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El passat 3 de febrer es va celebrar el ple més important dels 

darrers 8 anys, pel cap baix. 

Es portava a aprovació la proposta d’aprovació inicial del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM); és a dir, quin 

model de poble volem per a d’aquí a vint anys i com hi volem 

arribar. Els objectius del Pla són quatre: la valorització i la 

protecció per sempre més de dues terceres parts de la su-

perfície  d’Alella com a espai agrícola i forestal; l’obtenció de 

sòls i edificis patrimonials per al municipi per a futurs equipa-

ments públics; la creació d’un parc d’habitatge de protecció 

oficial de venda i de lloguer perquè molts joves d’Alella -fills i 

filles, néts i nétes de tots nosaltres- no hagin de marxar a viu-

re fora, i per últim, la creació d’un nou espai de centralitat: un 

parc ciutadà i empresarial on una part de la nostra població 

s’hi pugui desenvolupar professionalment.

Fer una proposta com aquesta requereix de la màxima res-

ponsabilitat i del màxim grau d’acord perquè el document 

sigui respectat i mantingut en el futur. Malgrat les diferències 

ideològiques i tàctiques de les diverses formacions polítiques 

-com tot sovint recullen les pàgines d’opinió d’El Full-, voldria 

deixar constància de la meva admiració i respecte per a tots 

i cadascun dels representants dels grups municipals de CiU, 

PP, COR, PSC i ERC+LG. 

Tots junts, deixant de banda les visions partidistes i apriorís-

tiques, hem sabut respondre al repte que teníem plantejat i 

hem arribat a un acord per formular i aprovar una proposta 

estratègica de planejament per al municipi que és sostenible 

i compacta, i que ofereix solucions locals per als problemes 

d’Alella.
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Llum verd al POUM 
·······················································································································································
El Ple aprova inicialment el nou planejament urbanístic amb el suport de 12 dels 13 regidors de l’Ajuntament. 
·······················································································································································

El Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal (POUM) ha començat a fer camí. El 
Ple de l’Ajuntament va aprovar el 3 de 
febrer  l’instrument normatiu que  fixa 
les claus que condicionarà el desenvo-
lupament d’Alella per als propers 20 
anys, amb el suport d’ERC+LG, PSC, 
CiU, PP i COR i l’únic vot en contra de 
Gd’A.

És l’aprovació inicial. A partir d’aquí 
s’obre un termini d’informació pública 
d’un mes per al POUM i de 45 dies 
hàbils per a l’informe de sostenibilitat 
ambiental que l’acompanya. Abans de 
la seva entrada en vigor, i un cop es-
tudiades les possibles al·legacions, el 
POUM tornarà al Ple municipal per ser 
aprovat provisionalment. El darrer pas 
és l’aprovació definitiva per part de la 
Generalitat. S’estima que el procés pot 
allargar-se entre un i dos anys. 

El document aprovat dóna res-
posta, a partir d’un minuciós treball 
d’anàlisi del territori, a quatre objectius 
estratègics: protegir i valoritzar el sòl 
no urbanitzable d’ús agrícola i forestal; 
generar un parc d’habitatge assequible 
i de protecció oficial; incrementar i mi-
llorar els equipaments públics; i dina-
mitzar l’economia i el sector productiu 
terciari.  

El POUM acota els límits del sòl urbà, 
rebutja al creixement expansiu i preser-
va com a sòl no urbanitzable dos terços 
-632 hectàrees- del territori: 241 són 
espais d’interès natural; 229 es classi-
fiquen com a sòl agrícola d’especial pro-
tecció i 122 com a forestals. A més, el 
POUM delimita tres àmbits  de protecció 
ambiental i paisatgística com a mecanis-
me suplementari de protecció que abas-
ten 136 hectàrees de la Coma Clara, la 
Coma Fosca i el Camí de Martorelles, i el 
Marquesat i la vall de Rials. 

El nou planejament pretén satisfer 
la demanda endògena d’habitatge i 
evitar que els joves i altres col·lectius 

hagin de marxar. Per això es fa una re-
serva de sostre a través dels diferents 
sectors i polígons d’actuació per a la 
dotació de 300 habitatges en els pro-
pers 20 anys, que s’afegiran als que 
ja estaven contemplats al planejament 
anterior. En total, 240 gaudiran d’al-
gun règim de protecció oficial, tant de 
venda com de lloguer. 

D’acord amb el Pla Territorial Me-
tropolità, el POUM programa la creació 
d’una nova centralitat a l’entorn de la 
Miralda com un gran espai verd vincu-
lat a un parc empresarial que actuarà 
com a motor econòmic del municipi, 
juntament amb la transformació d’usos 
a les parcel·les i edificacions amb fa-
çana al futur passeig de la Riera. El 
POUM també aposta per ampliar la 
dotació d’equipaments amb la cessió 
de diferents edificis emblemàtics com 
Can Manyé, la Gaietana i la Miralda. 
A més, contempla una reserva de sòl  
de 5 hectàrees a la zona d’El Pla per 
destinar-lo a equipaments esportius a 
l’aire lliure. 

Suspensió de llicències 
Amb l’aprovació inicial es prorroga la 
suspensió cautelar de llicències als 
sectors susceptibles d’afectació pel nou 
planejament i es manté la suspensió de 
llicències per a usos que no siguin el 
d’habitatge o serveis privats a les zo-
nes de ciutat jardí (zona 13).

Del planejament vigent al POUM 

El nou planejament urbanístic té un horitzó temporal de 15 anys, a comptar des de la seva aprovació 
definitiva per part de la Generalitat. Les previsions d’actuació del POUM s’estructuren en tres quinquennis, 
a mida que les necessitats socials del municipi les requereixi.
La població potencial estimada se situa al voltant dels 11.500 habitants l’any 2027, a raó de l’1% anual.
El sòl agrícola i forestal representa el 66,2% del terme municipal.
El 40% del nou parc d’habitatges del POUM tindrà algun règim de protecció oficial per satisfer la demanda 
local exclosa del mercat lliure i per complir l’objectiu de solidaritat urbana establert per la Llei 18/2007 
del dret a l’habitatge de Catalunya. 
El Catàleg de patrimoni passa dels 125 elements protegits pel planejament vigent a 347.
La superfície d’equipaments públics s’incrementa en prop de 75.000 m2 de sòl i la de zones verdes en 
176.000 m2.                             



4 EL FULLEL FULL

el Gran, Bernat Tallaferro, Martí l’Humà, 
Guifré el Pilós i Ramon Berenguer III.  

Pel que fa al nucli de Nova Alella, 
les obres afecten a diferents trams dels 
carrers d’Onofre Talavera, Tèlia, Madà, 
Vinya del Rei, Turó i Taiano. Aquesta 

Millora de l’accessibilitat a Can Vera
···································································································
El projecte preveu ampliar les voreres i millorar l’accés i la seguretat dels 
vianants en el tram més transitat de la Riera Principal.

