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Pas endavant per a la creació del 
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El cementiri tindrà un tanatori més ampli 
i millor condicionat 

La nova escola de la Serreta obrirà al 
setembre

Els adjudicataris dels habitatges socials de lloguer ja es 
poden instal·lar a les seves noves llars.
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Comencem l’any amb la mateixa il·lusió del primer dia: la de 
poder millorar el nostre poble. En els propers mesos se suc-
ceiran un seguit d’actuacions que comportaran nombrosos 
avenços per a la ciutadania.

Anem a pams:

Els equipaments municipals que estaven en pitjors condici-
ons de salubritat i conservació s’adequaran i es dignificaran 
amb la construcció d’uns vestidors nous al camp d’esports i 
la reforma i ampliació del tanatori. 

Dins el primer trimestre de 2010 s’haurà enllestit l’arranja-
ment de la zona verda de Can Vera i del passeig de la riera, 
en el tram comprès entre els carrers de les Heures i de Marià 
Estrada.

El 2010 assistirem també a l’inici de les obres d’amplia-
ció i reunificació de l’escola Fabra al recinte del Bosquet i a 
l’entrada en funcionament de la segona escola pública a la 
Serreta. Tot plegat significarà salt quantitatiu i qualitatiu en 
l’escolarització de les properes generacions.

El projecte del nou Casal a Can Calderó cobrarà forma, i se n’en-
carregarà el de la futura biblioteca a la fàbrica de pintures. 

I mentrestant, anirem perfilant, entre tots plegats, la definició 
del model de poble que volem per al futur a través del procés 
d’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM). 

Treballem per al present i per al futur. Per això instal·larem 
la primera estesa de fibra òptica amb l’objectiu d’unir els di-
ferents equipaments públics de la població. Aquesta primera 
corona serà l’embrió d’un projecte més ambiciós que preveu, 
a mig termini, que la fibra òptica arribi a totes les llars. 

I tot això sense descuidar la previsió d’intervencions en els 
diferents barris de la població.

La situació econòmica no és fàcil, ni per a la ciutadania ni 
per a les administracions. Tots hem de ser conscients que cal 
trobar l’equilibri entre el que fóra desitjable i allò que és pos-
sible. Les necessitats i mancances són moltes, i els recursos 
limitats. Per això us demano la màxima complicitat per fer 
junts d’Alella el millor lloc per viure-hi.11·12·13
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Viure a Cal Doctor 
···································································································
Els llogaters dels habitatges socials de lloguer ja tenen les claus de les 
seves noves llars. 
···································································································

Tot i que no els va tocar la grossa, el 
22 de desembre -el dia del sorteig de 
Nadal- va ser un dia de sort i alegria 
per als adjudicataris amb un habitatge 
social de lloguer a Cal Doctor. 

La Generalitat va escollir aquesta 
data per fer el lliurament de les claus 
del pisos en un acte que es va fer a 
Can Lleonart, després que els adjudi-
cataris fessin efectiva la signatura dels 
contractes d’arrendament. 

Dels 53 habitatges adjudicats en 
el sorteig del 25 de novembre al Casal 
se’n van lliurar 45. De la resta de perso-
nes o bé haurien renunciat a l’habitatge 
–per la qual cosa els pisos seran adju-
dicats automàticament a les persones 
que van quedar en llista d’espera, per 
rigorós ordre de sortida en el sorteig- o 
bé no van poder assistor a la signatura 
del contracte. 

Els dos pisos adaptats no es van 
adjudicar per manca de sol·licitants 
que complissin els requisits, per la qual 
cosa se’n tornarà a fer una nova con-
vocatòria.

A l’acte de lliurament van assistir el 
conseller delegat d’Adigsa, Frederic Li-
nares, l’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co i el regidor de l’Àrea de Sostenibilitat, 
Àlex Asensio, que van lliurar les claus 
als afortunats. 

Amb les claus a les mans, els futurs 
residents de Cal Doctor van poder visi-
tar les seves llars. Aquest acte culmina 
un llarg procés iniciat el 2005 amb la 
signatura d’un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament, l’Institut Català 
d’Habitatge i la Direcció General d’Ha-
bitatge per fer realitat l’execució dels 
61 habitatges socials de lloguer. És la 
promoció pública més important que 
s’ha fet mai a Alella, amb una inversió 
de 5,3 milions d’euros.

La promoció consta de 61 habitat-
ges d’entre 42 i 61 m2 i tots disposen 
d’una plaça d’aparcament vinculada. 

El preu dels lloguers oscil·la entre els 
326 i els 439€, segons la superfície. 

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, 
va explicar que l’Ajuntament segueix 
treballant per aconseguir més habitatge 
públic de lloguer. Aquest esforç es con-
cretarà a curt termini amb l’adequació 
dels habitatges socials de les Heures 
per a gent gran, seguirà a mig termini 
amb el projecte d’habitatge dotacional 
de la fàbrica de pintures i continuarà, a 
llarg termini, amb la creació d’un parc 
d’habitatge social a través de la revisió 
del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
(POUM) que s’està duent a terme. 

Els llogaters de Cal Doctor ja tenen les claus de les seves llars. 

Iniciats els tràmits per construir habitatge dotacional a la fàbrica de pintures 

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per construir entre 12 i 15 habitatges dotacionals de 
lloguer al solar de l’antiga fàbrica de pintures, que és de titularitat municipal des de 2007. 
El Ple del 29 d’octubre va aprovar per unanimitat la modificació del Pla General d’Ordena-
ció Urbana en aquest àmbit que farà possible aquesta nova promoció d’habitatges socials. 
Aquesta modificació divideix el solar en dos àmbits: un destinat als habitatges dotacionals  
-un edifici de planta baixa i dos pisos, on es construiran un màxim de 15 habitatges d’en-
tre 40 i 55 m2 de superfície-, i un altre supeditat a la rehabilitació de la nau de la fàbrica 
de pintures com a futura biblioteca municipal. D’aquesta manera es podrà desenvolupar 
la promoció d’habitatges de manera independent, amb la voluntat que els pisos es puguin 
construir al llarg dels propers dos anys. L’Ajuntament va convocar els veïns de l’entorn a 
una reunió per explicar-los el contingut de la proposta. 
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···································································································
El Ple aprova els estatuts que regiran un òrgan que tindrà com a finalitat 
promocionar i dinamitzar el territori de la Denominació d’Origen. 

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

Pas endavant per a la creació del 
consorci dels municipis DO Alella

Augmenten els menús servits
a les Jornades Gastronòmiques 
Els sis restaurants alellencs que han 
participat en les V Jornades Gastro-
nòmiques del Raïm i Vi DO Alella –
Can Jonc, Can sors, Masia La Vinya, 
Celler Marfil, Les Terrasses i 1789- 
han incrementat substancialment 
els menús servits durant els quinze 
dies de les jornades. En total s’han 
ofert 289 menús vinculats a aques-
ta cita gastronòmica. En l’edició an-
terior es van servir 114 menús.

La trobada de Noves Experiències 
Empresarials desperta l’interès 
Una vintena d’emprenedors va parti-
cipar en la trobada de Noves Expe-
riències Empresarials que es va fer 
el 27 de novembre a Can Lleonart. 
A la reunió es van tractar diferents 
aspectes a tenir en compte a l’hora 
de constituir una empresa i la impor-
tància de disposar d’un bon assesso-
rament. La propera trobada es farà 
en el primer trimestre de 2010.

El pressupost del Consell Comarcal 
ascendeix a 33 milions d’euros
El Consell Comarcal gestionarà en-
guany un pressupost de 33 milions 
d’euros, un 9% menys que l’any an-
terior. D’aquests, 1,3 milions es des-
tinaran a inversions. Les àrees que 
més incrementen els recursos són les 
de Serveis a les Persones i Promoció 
Econòmica i Serveis Educatius, que 
augmenten un 35% i un 30%.

Els alcaldes del Maresme elaboren 
un manifest contra la crisi
Els alcaldes del Maresme han pro-
mogut un manifest en què reclamen 
la millora del finançament local per 
superar la crisi. El document recull 
el compromís dels ajuntaments per 
fer front a les amenaces econòmi-
ques i es pot consultar a www.cc-
maresme.cat i www.alella.cat

El Complex Esportiu Municipal no 
incrementa enguany les tarifes
Les tarifes del Complex Esportiu 
Municipal d’Alella es mantenen in-
variables en 2010. La Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya 
(UFEC) ha decidit no incrementar 
els preus per facilitar els usuaris 
l’accés a les instal·lacions. 

L’Ajuntament ha fet una passa enda-
vant per la creació del futur Consorci 
DO Alella amb l’aprovació al Ple mu-
nicipal de desembre dels estatuts que 
han de regir el funcionament d’aquest 
nou ens. La nova entitat prendrà cos 
el 2010 i estarà integrada per ajunta-
ments i el Consell Regulador de la De-
nominació d’Origen. Els seus principals 

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

objectius són promocionar i dinamitzar 
econòmicament i turísticament aquest 
territori i els vins de la DO. El consor-
ci també ha d’impulsar i coordinar les 
polítiques turístiques dels municipis, 
posant en valor de forma conjunta dels 
diferents béns històrics, culturals, pai-
satgístics, esportius i econòmics que 
tenen les localitats. 

El consorci tindrà la seva seu social 
a l’Ajuntament d’Alella. Està obert als 
18 municipis del Maresme i del Vallès 
Oriental que formen part del territori 
DO, i podrà ser ampliat amb la incorpo-
ració amb qualsevol administració pú-
blica relacionada amb la Denominació 
d’Origen Alella. 

Una de les seves primeres tasques 
serà la de dur a terme, d’acord amb la 
Generalitat, l’elaboració i desenvolupa-
ment d’un Pla de Foment per a la pro-
moció turística i econòmica del territori 
DO. A més d’Alella, altres municipis 
com Martorelles i Vilassar de Dalt ja 
han aprovat els estatuts. 

Gestió mancomunada del CAT 

A més de les deixalleries fixa i mòbil, la Man-
comunitat de Serveis d’Alella, Teia i El Masnou 
també s’encarregarà de la gestió del Centre 
d’Acollida Turística (CAT). El Ple del 22 de de-
sembre va aprovar una modificació dels estatuts 
de la Mancomunitat, formada pels tres munici-
pis, per tal d’incloure en les seves atribucions la 
gestió d’aquest centre, juntament amb l’àmbit 
de gestió en matèria de recollida de residus que 
ja comparteixen. 



Algunes de les propostes ciutadanes 
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Els alellencs fan propostes sobre el POUM
···································································································
Les tres jornades de participació apleguen prop de 200 assistents.

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

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

Sòl urbà i sòl urbanitzable, habitatge i activitat 
econòmica: 

Possibilitat de fer divisions horitzontals en cases 
grans.
Millora dels accessos a les urbanitzacions i les 
entrades i sortides al municipi. 
Ampliació del passeig de Marià Estrada.
Creació d’una zona d’activitat econòmica a la Miralda.
Necessitat de compactar el municipi, sense 
augmentar la zona urbanitzable.
Més habitatges socials.
Protecció de la pagesia i l’activitat agrícola. 

Equipaments i espais lliures, espais agrícoles 
i espais forestals:

Potenciar els aparcaments fora del nucli urbà.
Concreció del projecte de la riera.
Delimitació de l’àmbit de protecció paisatgística 
de Cal Marquès.
Recuperació com a jardí l’Hort de la Rectoria.
Elaboració d’un estudi de vialitat a la Serreta.
Foment dels horts urbans a les zones agrícoles 
abandonades.

Mobilitat, infrastructures i transports: 
Fomentar camins a peu i recorreguts en 
bicicleta.
Alliberament del peatge de l’autopista.
Potenciar la zona de vianants del centre.
Reduir l’ús del vehicle i fomentar el transport 
públic.
Més aparcaments en el nucli urbà. 
Resoldre els nusos viaris amb rotondes.
Millora de la connexió amb la Serreta.
Rotonda d’accés a l’autopista. 

Assaig a Alella contra el morrut Més arbres a la pedrera 
El 20 de desembre va tenir lloc a 
l’antiga pedrera d’en Salvat, a Alella 
Parc, la tradicional plantada d’arbres 
organitzada per l’Ajuntament i la sec-
ció local de l’ADF. La convocatòria 
va aplegar una seixantena d’adults i 
infants, que hi van plantar un cen-
tenar de plançons d’alzina i surera. 
La diada es va cloure amb un dinar 
de reconeixement a les tasques de 
prevenció i extinció d’incendis dels 
voluntaris locals de l’ADF. 

L’Ajuntament d’Alella ha arribat a un 
acord amb el Consell Comarcal per 
oferir un servei als titulars de palmeres 
per eliminar-ne els exemplars que es 
trobin afectats en estat irreversible per 
la plaga de l’escarabat morrut. 

Es tracta d’una iniciativa pionera 
impulsada per ambdues administraci-
ons com a alternativa per als particu-
lars que tenen arbres afectats pel mor-
rut, després que en els darrers mesos, 
i davant l’extensió de la plaga a altres 
comarques, la Generalitat hagi deixat 
d’assumir el cost per la tala i eliminació  
de palmeres al Maresme.