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

A finals de gener es van iniciar les 
obres de millora de pavimentació als 
barris de Vallbona i Nova Alella. La in-
versió global d’aquestes dues actuaci-
ons ascendeix a 113.000€ que seran 
finançats amb una subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC). 

Els treballs inclouen la pavimenta-
ció d’aquells trams de carrers que es 
troben en mal estat a causa dels pro-
blemes derivats de les arrels de l’arbrat, 
que han produït esquerdes i bonys en 
el paviment. A més, s’aprofitarà l’actu-
ació per refer alguns trams de vorera   

Els treballs de millora del nucli de 
Vallbona han estat adjudicats per un 
import de 56.540€. El projecte inclou 
actuacions als carrers del Greny, Pere II 

Els carrers de Vallbona i Nova Alella es posen al dia 
···································································································
S’inverteixen més de 110.000 euros en la pavimentació de les calçades 
malmeses i la reposició d’alguns trams de vorera.

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

L’Ajuntament ha tret a concurs aquest 
mes de gener les obres d’arranjament 
del tram superior i més transitat de la 
Riera Principal. El projecte afecta un 
tram de 350 metres lineals i prop de 

Les voreres s’aixamplaran per afavorir el passeig.

4.000 m2 de superfície, comprès entre 
l’aparcament de Can Lleonart i el car-
rer de Charles Rivel, i té com a princi-
pal objectiu millorar la seguretat i l’ac-
cessibilitat dels vianants i afavorir la 
convivència entre la circulació rodada 
i a peu en un dels punts més transitats 
del municipi. 

La reforma contempla l’eixampla-
ment de les voreres i la reducció de 
calçades, per tal de donar uniformitat 
al vial, potenciar el trànsit a peu i el 
passeig ciutadà i, al mateix temps, 
aconseguir una reordenació del trànsit 
amb dos carrils de circulació ben defi-
nits, un per a cada sentit. 

Les voreres que toquen a la part 
edificada s’ampliaran amb amplades 
que oscil·len entre els 2,4 i els 3,3 me-
tres. La plantació d’una quarantena de 

pollancres al llarg de la vorera ajudarà 
a reforçar la concepció de passeig. A 
més, es renovarà l’enllumenat amb la 
col·locació de 16 nous fanals, s’instal-
laran bancs, papereres i una àrea de 
contenidors soterrats.

L’actuació també canviarà la cara 
de l’altra banda del carrer, amb l’arran-
jament del mur de la Riera, la construc-
ció de rampes d’accés per a vianants a 
l’aparcament de sorra i la pavimentació 
de la vorera transversal. Entre d’altres 
millores viàries està previst habilitar 
quatre passos de vianants aixecats a la 
calçada i una rotonda de distribució del 
trànsit a l’aparcament de sorra.

Les obres tenen un pressupost de 
367.000€ i seran finançades amb una 
aportació de 200.000€ de Sorli Dis-
cau i una subvenció del PUOSC.

intervenció té un cost de 56.994€.  
En les dues intervencions, les obres 

es realitzen per fases per evitar que 
afectin el trànsit. Està previst que els 
treballs quedin enllestits aquest mes 
de febrer. 
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El transport públic guanya usuaris 
···································································································
Les línies urbanes Alella Exprés i Alella Circumval·lació van transportar l’any 
passat 218.000 viatgers, 10.000 més que el 2009.

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

Una vintena de pagesos rebran ajuts agroambientals 

El taxi a la carta fa 203 serveis 

El servei de taxi ‘a la carta’ que va entrar en servei a mitjan d’abril a partir d’un acord entre els taxistes 
locals i l’Ajuntament, ha complert les expectatives. En els seus primers nous mesos d’activitat ha prestat 203 
serveis, donant cobertura a les necessitats de transport a més d’una vintena de persones que utilitzen pe-
riòdicament aquest mitjà per realitzar els seus desplaçaments. La Plaça de l’Ajuntament, el Complex Esportiu 
Municipal i el Centre de Salut són els destins més sol·licitats, però també s’han fet  viatges a Can Gaza, Can 
Lleonart o la Policia Local. El servei de transport a demanda està adreçat a persones empadronades a Alella, 
majors de 65 anys o que tinguin reconegut un grau de minusvalidesa superior al 33%. Funciona de dilluns 
a divendres i per fer-ne ús cal efectuar la reserva amb antelació al 93 555 24 51.  El preu per trajecte és de 
6€ per trajecte: 4€ els paga l’Ajuntament i 2€ els usuaris.

···································································································
La convocatòria de 2011 s’avançarà al març.

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

L’Ajuntament ha atès 18 de les 23 sol-
licituds presentades a la quarta con-
vocatòria dels ajuts agroambientals. 
Les altres cinc han estat denegades 
per manca de documentació o per no 
complir alguns dels requisits establerts 
a les bases. És el quart any consecutiu 
que l’Ajuntament concedeix aquests 
ajuts, que tenen la finalitat de contri-
buir a la conservació i millora de les 
explotacions agrícoles i forestals del 
municipi. 

En aquesta darrera convocatòria 
s’han concedit ajuts per un import to-

tal de 19.500€. D’aquests, 7.500€ 
es destinaran a la recuperació de béns 
patrimonials (molí, mina d’aigua i bar-
ri d’accés); 4.200€ es dedicaran al  
manteniment i millora de la xarxa de 
camins rurals de titularitat particular; i 
7.800€ es repartiran entre 13 parcers 
i pagesos en concepte d’ajut al conreu 
i la gestió forestal. 

Entre d’altres requisits, les bases 
de la convocatòria fixen com a obli-
gació aplicar pràctiques respectuoses 
amb el medi ambient, com ara mini-
mitzar els tractaments químics, evitar 

l’erosió i adoptar mesures per reduir el 
risc d’incendi.

L’Ajuntament té previst avançar al 
mes de març la convocatòria de 2011. 

Ajuts a la reconversió de la vinya
Fins al 19 de febrer es poden presentar 
les sol·licituds a la convocatòria d’ajut 
als plans de reestructuració i reconver-
sió de la vinya que atorga el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural amb l’ob-
jectiu d’augmentar la competitivitat 
dels productors vitivinícoles. 

Les línies d’autobusos urbans i interur-
bans que operen a Alella van acabar 
l’any amb números verds pel que fa al 
volum de viatgers. Les dades de 2010 
apunten a una lleugera recuperació 
del número de passatgers al transport 
públic, després de dos anys consecu-
tius de pèrdues de viatgers atribuïda, a 
nivell general, al descens de l’activitat 
motivada per la crisi econòmica. 

El balanç és especialment positiu 

a les dues línies de transport urbà. La 
línia Alella Exprés, que va directa a 
l’estació del tren del Masnou, va tancar 
l’any amb 152.715 viatgers. L’Alella 
Circumval·lació, que es va estrenar 
l’agost de 2009 i fa un recorregut 
pels barris del municipi, va traslladar 
65.338 usuaris. La suma d’aquest 
dos serveis representa un guany de 
10.000 passatgers respecte de 2009 i 
un increment global del 4,4%. 