El programa es posarà en marxa 
amb una prova pilot els dies 29 de ge-
ner i 6 de febrer. Els interessats a aco-
llir-s’hi han de trucar a l’Àrea de Soste-
nibilitat (93 555 23 39) i reservar el dia 

que prefereixen: divendres 29 de gener 
o dissabte 6 de febrer. A través de la 
prestació d’aquest servei conjunt, s’es-
pera abaratir el cost per al particular -
que pot oscil·lar entre els 100 i els 500 
euros, segons l’altura del tronc- i donar 
compliment a l’obligació de tallar i des-
truir els elements afectats establerta en 
l’ordre del Departament d’Agricultura i 
Acció Rural, de 6 de maig de 2009.

Els alellencs van poder fer les seves 
aportacions i propostes al Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal (POUM) 
en les tres jornades de participació 
celebrades els dies 9, 16 i 21 de de-
sembre. Les sessions van aplegar 169 
assistents. A més de conèixer el procés 
d’elaboració i aprovació del POUM, 
els participants van valorar les estra-
tègies i objectius recollits en l’Avanç de 

POUM. A la primera sessió sobre mo-
bilitat s’hi van inscriure 51 persones. 
La segona jornada, dedicada a tractar 
qüestions sobre sòl urbà i urbanitza-
ble, habitatge i activitat econòmica, va 
aplegar 81 persones. A la tercera i últi-
ma sessió, en què es va tractar el tema 
dels equipaments, espais lliures i el sòl 
agrícola i forestal, van participar-hi 37 
persones. 
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El cementeri tindrà tanatori nou
···································································································
La concessionària del servei funerari es farà càrrec del cost de les obres de 
reforma i ampliació del tanatori.

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

El cementiri municipal disposarà d’un 
espai més ampli i millor condicionat 
per a la vetlla dels difunts. 

L’empresa concessionària dels 
serveis funeraris locals des de 1994, 
Pompes Fúnebres de Badalona, té 
previst d’iniciar en breu les obres de 

Millores als carrers d’Ibars Meia  

reforma i ampliació del tanatori actu-
al. El projecte, signat per l’equip Poch 
Pastor Arquitectura, preveu enderrocar 
l’estructura existent, que té esquerdes 
i humitats, i ampliar l’espai amb una 
sala d’estar, un lavabo i una sala mor-
tuòria independent. La nova edificació 

tindrà un esquelet de vidre recobert 
per una pell de lames de fusta per ta-
misar la llum solar i les vistes des de 
l’exterior. Amb la nova construcció, el 
tanatori duplicarà les seves dimensi-
ons actuals fins a una superfície útil de 
prop de 60 m2. L’espai estarà adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda 
i disposarà de sistemes de calefacció i 
refrigeració.

Canvis en la concessió 
Les obres no han de suposar cap des-
embors econòmic per a l’Ajuntament. 
Per tal que l’empresa concessionària 
pugui finançar-les, el Ple del 22 de de-
sembre va aprovar l’ampliació del con-
tracte de la concessió dos anys més, de 
2014 a 2016. Complementàriament, 
també es reduirà el cànon anual que 
percep l’Ajuntament en funció al cost 
d’execució de les obres fins a cobrir un 
import màxim de 67.400€.

El Parc de la Serralada Litoral 
edita el calendari 2010
Per segon any consecutiu, el Con-
sorci del Parc de la Serralada Lito-
ral ha editat un calendari il·lustrat 
amb les fotografies guardonades en 
el II Concurs fotogràfic del Parc. El 
calendari assenyala les festes ma-
jors dels 14 municipis del Parc i les 
diades i festes relacionades amb la 
natura. El podeu recollir gratuïta-
ment a l’Ajuntament. 

Segona edició del ‘Parc a Taula’
El passat 1 de desembre es va pre-
sentar al Centre d’Acollida Turística 
(CAT) la segona edició de la guia El 
Parc a taula del Parc de la Serralada 
Litoral. Hi participen els cellers i el 
Consell Regulador de la DO Alella, 
a més dels restaurants alellencs 
1789 i el Nou Can Doctor, junta-
ment amb diversos allotjaments, 
productors i artesans alimentaris.

El barri d’Ibars Meia comença l’any 
amb obres. L’Ajuntament té previst ini-
ciar el mes de gener els treballs de mi-
llora de la via pública en aquest nucli.
Les obres, adjudicades a l’empre-
sa Moix, Serveis i Obres, superen els 
86.500€ i tenen un termini d’execució 
previst de dos mesos. L’actuació afec-
tarà els carrers València, Bellavista, 
Bellaterra i Miraflors.

La reforma transformarà el carrer 
València en un vial de prioritat inverti-
da per fer que la vorera i la calçada se 
situïn al mateix nivell.

A més de la pavimentació, es faran 
intervencions de reparació de voreres 
als carrers de Bellaterra, Miraflors i Be-
llavista. 

La reforma dels carrers també com-
portarà altres actuacions, com ara la 

reposició de les tapes de clavegueram, 
així com la reubicació dels contenidors 
de residus i la tala de l’arbrat que mal-
met el ferm i els serveis. 

Per fer aquesta actuació, l’Ajunta-
ment va aconseguir una subvenció de 
60.000€ del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya (PUOSC).

····································································································
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Benvinguda a la nova comissaria i serveis socials 
Veïns i representants polítics i dels di-
ferents cossos policials van assistir el 
28 de novembre a la inauguració ofi-
cial de la nova comissaria de la Policia 
Local. A l’acte també hi era, vestida de 
gala, tota la plantilla de la Policia Lo-
cal, a més de comandaments del Mos-
sos d’Esquadra, de la Guardia Civil, 
del Cos Nacional de Policia i d’altres 
policies locals. 

La inauguració va comptar amb 
l’assistència de Jaume Oliveras, secre-
tari general del Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques, 
qui va destacar el dret a la seguretat 
com un dels reptes immediats del país 
i va felicitar el municipi per dotar-se 
d’una comissaria “tan singular i em-
blemàtica”. 

L’alcalde  d’Alella, Andreu Francis-
co, va destacar el paper fonamental de 
la policia per transmetre a la ciutada-
nia la sensació de seguretat i va insis-
tir en el fet que “en molts casos els 
municipis hem de assumir competèn-
cies que no ens corresponen per llei”. 
L’alcalde va recordar que l’Ajuntament 
destina més d’un milió d’euros anuals 
a aquest servei, que ocupa una quarta 
part de la plantilla de municipal. 

Alella Parc guanya un parc  

El regidor de Governació, Josep 
Maria Serés, va assegurar que “aquest 
singular edifici, dóna resposta a un 
dels objectius del programa de govern: 
aconseguir més seguretat i més eficà-
cia en la gestió interna”. 

Visita a les oficines de Serveis Socials 
A més de visitar la nova comissaria, 
la ciutadania també va poder conèixer 
de prop les noves oficines de Serveis 
Social, ubicades al Torrent de Vallbona 
75-77, durant la jornada de portes 
obertes celebrada el 28 de novembre. 

El nucli d’Alella Parc disposa d’un nou 
espai d’esbarjo per als infants. L’Ajun-
tament ha equipat amb jocs infantils 
la zona verda situada a l’avinguda 
d’Antoni Gaudí, al costat de la piscina i 
la pista de tennis comunitàries. Aquest 
nou parc se suma al que es va instal·lar 

fa uns mesos a Mas Coll i culmina les 
actuacions de millora i condicionament 
dels espais infantils del municipi que 
ha dut a terme l’Àrea de Servei Urbans 
el 2009. A més dels jocs infantils, s’ha 
instal·lat una tanca de fusta i papere-
res amb un inversió global de 9.000€. 

La policia estrena vehicle
La Policia Local ha substituït el 
vehicle tot terreny per un de nou. 
El nou vehicle disposa de llums de 
tecnologia led, més visibles i de me-
nor consum energètic; i està adap-
tat per portar els equips de control, 
material de seguretat i primers au-
xilis, així com sistemes informàtics. 
El tot terreny policial s’ha adquirit 
mitjançant un rènting de 4 anys. 

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

Tota la plantilla de la policia, amb els vestits de gala, van assistir a la inauguració de la nova comissaria. 

Imatge de la recepció de les oficines de Serveis Socials. 



8 EL FULL

L’escola de la Serreta obrirà al setembre 

Increment de tarifes del bus 

Els bitllets de bus

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

30 anys de democràcia local 
La sala de Plens de l’Ajuntament va 
aplegar el 2 de desembre alcaldes i 
regidors dels diferents mandats de-
mocràtics per commemorar plegats 
els 30 anys d’ajuntaments democrà-
tics. El periodista maresmenc Enric 

Sierra, director de La Vanguardia 
Digital, va fer una reflexió sobre 
aquestes tres dècades de demo-
cràcia a la comarca. Durant l’acte, 
Andreu Francisco, alcalde d’Alella, 
va agrair als seus predecessors i a 
la resta de càrrecs electes la feina 
feta i la seva dedicació al poble. 

L’Autoritat del Transport Metropoli-
tà (ATM) va aprovar el passat 14 de 
desembre un increment del 0,57% de 
mitjana en les noves tarifes que regei-
xen des de l’1 de gener de 2010 el sis-
tema tarifari integrat, al qual pertanyen 
les línies de transport urbà municipal 
(consulteu el quadre annex).

El preu de la T-10 social de pro-
moció del transport públic que s’apli-
ca a les línies Alella-Exprés i Alella-
Circumval·lació que passa de 6,15 a 

6,30€, és a dir, el 80% del preu de 
la T-10 que és de 7,85€. Se’n poden 
beneficiar joves menors de 18 anys, 
majors de 65 anys, aturats i discapa-
citats. 

1 ZONA 
bitllet: 1,40€
T-10: 7,85€
T-Jove: 114€(*)
T-Mes: 48,85€(*)
T-50/30: 32,10€  

La T-Jove s’amplia de 21 a 25 anys.

(*) Bonificació del 20% per a famílies 
nombroses de categoria general i del 50% per 
a famílies nombroses de categoria especial.

2 ZONES
bitllet: 2,10€
T-10: 15,70€
T-Jove: 165€(*)
T-Mes: 70,45€(*)
T-50/30: 53,85€

·······················································································································································
El 20 de gener es farà una reunió informativa oberta a totes les famílies amb criatures nascudes entre 2003 i 2007.  

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

El proper curs 2010-2011 entrarà en 
funcionament la segona escola pública 
d’infantil i primària d’Alella. El CEIP de 
la Serreta obrirà les seves portes al se-
tembre amb una classe per a cadascun 
dels cursos d’infantil  (P3, P4 i P5) i de 
1r i 2n de primària. 

Calendari
19 de gener d’17.30 a 18.30h
Portes obertes al CEIP Fabra

20 de gener a les 19h a les IES Alella
Reunió informativa per a famílies amb 
infants nascuts entre 2003 i 2007

del 3 al 16 de febrer
Període de preinscripcions d’infantil 
i primària per al curs 2010-2011

Per explicar el projecte educatiu de 
la nova escola i aclarir com es desenvo-
luparà el procés de preinscripció i ma-
triculació es convoca a totes les famíli-
es amb criatures nascudes entre 2003 
i 2007 a una reunió informativa que se 
celebrarà el dimecres 20 de gener, a 

les 19h, a la sala d’actes de l’IES Alella 
(avinguda del Bosquet, 9). El Departa-
ment d’Educació de la Generalitat ha 
avançat del 3 a 16 de febrer el termini 
per tramitar les preinscripcions escolars 
als centres d’infantil i primària. 

Ampliació de l’Escola Fabra
L’Ajuntament ha culminat els tràmits per 
l’execució de les obres d’ampliació del 
CEIP Fabra. Si no hi ha cap imprevist, 
les obres començaran al febrer i estaran 
enllestides a la primavera de 2011. 
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Can Lleonart comença el curs amb noves propostes

Els millors curtmetratges del Vídeo Jove 2009 

El 28 de novembre es van lliurar a Can 
Lleonart els premis de la desena edició 
del Vídeo Jove, el concurs de curtmetrat-
ges d’Alella. El jurat no ho va tenir gens 
fàcil per escollir els guanyadors vista la 
qualitat artística dels films presentats. 
Aspiraven als premis 128 curtmetrat-
ges: 8 de joves afeccionats de 14-19 
anys, 37 de joves afeccionats de 20-35 
anys i 83 de joves professionals. L’Ajun-
tament ha ampliat el concurs amb nous 
premis per refermar el suport a la feina 
dels directors novells. S’ha creat el pre-
mi Insti dins de la categoria A, i s’ha 
ampliat el nombre de guardons en la 
categoria B d’afeccionats i en la modali-
tat de joves professionals amb la incor-
poració d’un 4r i un 5è premi. 

Els guanyadors 

JOVES AFECCIONAT Categoria A (14-19 anys)
1r premi 
‘Fin del mundo digital’, de Marino Darés 
2n premi
‘El temple amagat i el ganivet d’or’, de David Villarreal 
3r premi
desert
Premi Insti 
‘Cara B’,  de Víctor Alonso 
Accèssit 
‘¿Es que nadie piensa en los niños?,’ de Marino Darés
Accèssit i premi del públic
‘El animal’, de Néstor Hernández 

JOVES AFECCIONAT Categoria B (20-35 anys)
1r premi
‘Fuego en el hielo’, de Núria del Peral 
2n premi
‘Barcelona Venecia’, de David Muñoz 
3r premi
‘Disculpen las molestias’, de Nuria Gil 
4t premi
‘Pudor’, de Felipe Vara 

5è premi
‘Lotería’, de Francisco Javier Hernández 
Accèssit
‘Kintí, l’últim ninja català’, d’Èric Antonell 
Accèssit
‘Anant pel món’, de Lucía Frechiné 
Premi del públic
‘The hunter’, de Llogari Antúnez 

JOVES PROFESSIONALS
1r premi 
‘Homeland’ , de Juan de Dios Marfil 
2n premi 
‘El ataque de los robots de nebulosa-5’, de Chema 
García 
3r premi 
‘Pim, pam, pum!’,  d’Andoni De Carlos 
4t premi
’Die Schneider Krankheit’, de Javier Chillon 
5è premi
‘Cabaret Kadne’, de Marc Riba
Premi del públic
’Mi amigo invisible’, de Pablo Larcuen 

···································································································
L’11 de gener s’obren les inscripcions als cursos del primer trimestre. 