Més moderat és el creixement del 
transport interurbà. La línia Alella-
Barcelona va transportar l’any passat 
108.262 usuaris, un 0,7% més que el 
2009. 

El nou servei que connecta Teià, 
Alella i El Masnou amb Barcelona ha 
estat utilitzat per 359 usuaris en el seu 
primer mes i mig de funcionament. La 
línia es va posar en marxar el 15 de 
novembre amb cinc expedicions per 
sentit de dilluns a divendres.



6 EL FULL

Les Jornades Gastronòmiques del 
Vi DO Alella ja tenen data 
Les VI Jornades Gastronòmiques 
del Vi DO Alella se celebraran del 
25 de març al 10 d’abril, amb can-
vi de nom, disseny i contingut. El 
Consorci DO Alella assumeix la seva 
organització amb la voluntat de fer 
un salt qualitatiu. Per aquest motiu 
ofereix formació i assessorament als 
restaurants que hi participen per 
millorar la qualitat dels maridatges 
i buscar la implicació del sector en 
la promoció dels vins de la DO. 

V Trobada de Noves Experiències 
Empresarials 
Jaume Puig, Director General de 
GVC Gaesco Gestió, parlarà sobre la 
recuperació econòmica i les expec-
tatives d’inversió en els mercats a 
la V Trobada de Noves Experiències 
Empresarials que es farà el 15 de 
febrer a les 19 a l’espai de la Recto-
ria. L’empresa ha establert a Alella la 
seva delegació al Maresme. 

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

El mercat entra a la xarxa 
···································································································
El Mercat Municipal crea un web per promocionar els seus productes. 

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

De la parada a la xarxa. El Mercat 
Municipal ha encetat una nova via 
per promocionar l’equipament, afavo-
rir l’activitat comercial i incrementar i 
fidelitzar la clientela. Es tracta de la 
posada en marxa del portal d’Internet 

www.mercatalella.com a través del 
qual es podrà accedir a la informació 
dels paradistes i a les ofertes i cam-
panyes promocionals que duu a terme 
periòdicament el mercat. 

El portal permetrà fer comandes 
a través d’Internet i rebre la compra 
a domicili. Aquests és un dels serveis 
més destacats del nou web, però els 
usuaris podran trobar-ne d’altres com 
ara receptes, trucs i consells per cuinar 
i informació sobre els aliments. 

Aquesta iniciativa s’afegeix a altres 
mesures engegades pel mercat recent-
ment com el canvi de retolació de les 
parades, la nova senyalització de la fa-
çana o el sorteig mensual de vals per 
comprar. 

El president del Consorci DO Alella, 
Andreu Francisco, acompanyat dels 
vicepresidents Miquel Buch i Daniel 
Cortés, va presentar el 20 de gener la 
imatge que identificarà i promocionarà 
a partir d’ara el territori DO Alella. Amb 
el lema Mar de vinyes, la imatge és un 
gotim de raïm amb quinze grans pin-
tats en aquarel·la que representen la 
unió dels quinze municipis del Mares-
me i el Vallès Oriental que formen part 
d’aquest ens gestor, juntament amb el 
Consell Regulador. 

La imatge, elaborada per l’estudi 
de disseny Insòlit i consensuada pels 
cellers i els representants de tots els 
municipis consorciats, recull els colors 
que caracteritzen aquest territori -el 
blau del mar i el verd de la Serrala-
da Litoral- i les diferents tonalitats que 
predominen a les varietats de raïm de 
la zona. Serà el punt de partida d’una 
campanya de promoció i difusió que 
començarà per donar a conèixer dins 
del mateix territori el seu patrimoni 
enològic. Una de les primeres aplica-

cions gràfiques seran les 
banderoles que podrem 
veure a l’entrada dels 
diferents municipis.

Aquesta és una de 
les primeres actua-
cions per promoure 
l’enoturisme, però n’hi 
haurà d’altres. El Con-
sorci està treballant en 
l’elaboració d’un web que 
difondrà tots els esdeveniments re-
lacionats amb el vi i el raïm que es 
desenvolupin a la zona, a més de pro-
mocionar el patrimoni natural, cultural, 
històric, arqueològic i comercial dels 
municipis, sota el paraigües de la DO 
Alella.

Tasts de vins i rutes 
El Consorci té oberts altres fronts, com 
ara la definició de paquets d’activitats 
-per exemple, tasts de vins i mari-
datges- perquè pugin incorporar-se a 
l’oferta cultural dels diferents munici-
pis de la DO. També s’està dissenyant 

una ruta turística que vol aprofitar les 
singularitats i aportacions de cadascun 
dels municipis. Aquesta ruta se sumarà 
a altres iniciatives públiques i privades 
que fan parada al territori, com la ruta 
de La Riera, que seguirà els escenaris 
de la sèrie de TV3 i que finalitzarà amb 
una visita al Centre d’Acollida Turística  
i un tast de vins.  

Per començar a preparar aquest 
camí comú, des del Consorci s’han 
ofert sessions formatives sobre els vins 
de la zona als càrrecs polítics i tècnics 
dels ajuntaments que en formen part.

La DO Alella estrena imatge
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Preinscripcions a les escoles del 14 al 25 de febrer
·······················································································································································
El termini per formalitzar les matriculacions al segon cicle d’infantil, primària i secundària és del 6 al 10 de juny.

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

Actes del Dia de les Dones 
Alella celebra el Dia Internacional 
de les Dones amb un seguit d’ac-
tes programats entre el 5 i el 10 
de març. L’acte institucional tindrà 
lloc el dijous 10 de març a partir 
de les 19.30h a les Golfes de Can 
Lleonart, on es farà la lectura del 
manifest, que anirà a càrrec de la 
professora de filologia anglesa de la 
UB Rosa Maria González, i la tertú-
lia Feminisme al segle XXI, dirigida 
per la sociòloga Cristina Sánchez. 

Abans, però, es faran altres ce-
lebracions. L’Associació de Dones 
Montserrat Roig organitza el dis-
sabte 5 de març un sopar al restau-
rant Masia Mas Coll a partir de les 
21h. L’entitat també ha programat 
una xerrada-col·loqui el dimarts 8 
de març a les 17h al local de l’asso-
ciació sobre El paper de les dones 
en la societat, a càrrec de Regina 
Ferrando, col·laboradora de la re-
vista La Clau. L’Associació Dones 
Solidàries repartirà roses solidàries 
a diferents comerços d’Alella el 8 
de març d’11 a 13h.