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

Sortides
Dimecres 27 de gener
Teatre: ‘Un marit ideal’, d’Oscar Wilde 
Cal inscriure’s-hi abans del 20 de gener

Dissabte 6 de febrer
Visitem la zona de Costers del Segre 
Cal inscriure’s-hi abans del 29 de gener

El centre cultural Can Lleonart ja té en-
llestit el contingut de l’oferta del primer 
trimestre de 2010. El programa inclou 
una quarantena de cursos i tallers, ter-
túlies, sortides, itineraris, cinema, con-
certs i activitats infantils. Als cursos de 
l’any passat, s’afegeixen una desena de 
noves propostes: una visió històrica de 
la Bíblia; un tast de cerveses; un tast 
de vins catalans i vins gallecs; un curs 
de cuina a càrrec del restaurant 1789 
i un altre amb el cuiner del Nou Can 
Doctor; tallers d’herbes, de rams, de 
nocions bàsiques de costura i d’inici-
ació al patronatge; i un curs sobre co-
municació i habilitats socials. 

Les persones interessades a apun-
tar-se als cursos i tallers poden fer-ho a 
partir de l’11 de gener. Més informació 
a www.canlleonart.com. Can Lleonart proposa tres sortides i dos itineraris. 

Tertúlies 
Dijous 21 de gener a les 20h
Gaza, un any després
A càrrec de Tina Miñana, excoordinadora de 
Metges del Món als territoris ocupats palestins

Dissabte 30 de gener a les 11h
Josep Goday i l’Escola Fabra
A càrrec de Marc Cuixart i Goday, arquitecte
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Els millors pessebres de l’any

Alella recull més de 3.200 euros per la Marató 

Convocada la XXVII Mostra 
Literària 
Fins al 12 de març es poden pre-
sentar les obres aspirants als premis 
de la fase local de la XXVII Mostra 
Literària. Els treballs s’han de lliu-
rar a Can Lleonart. El veredicte es 
farà públic el 18 d’abril en l’acte de 
lliurament de premis que es durà a 
terme dins de la tercera edició d’Es-
pais de Poesia. La mostra es divi-
deix en dues modalitats, de prosa i 
poesia, amb sis categories cadascu-
na. Les bases de la mostra es poden 
consultar a www.alella.cat. 

Borsa de cangurs i professors 
particulars a l’Àgora
L’Àgora, el Punt d’Informació Juve-
nil, disposa d’una borsa de treball 
per a joves, a partir de 16 anys, 
que vulguin fer de cangurs o donar 
classes particulars. Aquest servei té 
com a doble objectiu facilitar una 
primera feina al jovent i oferir als 
pares i mares la possibilitat de con-
tactar amb els joves que s’apuntin a 
la borsa de treball si necessiten un 
cangur o un professor particular per 
les seves criatures. Les persones 
que necessitin un d’aquest serveis, 
només cal que es posin en contacte 
amb l’Àgora (93 540 72 45).   

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

Els alellencs i les allenques van tornar 
a demostrar la seva solidaritat amb les 
seves aportacions a la Marató de TV3, 
que aquest any ha estat dedicada a la 
lluita contra les malalties minoritàries. 

En total es van recollir 3.213€. 
D’aquest, 1.543€ es van recaptar 
amb les aportacions dels assistents 

QU
ICO

 LL
UC

H

Primer premi infantil

Primer premi familiar

Primer premi entitats, escoles i comerços

al concert de corals organitzada per la 
Polifònica Joia d’Alella. 

El bingo del Casal d’Alella va re-
collir 940€; l’Associació de Dones 
Montserrat Roig va recaptar 589€ 
amb la venda de brou, croquetes i trui-
ta de patates; la Comissió de Festes va 
aconseguir 90,59€ amb les degusta-

cions d’aperitius i l’Esplai Guaita’l va 
obtenir 49,45€ amb l’organització de 
jocs i tallers per als infants.

Els actes de la Marató van coincidir 
amb les propostes lúdiques i comerci-
als de la Fira de Nadal que en aquesta 
edició es van situar a l’entorn de tres 
eixos cívics i comercials. 

1r premi
Olga i Anna Camps Fonollosa i Júlia i Berta Camps Sala
2n premi
Adrià i Joana Figueras Buxadé; Mariona i Martina Buxadé 
Viñas; Lucas, Joan i Elvira Buxadé Hernández
3r premi
Lluís Cañellas García

1r premi
Bartomeu Majoral Domingo
2n premi
Dolça Ribas Carbí
3r premi
Antònia Sarsanedas Benguerel

1r premi
Residència els Rosers
2n premi
Escola Fabra de Baix
3r premi
Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella
3r premi
Escola Fabra de Dalt
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Alellencs amb denominació d’origen

CONVERGÈNCIA I UNIÓ CiU: 20 mesos a la oposició 

La política es el procés de presa de decisions en 
grups humans. Política ve de ‘polis’ (ciutat, en greg) 
i és tot allò que té a veure amb la ciutadania i les 
seves preocupacions. 

El balanç que fa CIU de 20 mesos a la oposició es 
un balanç  positiu. Des de l’endemà de les eleccions i 
fins el dia d’avui la nostra voluntat ha estat la de su-
mar esforços i la de participar en el màxim de decisi-
ons municipals. Crèiem i seguim creient que aquesta 
es la manera de fer una política responsable i sobretot 
de poder incidir i fer sentir la nostra veu per millorar 
les decisions que afecten a tots els alellencs.

CIU ha presentat tot un seguit de propostes a 
l’equip de govern que  afecten al dia dia de la gent i 
de les empreses del nostre poble. Son fruit de mol-
tes converses, de conèixer les possibilitats reals per 
no fer plantejaments impossibles, de cooperació 
amb els pobles veins, de negociació amb l’equip de 
govern... Com ja sabeu, no totes han estat accep-
tades i algunes, malgrat ser aprovades formalment, 
continuen sense fer-se realitat, però en aquest exer-
cici de balanç volem explicar-vos algunes de les 
propostes de CIU al llarg del mandat.

Unes busquen la millora d’instal.lacions impor-
tants, com arranjar els parcs infantils amb les sub-

vencions de la Diputació, millorar el mercat municipal 
o construir (per fi!) els vestuaris al camp de futbol. 