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

Calendari de preinscripció i matriculació 

Període de preinscripció  del 14 al 25 de febrer
Publicació de les llistes baremades provisionals  15 de març
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades  16, 17 i 18 de març
Publicació de les llistes baremades definitives  23 de març
Publicació de les llistes d’alumnat admès  2 de maig
Període de matrícula  del 6 al 10 de juny

Els horaris per fer les preinscripcions són els següents:
Escola Fabra: De dilluns a divendres de 10 a 13h; dilluns, dimecres i divendres de 15 a 17h.                    
Escola La Serreta: Dilluns i dimecres de 8.30 a 13.30h; divendres de 9 a 13.30h; dimarts i dijous de 15 a 17h. 
Institut Alella:  De dilluns a divendres de 9 a 13h i dilluns i dimarts de 15.30 a 17h.                                          

Els aturats es beneficiaran d’una  
quota reduïda a la piscina 

Els centres educatius posen en marxa 
aquest mes la maquinària per preparar 
el proper curs escolar 2011-2012. Del 
14 al 25 de febrer, ambdós inclosos, 
s’han de fer les preinscripcions al se-
gon cicle d’educació infantil (P3, P4 i 
P5), educació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è) i educació secundària obliga-
tòria (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO).
     Les preinscripcions s’han de presen-
tar preferentment al centre educatiu tri-
at en primera opció acompanyades de 
la documentació necessària per acredi-
tar els diferents criteris de baremació. 
El període per formalitzar la matrícula 
és del 6 al 10 de juny. 

En el seu segon any de funciona-
ment, l’Escola La Serreta impartirà cur-
sos de P3, P4, P5, 1r i un intercicle 
de 2n i 3r. 

···································································································
Serveis Socials gestionarà la nova tarifa que serà similar a la dels pensionistes.

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

Inscripcions a meitat de preu

El Complex Esportiu Municipal ofereix un des-
compte especial del 50% en les quotes d’ins-
cripció que es realitzin durant el mes de febrer. 
L’oferta inclou una revisió mèdica gratuïta i una 
bossa d’esport de regal. Aquest descompte no 
és acumulable al del 20% del qual ja gaudeixen 
durant tot l’any les persones empadronades a 
Alella. La promoció finalitza el 28 de febrer. 

Les persones que estiguin a l’atur pa-
garan menys a la piscina. El Complex 
Esportiu Municipal ha introduït aquest 
any, a proposta de l’Ajuntament, una 
nova tarifa per aturats amb preus re-
duïts similars a la que ja gaudeixen 
els pensionistes i gent gran. Aquesta 
reducció s’aplica a les quotes d’inscrip-
ció i abonaments mensuals que tenen 
un reducció d’un 45% i un 35%, res-
pectivament, respecte a l’import de la 
tarifa general d’adults. 

Es poden acollir a aquesta reducció 
les persones empadronades a Alella 
que estiguin en situació d’atur. Per po-
der-se beneficiar cal presentar una ins-
tància adreçada als Serveis Socials de 
l’Ajuntament, des d’on es posaran en 
contacte amb les persones interessa-

des. Cal presentar el certificat d’empa-
dronament i el comprovant que acredi-
ta que es troba en situació d’atur. Per 
a mes informació podeu posar-vos en 
contacte amb Serveis Socials trucant al 
telèfon 93 540 63 07. 

La Generalitat ha introduït un nou 
criteri complementari per resoldre si-
tuacions d’empat en el procés de pre-
inscripció i matriculació: atorgarà una 
puntuació de 5 punts a l’alumnat que 

hagi tingut el pare, la mare, els tutors o 
els germans escolaritzats al centre per 
al qual es presenta la sol·licitud. Aquest 
criteri se suma al que ja gaudeixen les 
famílies nombroses o monoparentals. 
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El pressupost municipal de 2011
supera els 10,8 milions d’euros

El Ple municipal va aprovar definiti-
vament el passat 3 de febrer el pres-
supost de l’Ajuntament, que enguany 
ascendeix a 10.835.819€. Aquesta 
xifra suposa una reducció del 25,5% 
-3,7 milions d’euros- respecte del pres-
supost de l’exercici anterior ja que el 
2010 es va incloure la partida de 3,4 
milions d’euros de l’ampliació de l’Es-
cola Fabra. 

El pressupost es va aprovar amb els 
vots a favor d’ERC+LG i PSC, l’absten-
ció de CiU i el vot en contra del PP, 
COR i Gd’A. CiU havia votat en contra 
en l’aprovació inicial, però es va abs-
tenir en l’aprovació definitiva després 
que el govern es comprometés a incre- mentar en 24.000€ els recursos desti-

nats a Serveis Socials, donant resposta 
a una de les al·legacions presentades 
per la federació nacionalista. 

Segons l’alcalde, Andreu Francis-
co, es tracta d’un pressupost “realis-
ta i ajustat” que garanteix l’estabilitat 
econòmica i està suficientment dotat 

···································································································
Els comptes es van aprovar definitivament amb els vots a favor d’ERC+LG 
i PSC, l’abstenció de CiU i els vots en contra de PP, COR i Gd’A.
···································································································

A què es destinen cada 100€ 
del pressupost ?

Manteniment del municipi

Serveis generals (Administració, 
Hisenda i Alcaldia)

Seguretat ciutadana

Obres públiques

Gestió de residus

Serveis socials i sanitat 

Promoció cultural i festes

Urbanisme i medi ambient

Educació

Promoció econòmica i turisme

Mobilitat i transport públic

Promoció de l’esport

Comunicació i informació 

Joventut

Noves tecnologies 

Cooperació internacional

Subvenció a entitats

22,05 €

17,44 €

10,60 €

10,20 €

7,04 €

6,44 €

6,26 €

4,50 €

3,37 €

2,78 €

2,63 € 

1,95 €

1,43 € 

1,34 €

1,05 €

0,49 € 

0,43 €

Detalls del pressupost

El pressupost municipal de 2011 ascendeix a 10.835.819€. 

De les 22 regidories, 15 redueixen els seus recursos. 

S’incrementen els recursos destinats als serveis de neteja viària i a la recollida de residus. 

Les principals inversions per a 2011 són la urbanització del barri de Cal Vell, la substitució de l’enllumenat 
públic de Can Magarola i Nova Alella, la remodelació de parcs i l’arranjament del passatge del Romaní.

Més del 33% de les inversions -306.140 euros- es pagaran amb recursos propis de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament destina 1,1 milions d’euros a seguretat ciutadana, el 12% de la despesa corrent.

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

La gestió dels residus -recollida, transport i tractament- costa 762.400€ i es preveu ingressar 573.000€ 
per la taxa de residus.  

L’Ajuntament estalviarà enguany 130.000 euros procedents de la rebaixa del 5% del sou dels treballadors, 
que es destinaran a l’amortització del préstec demanat per a l’ampliació de l’Escola Fabra.

Enguany desapareixen les aportacions extraordinàries de l’Estat als ens locals per fomentar l’ocupació, 
que en el cas d’Alella han suposat una injecció de prop de 3 milions d’euros en 2009 i 2010. 

Repartiment de despeses

Serveis: 
5.084.950€ / 46,9%
Personal: 
3.955.800€ / 36,5%
Inversions: 
910.458€ / 8,4%        
Subvencions: 
586.110€ / 5,4%
Operacions financeres: 
298.500€ / 2,8% 

Serveis: 
5.084.950€ 
46,9%Personal: 

3.955.800€ 
36,5%

per mantenir el nivell dels serveis que 
es presten a la població. Del total del 
pressupost, 9,7 milions es destinen 
a despesa corrent (personal, serveis, 
subvencions, transferències, i despeses 
financeres), i 1,1 milions a operacions 
de capital (inversions i amortitzacions 
de préstec). 
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Origen de les inversions

306.140 €

117.818 €

486.500 €

L’Ajuntament destinarà prop d’un milió a inversions 

Contenció en la despesa i manteniment dels serveis 

Origen dels ingressos

Impostos  directes

Taxes, preus públics i altres ing.

Participació tributs de l’Estat

Transf. Generalitat, Diputació i CCM

Quotes urbanístiques 

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials 

Subvencions Generalitat

5.707.900 €

1.565.600 €

1.580.000 €

956.500 €

486.500 €

280.000 €

123.500 €

117.818 €

ADMINISTRACIÓ 

GOVERNACIÓ

MANTENIMENT 

SANITAT

HISENDA

URBANISME

TERRITORI I MEDI AMBIENT

EDUCACIÓ

CULTURA

TURISME

JOVENTUT

Regidories Total 2011

1.161.162 € 

1.148.200 €

2.389.700 €

56.100 €

662.600 €

280.500 €

969.270 €

365.200 €

600.100 €

224.500 €

144.900 €

SERVEIS SOCIALS

MOBILITAT

COMUNICACIÓ

PROMOCIÓ ECONÒMICA

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

ESPORTS

FESTES POPULARS

OBRES PÚBLIQUES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ALCALDIA

NOVES TECNOLOGIES

Regidories Total 2011

641.500 €

285.000 €

154.950 €

77.026 €

52.500 € 

211.550 €

78.600 €

1.105.358 €

46.500 €

67.000 €

113.600 €

El pressupost de 2011 contempla in-
versions per valor de 910.000€, un 
terç dels quals es pagaran a recursos 
propis de l’Ajuntament i la resta amb 
quotes urbanístiques i subvencions. En 
cap cas s’haurà de recórrer a l’endeu-
tament. Entre les actuacions previstes 
destaquen les obres d’urbanització 
de Cal Vell -l’últim nucli pendent de 
recepcionar per part de l’Ajuntament- 
que suposaran una inversió de prop de 
mig milió d’euros finançats, majorità-
riament, amb contribucions dels resi-
dents. 

La substitució de l’enllumenat de 
Can Magarola i la renovació parcial a 
Nova Alella són altres de les actuaci-
ons previstes, amb una inversió pres-
supostada en 181.258 i 31.500€, 
respectivament. Cal remarcar també la 
partida de 42.400€ destinada a l’ar-
ranjament del passatge del Romaní, 
o els 41.000€ reservats a la remode-

lació de parcs. A aquestes actuacions 
se sumen d’altres de menor quantia 
adreçades també a la millora de la via 
pública: de senyalització, arranjament 
de carrers, instal·lació de jocs infantils 
i mobiliari urbà.  

El pressupost d’inversions inclou 
una aportació de 47.300€ per al segon 
pagament de les obres de prolongació 
del carrer de les Sureres, a la zona es-
colar de la Serreta. 

130.000 euros de la rebaixa salarial
La rebaixa del sou dels treballadors 
municipals, decretada pel Govern de 
l’Estat al juny de 2010, suposarà un 
estalvi de 130.000€  a les arques mu-
nicipals. Aquests diners es destinaran a 
amortitzar el préstec demanat a finals 
de 2009 per l’avançament de les obres 
d’ampliació de l’Escola Fabra. A aques-
ta xifra cal sumar els 79.000€ proce-
dents de la retallada salarial de 2010. 

S’imputa a cadascuna de les regidories les despeses salarials del personal municipal que hi té ads-
crit, a més de les despeses dels serveis. 

Recursos propis

Subvencions Generalitat

Quotes urbanístiques

Contenir la despesa corrent sense rebai-
xar el nivell dels serveis que es presten 
a la població i el manteniment general 
del municipi. Aquesta és, segons el go-
vern local (ERC+LG i PSC) la principal 
premissa que s’ha seguit a l’hora d’ela-
borar els comptes municipals de 2011. 
Tot i que l’Ajuntament d’Alella es troba 
en una situació econòmica sanejada, la 
conjuntura econòmica fa que s’imposi 
la prudència i la contenció. Així, 15 
de les 22 regidories rebaixen les seves 
consignacions. Les regidories que veuen 
augmentades les seves partides són 
Serveis Socials, Governació, Territori i 
Medi Ambient, Manteniment, Hisenda, 
Educació i Cultura. Cal destacar que es 
destinen més recursos al servei de ne-
teja viària i al de recollida de la brossa. 
Tots dos han estrenat aquest any una 
nova concessió. 

···································································································
La rebaixa salarial suposarà un estalvi de 159.000 euros que servirà per a 
l’amortització del crédit de l’ampliació de l’Escola Fabra.

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

Tres dies de Carnestoltes
L’Ajuntament i diverses entitats del 
municipi amb preparat un progra-
ma festiu per celebrar el Carnestol-
tes pensat per a tota la família. El 
divendres 4 de març ja podem po-
sar-nos la disfressa per sumar-nos 
a la rua que arrencarà a les 10h de 
la plaça d’Antoni Pujadas i acabarà 
a la Plaça de l’Ajuntament, amb xo-
colatada, melindros, música i gres-
ca. El dissabte 5 es recupera el ball 
i el concurs de disfresses del Casal 
d’Alella a partir de les 23h. És gra-
tuït i es premiaran les millors dis-
fresses. Per acomiadar la festa, el 
diumenge 6 de març s’ha preparat 
un intens programa festiu a partir 
de les 11h: xocolatada, cercavila, 
ball de disfresses i crema del rei 
Carnestoltes.

Can Lleonart obre una aula d’estudi
El Centre Cultural Can Lleonart posa 
a l’abast de la població una de les 
seves sales per ser utilitzada com 
aula d’estudi. L’espai es pot utilitzar 
tots els matins, de 8 a 14h, i s’obre 
al públic amb l’objectiu de ser una 
alternativa com a espai d’estudi 
durant les hores que la Biblioteca 
roman tancada al públic. 

La guanyadora de la panera 
de la Biblioteca 
Ana Roca-Sastre va ser la guanya-
dora de la panera cultural que va 
sortejar la Biblioteca el passat 22 
de desembre.