Altres facilitar la vida de nens i pares mitjançant 
l’estudi dels camins escolars o modificant els preus 
publics de la piscina per que pugui acollir a tots en 
igualtat de tracte. O la sol·licitut de la rebaixa de 
l’IBI, ja desde el 2008.

D’altres persegueixen facilitar la vida a les empre-
ses, al comerç i a les entitats, com la moció per que 
les empreses d’Alella siguin contractades amb igual-
tat de condicions, la creaciò del Portal Web d’Entitats 
d’Alella, o la moció per defensar les festes populars a 
Europa, i en particular els diables del vi d’Alella.

També de portes endins de l’Ajuntament hem vol-
gut col.laborar en la millora del seu funcionament i 
hem presentat un nou text per actualitzar el vell i anti-
cuat ROM (Reglament Orgànic Municipal) que tenim 
ara i un altre proposta per facilitar una  participació 
més plural del partits als òrgans de comunicació.

Ara ha arribat el pacte amb el govern sobre el 
plantejament del POUM. Sí senyors! CIU ha tornat 
a apostar per arremangar-se i treballar per la Alella 
dels propers anys. Devant d’un tema tan important, 
la nostra actitud ha estat la de CIU ES AQUI. Cal 
treballar, no fer soroll.

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

El passat 22 de desembre es van lliurar les claus 
dels habitatges socials de Cal Doctor. Es tracta de 
la primera promoció pública de lloguer d’una certa 
entitat que s’ha fet mai al municipi. 

Totes les persones que n’han resultat adjudicatà-
ries són alellenques, amb independència de quin si-
gui el seu cognom. L’article 100.4 de la Llei pel Dret 
a l’Habitatge de Catalunya no admet dubtes: “L’an-
tiguitat d’empadronament exigible als sol·licitants 
d’habitatges de lloguer no pot superar els tres anys”.

Aquells que asseguren que treballaran “de ma-
nera infatigable” perquè “els alellencs que hagin 
nascut al poble tinguin preferència” menteixen 
vilment. En primer lloc perquè treballen molt poc. 
En segon lloc, perquè van participar del procés de 
redacció de les bases d’accés i coneixien perfec-
tament aquesta prescripció. I en tercer lloc, per-
què cometen una gran irresponsabilitat en atiar 
les baixes passions i crear expectatives falses. Cap 
regidor o partit polític pot modificar, a escala local, 
el contingut d’una llei que ha estat aprovada pel 
Parlament de Catalunya.

ERC+La Garnatxa és perfectament conscient 
de les mancances d’habitatge a preus assequibles i 

de les necessitats específiques de determinats col-
lectius, que n’han estat tradicionalment exclosos: 
els joves, les famílies monoparentals, la gent gran, 
la nova immigració... Els problemes reals de la gent 
són cosa del present, i no del passat.

Per això vam encarregar un Pla Local d’Habitatge 
que ja comença a donar els primers fruits i hem im-
pulsat el procés de redacció d’un nou Pla d’Ordena-
ció Urbanística. Tots dos són documents estratègics 
que facilitaran a mig i llarg termini la consecució 
d’un parc públic d’habitatges socials de lloguer.

Públic, perquè el territori és un bé escàs i és lògic 
que si l’administració facilita la transformació urba-
nística d’un sòl en retingui també una part important 
de la propietat. I de lloguer perquè l’administració ha 
de vetllar sempre per la rendibilitat social de les seves 
iniciatives, i la rotació d’un habitatge de lloguer és 
netament superior a qualsevol tipologia de compra.

Després de Cal Doctor, ERC+La Garnatxa tre-
balla ja en la reconversió de la promoció del carrer 
de les Heures per destinar-la a la gent gran, i en 
l’adequació de la normativa urbanística que ha de 
permetre construir entre 12 i 15 habitatges dotaci-
onals al solar de l’antiga fàbrica de pintures.

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  Balanç d’un any

AMOR PER ALELLA, C.O.R. El nou Pla Urbanístic Municipal (POUM) i el no(u) procés de participació ciutadana

En aquest any que acaba des del Partit Popular 
d’Alella les hem vist de tots els colors. Comencem 
l’any rebent milers de multes d’una càmera con-
tractada a dit, instal·lada irregularment i les seves 
multes van ser notícia a tota Espanya. Vam de-
nunciar les irregularitats de l’assumpte i vam ser 
tractats com “assabentats que no tenien ni idea” o 
amenaçats amb la pròpia policia local. Van dema-
nar el cessament del regidor socialista de Governa-
ció i ERC-LG ho va emparar i va protegir. Finalment 
la càmera va ser retirada encara que mai se’ns va 
reconèixer per part de l’alcalde la veritat de les nos-
tres denúncies. Vam presentar deu mocions, moltes 
de les quals van ser aprovades. Així, vam demanar 
que s’apliqués la Llei de Dependència, que es mi-
llorés el finançament local, que s’aprovés la gra-
tuïtat del vial que unirà el Maresme amb el Vallés 
Oriental, que s’arxivessin les multes generades per 
una càmera que no era legal, que es rebaixessin 
els impostos locals, especialment l’IBI, per a ajudar 
als alellencs a passar la crisi. Vam proposar que 
els nostres escolars tinguessin ordinadors i mate-
rial de text electrònic gratuït, que s’instal·lés fibra 
òptica per tot el municipi per a millorar les nostres 
comunicacions.  Que per al pròxim any es realitzin 

intervencions en el tram inferior de la Riera i en 
tots els torrents. Vam demanar que es pagués per 
la Generalitat el mur perimetral del complex esco-
lar que resulti de les obres d’ampliació del Fabra. 
També que el procés d’elaboració del nou Pla Ur-
banístic d’Alella (POUM) i el seu procés participatiu 
siguin assumits per la Generalitat. Hem insistit a 
demanar una parada de bus a Badalona en la línea 
d’autobús Alella-Barcelona per a tenir comunicació 
amb els nostres centres administratius de referèn-
cia, tant en matèria de sanitat com d’hisenda. Hem 
proposat que s’elabori i executi un Pla d’Actualit-
zació i Manteniment de tots els nostres nuclis per-
què els nostres barris estan abandonats per part de 
l’Ajuntament. I ara us desitgem un Feliç Nadal i un 
Feliç any 2010.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

El darrer mes hem assistit a la presentació del nou 
POUM i a l’obertura d’un procés de participació 
ciutadana per al seu debat i redacció definitiva. 
En un principi, sens dubte que la intenció deuria 
ser bona, però les coses no s’han fet com hauria 
calgut, i el suposat procés de participació ciutada-
na ha acabat, malahauradament, amb molt poca 
participació. I si bé és cert que aquest tipus de 
processos depenen de la voluntat dels ciutadans a 
l’hora d’intervenir i participar, no és menys cert que 
l’Ajuntament hi pot fer de més i de menys. I és aquí 
on centrem les nostres queixes.