Torna el jazz a Can Lleonart 

Els espais viscuts, a Can Manyé
Can Manyé ens con-
vida a descobrir l’ar-
quitectura com a 
espai i testimoni de 
vida a través de les 
fotografies de Trevor 
Skinner, fotògraf que 
resideix des de fa 
més de trenta anys a 
Sant Feliu de Guíxols. 
Són més d’una tren-
tena d’imatges d’es-
pais abandonats o 
que encara habitem, 
fragments del nostre 
entorn,  que sovint 
ens passen desaper-
cebuts per la pròpia 
quotidianitat o perquè han quedat en 
desús. L’exposició L’arquitectura com a 
identitat s’inaugura el divendres 4 de 
març a les 20h i es podrà veure fins al 

20 de març.  
A les seves foto-

grafies, Skinner mos-
tra espais plens d’es-
tranyes coincidències 
de llum i color, frag-
ments de vida en di-
verses perspectives 
que ens acompanyen 
i ens ajuden a enten-
dre el pas del temps. 

A més de les vi-
sites comentades per 
l’artista, programa-
des el 12 i  el 20 de 
març a les 12h, al 
voltant de l’exposició 
s’organitzarà un taller 

familiar d’estenope (càmera obscura) 
el 13 a les 11h. És gratuït però cal 
inscriure-s’hi abans del 10 de març a 
pomersm@alella.cat.

La música torna a Can Lleonart aquest 
mes de febrer amb el cicle de ‘Ritmes 
a les Golfes’. La proposta inclou tres 
concerts programats per als dies 11 i 
25 de febrer i el 4 de març a les 22h. A 
la primera cita, Raynald Colom Quartet 
ens proposa un interessant maridatge 
musical de jazz i flamenc.

El jazz també marcarà el ritme del 
segon concert, un espectacle en què la 
veu de Celeste Alías es fusiona amb el 
so de les cordes de les guitarres, vio-
lins i violoncel que l’acompanyen, amb 
lletres de Vinicius de Moraes, Silvio 
Rodríguez, García Lorca o Salvat-Pa-
passeit. 

La darrera convidada del cicle és 
la contrabaixista i compositora Giulia 

Fe d’errades 

El preu de la T-10 social és 6,80€ i no 
6,60€ com es va publicar a l’edició anterior. 
El termini d’informació pública de l’aprova-
ció inicial del POUM és d’un mes i no de dos 
mesos com es va publicar al Full de gener.

Més cinema social 

El cicle de cinema social programat per la Co-
missió de Cooperació Internacional ofereix dues 
noves projeccions gratuïtes a Can Lleonart. 

Vals con Bashir (Israel, 2008), el 3 de març 
Amerrika (Canadà, 2009), el 24 de març

Valle. Actuarà a Can Lleonart acompa-
nyada dels saxos de Martí Serra i Gor-
ka Benitez, David Xirgu a la bateria i 
Marco Mezquida al piano. 

El preu de les entrades és de 4€ i 
es poden adquirir de forma anticipada 
a Can Lleonart. Per als menors de 18 
anys l’entrada és gratuïta. 

D’esquerra a dreta, Raynald Colom, Celesta Alías i Giulia Valle.
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Planificar el futur, un exercici de responsabilitat 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Vol ras

L’ADN convergent sobreexcita l’hormona republica-
na. És un fet empíric. La fa obsessiva, fins i tot 
inquisitorial. Muntada en el seu cavall blanc de 
cartró, ERC ha jugat a destruir CIU: un luxe des-
criptible pel nostre afeblit país. I tot i el seu rotund 
fracàs, ERC persevera encara ara en menysprear el 
que CIU representa. Les raons que pugui tenir, que 
segur que en té, les perd per les cantonades. Des-
prés del seu desastre electoral no ha estat capaç ni 
d’abstenir-se en la investidura del president Mas. 

Ens preguntem si cal que Alella hagi de patir 
aquesta fixació malsana. Cal? No pot el nostre al-
calde sostreure’s de les obsessions del seu partit? 
Que només som tretze regidors i tots tenim bona re-
lació ! Que tots estem aquí per treballar per Alella! 
Però a l’hora dels acords sempre ens estavellem 
contra un mur invisible.

Mai cap plantejament de CIU ha merescut la 
resposta positiva de l’alcalde. Ni la partida més 
petita dels pressupostos no hem pogut acordar. 
Aquest any hem ofert formular els comptes des del 
consens, amb el compromís d’assumir un escenari 
d’austeritat i prudència. Sense ni baixar del cavall, 
l’alcalde ha fet com si res.

Serà el POUM l’excepció? El cas és que s’hi 

ha treballat a fons. S’han confrontat visions diver-
ses amb flexibilitat i sentit comú per a construir 
un ampli consens, de forma que no essent del tot 
de ningú, el POUM pugui ser assumible per tots 
(menys, segons sembla, per G.d’A, víctima d’una 
deriva populista de mal pronòstic). Ha estat doncs 
un mèrit de l’alcalde? Sí i no. Serà el seu POUM... 
sí, però no, el consens no haurà estat mèrit seu. 
El seu mèrit, segurament perquè havia de ser així, 
però que cal reconèixer-l’hi (no necessita els nos-
tres vots), ha estat  deixar en mans del regidor d’ur-
banisme senyor Asensio el lideratge del procés, que 
ha exercit  sense exclusions, amb seriositat, rigor i 
sentit de poble. 

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

El passat 3 de febrer el Ple municipal va viure una 
jornada maratoniana que va sobrepassar les 4 ho-
res de durada. El tema s’ho valia: es debatia i es 
votava l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM). A més de llarga, la ses-
sió també va ser històrica, o podria arribar a ser-ho 
en el futur si se superen les properes etapes com 
s’ha fet fins ara: a poc a poc i amb bona lletra.

La definició del futur del nostre poble només 
es pot entomar des de l’ètica, el rigor i la seriosi-
tat, sense demagògia ni desinformació interessa-
da. Consens i compromís, aquest és l’únic camí. El 
camí que ERC+La Garnatxa, CiU, PP, COR i PSC ja 
van encetar plegats en ocasió de l’Avanç de Pla el 
novembre de 2009 i que ara, amb 12 vots afirma-
tius, avalen la proposta elaborada per l’oficina local 
del Pla encapçalada pels serveis tècnics municipals 
amb la participació de diversos equips pluridiscipli-
nars en matèria d’economia, demografia, mobilitat, 
medi ambient i patrimoni cultural.

Teníem l’obligació legal i el compromís electo-
ral de dotar-nos d’un nou planejament urbanístic. 
I gaudíem d’una oportunitat irrepetible per fer-ho te-
nint únicament en compte les necessitats i anhels del 

municipi, ja que les properes figures de planejament 
vindran dictades per plans directors urbanístics de ca-
ràcter comarcal i les necessitats locals s’hauran de 
resoldre de forma mancomunada, amb les conse-
qüències que això pot significar per a Alella. 

Això ens obligava -i ens obliga de cara al futur- a 
actuar amb la màxima responsabilitat, a fonamen-
tar els arguments i judicis de valor en una anàlisi 
global i serena de les dades, i a explicar les coses 
de la manera més raonada i contextualitzada pos-
sible: amb el degut sotmetiment a l’interès general 
i la deguda observança del planejament sectorial 
i general de caire superior i d’obligat compliment 
(en particular, al Pla Territorial Metropolità), i sense 
perdre mai de vista ni la perspectiva històrica ni la 
visió de futur.

Per tot plegat, ERC+La Garnatxa vol reconèi-
xer públicament la tasca i l’actitud dels grups mu-
nicipals que han actuat guiats per aquest interès, 
als quals considera socis de la màxima fiabilitat al 
llarg de tot el procés. La unitat i la integritat moral 
són, en matèria d’ordenació territorial i planificació 
urbanística, la millor garantia perquè el model de 
poble pervisqui amb independència de qui governi.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
tortmc@alella.cat
reverterrf@alella.cat Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 
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PARTIT POPULAR Responsabilitat i defensa de l’interès general

AMOR PER ALELLA, C.O.R. La nova revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

El nou planejament, com tots sabem, és l’instru-
ment que ha de permetre ordenar les divergències i 
els desajustaments entre les previsions de les actu-
als Normes Subsidiàries i el desenvolupament del 
municipi, i alhora dotar-lo d’un nou instrument que 
reguli i ordeni el seu creixement d’acord amb la si-
tuació actual. Situació actual molt desfavorable en 
termes econòmics. Estem en crisi i no sabem quan 
durarà, un quinqueni, dos, etc…

La redacció d’aquest POUM es produeix també en 
un moment de canvi en el paradigma conceptual de 
l’urbanisme, en què la qualificació ambiental del ter-
ritori i el principi de sostenibilitat reemplacen la lògica 
del creixement i el desenvolupament quantitatius. La 
Llei d’Urbanisme de Catalunya, la proliferació d’Agen-
des 21 locals o l’impuls a la política de planejament 
territorial són noves manifestacions d’aquest esperit 
que anima l’ordenació i transformació dels pobles.

Es pretén donar resposta a les actuals necessi-
tats econòmiques i socials del municipi, i especial-
ment a les noves sintonies en matèria de política 
territorial i urbanisme que demanen una utilització 
racional del territori, que faci compatible el creixe-
ment amb el respecte al medi ambient, la qualitat 
de vida i fomenti la disposició del sòl per a la cons-

trucció d’habitatge assequible.
Expressem i desitjem un POUM que aposti més 

per l’habitatge de qualitat que no pas per la quan-
titat. Volem actuacions de manera especial en la 
millora de l’espai públic: l’ampliació de voreres, la 
millora de l’accessibilitat, el disseny de les places i 
jardins com els espais de relació.

La pregunta és! És un bon POUM? Segurament, 
com tot, podria ser millor. Reconeixem que s’ha treba-
llat i molt. Però insistim i creiem que ha faltat en alguns 
aspectes més creativitat alhora de repartir el sòl per ge-
nerar un creixement, en nous habitatges, més moderat i 
equilibrat. Aquest nou POUM reserva espais qualificats 
com a sòl d’equipaments, molt extens, com per exem-
ple els destinats a la zona de la Miralda i la Fontcalda. 
Aquí ens podriem fer una altre pregunta: Pecarem d’un 
excès d’equipaments? Realment el nostre poble neces-
sita tans espais reservats per aquest tipus de sòl?

Conclusió. Hem de ser prudents, –creiem que ha 
de ser un POUM prudent– la situació econòmica ac-
tual així ho requereix. Les actuacions d’aquest POUM 
depenen massa dels recursos de tercers i recursos 
provinents del futur desenvolupament urbanístic. I ja 
sabem tots com aquests recursos comencen ha ser 
una via morta.

Tel: 667 182 523
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com

L’últim Ple municipal passarà a la història d’Alella 
per haver estat el més llarg de quants s’han celebrat. 
També per ser el més important per al futur del nostre 
municipi. Es va acordar l’aprovació inicial, amb el 
vot a favor de tots els grups municipals excepte 
Gent d’Alella, del que és el document normatiu que 
dibuixa el desenvolupament d’Alella en els propers 
20 anys. El Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
protegirà a Alella d’un desenvolupament urbanístic 
especulatiu que desvirtuï el caràcter de poble que 
ara té. El desenvolupament urbà serà conservador 
respecte de l’augment de nous habitatges que 
afavoriran el que els nostres fills puguin emancipar-
se sense haver d’abandonar Alella, ampliant els 
equipaments i serveis allà on ara no els hi ha 
i protegint el territori i el seu caràcter vinícola. 
Sota la direcció política del Regidor d’Urbanisme 
Alex Asensio i la direcció tècnica de l’Arquitecte 
municipal Joan Mas, l’Oficina Tècnica del POUM 
que en el seu moment es va crear per a la redacció 
dels treballs del planejament urbanístic ha sabut 
generar un POUM que ha recollit els suggeriments 
i sensibilitats de tots els grups municipals, entitats, 
associacions i col·lectius del municipi. I tots, per 
un sentit de responsabilitat i defensa de l’interès 

general per sobre d’interessos particulars, sectaris 
o de partit, han recolzat el document. Tots excepte 
Gent d’Alella. Aquesta formació política, adscrita 
al corrent socialista del PSC Ciutadans pel Canvi 
(http://www.pelcanvi.org/?q=quiformarep) i per 
tant gens d’independent malgrat lo molt que 
s’omplin la boca amb aquesta paraula, ha decidit 
iniciar la campanya electoral erigint-se en banderera 
d’un col·lectiu de veïns descontents amb la previsió 
que el nou POUM fa de situar 198 habitatges en 
el termini de 17 anys a la zona de la Serreta. La 
demagògia de Gent d’Alella els porta a ocultar a 
aquests veïns que fa dos anys la seva regidora va 
proposar al Ple la creació d’un Àrea Residencial 
Estratègica (ARE) entre els municipis d’Alella, 
Teià i El Masnou que preveia la implantació d’uns 
1.200 habitatges pel procediment d’urgència i 
sense comptar amb la participació dels veïns en 
el seu disseny i ubicació. En aquest moment no 
importaven ni vinyes ni municipi. I ara sembla que 
tampoc. L’única cosa important és esgarrapar vots, 
encara que sigui de forma demagògica i fent gala 
d’una esquizofrènia política galopant.
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GENT D’ALELLA Res no és definitiu 

Hem votar en contra de l’aprovació inicial del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Qui-
nes són les nostres propostes? Mantenir el que que-
da de sòl agrícola; les vinyes, totes les que tenim i 
més; alliberar sòl per obtenir més llocs de treball a 
Alella; reinventar el paisatge i apostar pel comerç i 
per la tecnologia. Volem preservar els valors paisat-
gístics, el patrimoni arquitectònic, natural i cultural 
i, en definitiva, la identitat d’Alella. A més hem de 
resoldre els problemes que tenim, especialment 
la manca d’habitatge social, el sòl productiu per 
empreses d’alt valor afegit, la mobilitat i la manca 
d’equipaments. 