Tant important és engegar un procés de partici-
pació, com publicitar-lo de forma adient a la ciuta-
dania, i amb prou temps, i a Alella no ha passat ni 
una cosa, ni, sobretot, l’altra. El passat mes de no-
vembre el Ple de l’Ajuntament aprovava l’avanç del 
POUM i aquest quedava subjecte a l’esmentat pro-
cés de participació ciutadana per a la seva redacció 
definitiva. A partir d’aquí, era feina de l’equip de 
govern fer arribar les claus d’aquest procés a tota la 
ciutadania d’Alella. La forma triada va ser un díptic 
informatiu on s’exposaven els diferents passos a se-
guir i les vies que podien seguir els alellencs a l’ho-
ra d’expressar les seves opinions i suggeriments a 

l’avanç del POUM. El problema no ha estat el díptic 
en si, tot i que en podríem parlar, sinó la seva forma 
de divulgació. Es va escollir de distribuir-lo a través 
del Full, com si es tractés d’una iniciativa més de 
l’Ajuntament quan, en realitat, estem davant d’un 
procés d’importància cabdal per Alella.

I encara més. El problema de la precipitació. 
La difusió del Full que contenia l’esmentat díptic es 
feia el divendres dia 4, i la primera jornada infor-
mativa sobre el nou POUM era el dimecres dia 9. 
Tenint en compte que pel mig hi havia un cap de 
setmana i que el dimarts era festiu (La Puríssima), 
no sembla que s’hagi buscat precisament que els 
ciutadans d’Alella fossin coneixedors amb prou de 
temps de l’important procés que s’obria. Tot plegat, 
ens sembla del tot precipitat i no sembla que la 
voluntat de l’equip de govern fos, precisament, la 
de potenciar el coneixement del nou procés a la 
ciutadania, ni la seva participació.

Tot plegat ha conduït que en la darrera sessió 
informativa, realitzada el dia 21 de desembre, no-
més hi hagués unes 30 persones, de 9.000 habi-
tants que té Alella. D’això se’n pot dir un bon procés 
participatiu? 

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
www.popularsbcn.
com/alella 
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA La seguretat dels nostres habitatges

GENT D’ALELLA Com fer l’Alella del 2025 en tres hores?

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Els robatoris a les nostres llars son vulneracions 
que generen una alarma aguditzada i afectació a 
l’estat i anímic de les persones provocant episodis 
de desconfiança. Però no tants sols ho pateixen les 
víctimes d’un furt, també ho experimenten els veïns 
que sospiten que potser seran els propers. 

Al nostre poble, malgrat la inquietud puntual 
provocada per episodis de més intensitat d’acti-
vitat dels delinqüents, fins al mes d’octubre haví-
em sofert prop d’un 29 % menys de robatoris que 
l’any passat. Per tant, semblava que els dispositius 
aplicats i coordinats amb els MMEE i la nostra po-
licia oferien un bon nivell d’eficàcia. De sobte, el 
mes de novembre patim un considerable nombre 
de delictes contra la seguretat de les nostres llars 
i l’estadística se’n va en orris. Certament que un 
terç dels registres denunciats han estat temptatives 
però aquest matís no allunya la sensació d’insegu-
retat i vulnerabilitat.   

L’anàlisi per establir mètodes de prevenció per 
contrarestar la presència de delinqüents   es com-
plicada. A l’any 2007 al mes que més robatoris 
varem patir, de llarg, va ser Abril, al 2008 va ser 
Juliol i aquest any, també amb molta diferència, 
ha estat el mes de Novembre. Anys anteriors els 

lladres actuaven de nit i ara ho fan tarda-vespre. 
Per tant, no tenim un patró sobre quin mes i qui-
na franja horària cal excepcionalment potenciar la 
vigilància específica contra aquests delictes, atès 
que van canviant contínuament de mètode.

Des del govern som conscients del problema i 
hem fet un esforç en recursos econòmics augmen-
tant la plantilla de la nostra policia que ens perme-
trà, a partir del mes de Juny de 2010, disposar de 
més agents per potenciar i ampliar les patrulles de 
control i vigilància donant resposta immediata en 
quan es detecti activitat delictiva contra el patrimo-
ni de les persones. 

Hi ho fem des de la voluntat de no eludir cap 
problema que li pugui succeir al ciutadà, per que 
puguin percebre que estem al seu costat, tot i que  
les policies locals no estan preparades ni en re-
cursos ni formació específica en la lluita contra 
aquests delictes, i malgrat que les funcions de se-
guretat ciutadana son competència dels MMEE. 

L’agrupació del Partit dels Socialistes de 
Catalunya d’Alella us desitja un 2010 farcit de pau 
i esperança.

     
      

ERC-LG, PSC i CiU han pactat el nou POUM, amb 
un programa de participació ciutadana que  sem-
bla muntat perque la gent no decideixi. Pot haver-
hi motivació sense caràcter vinculant? Quanta gent 
s’han assebentat a temps? En tres hores, es pot ar-
ribar a reflexionar, debatre i opinar sobre l’Alella del 
2025 ? De veritat així  “destil·laran” les aportacions 
de la ciutadania per millorar la seva proposta? La 
volen millorar ? Aquesta precipitació, sense temps 
pel debat, a les portes de les festes de Nadal, no 
sembla pensada per cobrir l’expedient?. 

Gent d’Alella es va abstenir de votar l’Avanç del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en el Ple 
Municipal de novembre perquè l’equip de govern 
ens va lliurar la documenació 4 dies abans. És res-
ponsable donar el vot favorable a 300 pàgines i una 
trentena de plànols només interpretables amb ajuda 
tècnica ?. Tampoc les persones que han participat 
en les jornades sobre el POUM han tingut l’oportu-
nitat d’estudiar-lo abans de fer propostes: només hi 
ha hagut un dia laborable entre la disponibilitat de 
la documentació a la web i la primera Jornada.

Per llei tenim dret a un programa de participa-
ció amb debat social sobre el model de poble que 
volem i un procediment perquè la ciutadania estigui 

ben informada, digui la seva i les seves opinions 
tinguin incidència. Ningú no pot quedar exclòs per-
què no li ha arribat la convocatòria o perquè no s’ha 
assabentat. 

L’Alella que volem els propers 15 anys, el govern 
ara té pressa per aprovar-la abans de les eleccions 
del 2011. Les decisions preses el 2010 afectaran 
quasi 4 legislatures, per això ens hem d’implicar. 
Es pot construir l’Alella del futur, sense diàleg, sen-
se participació, només  entre partits polítics?. Gent 
d’Alella us convida a que exerciu la vostra plena 
ciutadania el 2010 i que sigui un any ple de força, 
treball, felicitat i concòrdia.

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

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

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 ·

01 divendres MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 5 al 10 de gener
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h 
i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER-MARÇ 2010 

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 29 D’OCTUBRE DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

Acords del ple

la rehabilitació d’edificis catalogats; les obres destinades a 
afavorir l’accés dels discapacitats; les restauracions de faça-
nes d’habitatges del Rost, Canonge i Montals i la millora de 
locals, naus o despatxos destinats a activitats econòmiques.  
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, CiU, COR, PSC 
i Gd’A i l’abstenció del PP.
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a 

la fàbrica de pintures.
La modificació divideix el solar en dos àmbits: un destinat 
a acollir un màxim de 15 habitatges dotacionals i un altre 
supeditat a la rehabilitació de la nau de la fàbrica com a 
futura biblioteca municipal.
Aprovat per unanimitat
 Revisió del judici contra Ferrer i Guàrdia

El Ple va aprovar una moció d’ERC+LG que insta el govern 
de l’Estat a revisar el judici i anul·lar el consell de guerra que 
va portar fa cent anys a l’afusellament del pedagog alellenc 
Francesc Ferrer i Guàrdia. 
Aprovada amb els vots a favor d’ERC+LG, COR, PSC i Gd’A, 
l’abstenció de CiU i el vot en contra del PP. 

ACORDS DEL PLE
 
  Baixa el coeficient municipal de l’IBI.
El Ple va acordar rebaixar el coeficient municipal de l’Impost 
de Béns Immobles del 0,82 al 0,77 per compensar l’incre-
ment derivat de la revisió cadastral de 2001. El coeficient 
que s’aplica als béns rústics es manté en 0,70.  A més s’am-
plia de 120.000 a 150.000€ el valor cadastral màxim per 
beneficiar-se de les bonificacions a famílies nombroses.  
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG i  PSC, l’absten-
ció de CiU, COR i el vot en contra de PP i Gd’A.
 Bonificacions per als vehicles antics i ecològics. 

El Ple va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal regu-
ladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, amb 
l’aplicació d’una bonificació del 50% de la quota per a vehi-
cles amb 25 anys o més d’antiguitat i aquells que les emissi-
ons de CO2 se situïn per sota dels 130 gr per km. 
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, CiU, COR, PSC 
i Gd’A i l’abstenció del PP.
 Bonificacions a l’impost d’instal·lacions, construccions i obres.

Gaudiran d’una bonificació del 50% de l’impost les obres 
d’especial interès, utilitat social o de foment de l’ocupació; 

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 entra  

IBI (1a fracció domiciliat)                                                           01.03.2010

Taxa d’escombraries                                                          05.03.2010 a 05.05.2010
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Agenda d’activitats

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

Dissabte 2 de gener

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

Diumenge 3 de gener

D’17 a 20h Can Gaza
Taller de fanalets. Gratuït.
Organitza: Esplai Guaita’l

Dilluns 4 de gener

D’11 a 14h Can Gaza 
Taller de fanalets. Gratuït.
Organitza: Esplai Guaita’l

18.30h Passeig dels Germans Aymar i Puig amb Can Lleonart
Cavalcada de Reis. La comitiva sortirà del passeig Germans Aymar 
i Puig, cantonada Can Lleonart, i passarà per la Riera Principal, la 
rambla d’Àngel Guimerà fins al carrer de les Heures, baixarà pel Tor-
rent Vallbona, l’Empedrat del Marxant, i saludarà des de l’Ajuntament. 
Seguidament, anirà al Casal, on els infants podran lliurar les seves 
cartes als Reis d’Orient.   
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 5 de gener

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 14 de gener

19h Les golfes de Can Lleonart 
Presentació de la pàgina web de l’associació Dones Solidàries 
d’Alella, a càrrec de Lluís Rodriguez. L’acte comptarà amb la partici-
pació d’Imma Tubella, rectora de la UOC, que impartirà una conferèn-
cia sobre “Womenomics: dones en xarxa (una visió innovadora de la 
societat de la informació)” i seguidament s’obrirà un debat.
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella 

Divendres 22 de gener

20h Davant la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al teatre. Un marit ideal, d’Oscar Wilde. Direcció Josep M. 
Mestres. Preu: 24 euros. Cal inscriure’s-hi abans del 20 de gener. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimecres 27 de gener

11h Can Lleonart
Tertúlia. Josep Goday i l’escola Fabra, a càrrec de Marc Cuixart i 
Goday, arquitecte.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 30 de gener

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza
Control tensió arterial i glicèmia, a càrrec de personal de l’Àrea Bà-
sica de Salut d’Alella-El Masnou.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 2 de febrer

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’Hora del conte. El vell de la barretina blanca, rondalles de Joan 
Amades. A càrrec de Carles Alcoy.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 19 de gener

11.45h Local de l’Associació
Visita guiada a la casa del Marquès d’Alella. Gratuït. Places limita-
des.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Diumenge 17 de gener

20h Can Lleonart
Cinema i educació. Projecció de la pel·lícula La Ola (Alemanya 
2008). Director: Dennis Gansel.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 28 de gener 

20h Can Lleonart
Tertúlia. Hàbits saludables a la menopausa, a càrrec del Departa-
ment de Formació de la Diputació de Barcelona.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 4 de febrer

22h Can Lleonart
Ritmes a les golfes. Concert de Fèlix Rossy Special. Fèlix Rossy a 
la trompeta, Michael Kanan al piano, Ben Street al contrabaix i Jordi 
Rossy a la bateria. Venda anticipada d’entrades a Can Lleonart. Preu: 
3 euros (menors de 18 anys gratuït).
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 5 de febrer

8.15h Davant la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida. Visitem la zona de Costers del Segre, de la mà de Rosa Vila. 
Preu: 20 euros. Cal inscriure’s-hi abans del 29 de gener.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 6 de febrer
20h Can Lleonart
Tertúlia. Gaza, un any després. A càrrec de Tina Miñana, coordina-
dora de Metges del Món als territoris ocupats palestins del 2006 al 
2009.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 21 de gener

8h Davant la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida a les coves de Collbató i el Monestir de Montserrat. Preu 
sòcies: 15 euros. Preu no sòcies: 20 euros. Pagament a l’oficina de 
Caixa Laietana d’Alella fins al 22 de gener.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimarts 26 de gener



PRIMER LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES
del 18 al 30 de gener (ambdós inclosos) a Can Lleonart
de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h · dissabte de 10 a 14h

si ja teniu el pack de cubell+bosses i recolliu les bosses compostables 
facilitades per l’Ajuntament periòdicament

depenent de si feu ús de la deixalleria entre 6 i 9, o més de 9 vegades, 
entre l’1 d’octubre de 2009 i el 30 de setembre de 2010

si feu compostatge casolà, ja sigui amb compostador de jardí o d’interior