Com votar a favor si no trobem reflectides les 
nostres propostes? Per tant, tot i compartint bona 
part de l’estratègia, en reclamem la coherència per-
què és contradictori amb urbanitzar els actuals sòls 
agrícoles de La Serreta, a més del Pla i La Miral-
da. Es discriminatori amb Alella Mar, que rebrà tots 
els inconvenients per l’increment de la població; de 
trànsit, de contaminació ..., a més de quedar total-
ment urbanitzat sense cap zona agrícola ni forestal.

El POUM no dona alternatives a la ubicació ni 
del nou habitatge, ni pels equipaments o la vialitat: 
és caixa o faixa. Pressuposa –segons la memòria 

social- unes projeccions totals d’habitatges d’entre 
617 i 918, per unes necessitats de la població que 
nosaltres no compartim, ja que per la província de 
Barcelona s’estima una disminució de 22.000 per-
sones en 10 anys. 

I, si apostant per un bon procés participatiu ben 
planificat, el govern hagués incorporat les opinions 
que el poble va expressar a les jornades de desem-
bre de 2009?. Participació vol dir influència real 
de la gent.

Queda molt per fer per tenir el POUM aprovat 
definitivament. Res no és definitiu. Ens hi troba-
ran per continuar treballant, tot i compartint amb 
Ramon Llull la frase “pensar per un mateix és l’únic 
projecte a la vida”.

 

 

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

Mercè Marzo
Tel: 671 476 858
marzogm@alella.cat
www.gentdalella.cat

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Peix que bolla no omple l’olla 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Aquesta dita empordanesa referida a que no pots dir 
que ja tens el peix a cove si encara no l’has pescat, 
pot tenir un paral·lelisme amb la expectativa creada 
per CiU, legítimament per un altre costat, davant de 
les imminents eleccions municipals. Els resultats de 
les autonòmiques entenen que es traslladarà inexo-
rablement als comicis locals gràcies al  mimetisme 
polític. 

El PSC ha estat amb governs de CiU i d’ERC-
LG donant estabilitat per realitzar els programes de 
millores i desenvolupament, sense renunciar als con-
tinguts del programari socialista. Equilibri no sempre 
fàcil però practicable si el socis de l’entesa no res-
ten allunyats de la nostra proposta ideològica ni dels 
punts bàsics a gestionar durant un mandat.

Quan, des de la perspectiva d’un pes aritmètic 
baix dintre del govern, proclamem que en els dos 
mandats acompanyant l’alcalde independentista, em 
anat complint els compromisos electorals ho fem 
des de la reflexió d’haver-ho aconseguit gràcies a la 
nostra honestedat política ignorant, potser massa, la 
projecció d’una quota de protagonisme públic que 
ens pertoca, i també, cal dir-ho ben clar, gràcies al 
comportament del grup ERC-LG respectuós amb 
pactes polítics signats i la voluntat de l’alcaldia de 

no discriminar-nos per raons de qualificació de mi-
noritaris. 

Ens sentim orgullosos d’haver compartit respon-
sabilitats tant amb l’alcalde Artés com en Francisco. 
Em treballat ambdós amb il·lusió i dedicació per el 
servei del ciutadà. Però cal dir també que, en els dar-
rers anys de govern d’entesa, el poble ha donat un 
tomb espectacular. Temps hi haurà per fer tot un re-
compte dels fets, però em esborrat un bon grapat de 
dèficits municipals, no tant sols els referits al endeu-
tament, si no a totes les polítiques aplicades per mi-
llorar barris (urbanització-enllumenat), equipaments 
(piscina-comissaria-escola Serreta-Bosquet-camp de 
futbol), atenció al ciutadà i serveis socials, serveis 
urbans (jardins-parcs-fibra òptica-passeig Riera) etc. 
i finalment amb l’acompliment del compromís com-
partit de la revisió del PGOU per dissenyar l’urbanis-
me municipal per els propers vint anys. 

Alella encara té molts projectes per desenvolu-
par, encara hi han problemes del ciutadà per resoldre 
i alguns objectius sense realitzar, però la tasca feta 
darrerament ha de fer reflexionar al ciutadà per no 
barrejar naps i cols, es a dir, una cosa es el Parla-
ment català i una altra en futur immediat del nostre 
poble.  



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

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092 · 112 Urgències

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

CAN MANYÉ. ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

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

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07

DEIXALLERIA
93 555 86 99 / Dg. de 10 a 13h · Dl. tancat
De dt. a ds. de 10 a 14h i de 16 a 19h

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

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05 / Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h
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Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
De l’1 al 6 de març / Del 29 de març al 3 d’abril
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h 
i diumenge de 10 a 13h. Dilluns tancada.

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 28 D’OCTUBRE DE 2010 

Acords del ple

  Aprovada una transferència de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació per transferència per im-
port de 249.000€, que es destinen, entre d’altres, al man-
teniment de vies públiques i la reforma d’edificis.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG i PSC el vot en 
contra de CiU, PP, COR i Gd’A.
  Modificació de crèdit.
Els 79.617€ procedents de la rebaixa del sou del treballa-
dors es destinaran a l’amortització de préstecs: 75.179€ 
al crèdit demanat per a l’ampliació de l’Escola Fabra, i 
4.438€ a la darrera quota d’un préstec anterior. 
Aprovat per unanimitat
  La Diputació recaptarà les quotes d’urbanització
El Ple va aprovar delegar en la Diputació la gestió i recap-
tació de les liquidacions, provisions de constrenyiment i re-
captacions dels deutes en període voluntari derivades de les 
quotes d’urbanització de Cal Vell.  
Aprovat per unanimitat 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER-FEBRER-MARÇ 2011 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER

5 i 6  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
12 i 13 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
19 i 20 BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
26 i 27  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

SERVEI DE GUÀRDIA: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h 

Si voleu informació sobre els torns de guàrdia de les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 (contestador automàtic). 

TAXIS

629 727 293

649 919 129

659 999 755

659 494 043
(adaptat) 

639 134 403

  Modificació de l’impost sobre béns immobles.
El tipus de gravamen que s’aplica a l’IBI baixa del 0,77 al 0,72 
en els béns urbans i es manté en el 0,70 en el béns rústics. 
Aprovat per unanimitat
  Canvis a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys. 
S’introdueix un nou article a l’ordenança que regula l’impost 
de plusvàlua que permet el fraccionament del deute fins a un 
màxim de 5 anys quan la transmissió sigui per defunció.
Aprovat per unanimitat
  Designació del representants al Consell Escolar Municipal.
Es nomena com a representants Andreu Francisco, Marta Gi-
ralt, Josep Maria Serés, Cristina Xatart, Javier Berzosa. Sergi 
Freixes i Mercè Marzo es repartiran la representació. 
Aprovat per unanimitat
  Transport públic entre Teià-Alella-El Masnou i Barcelona.
El Ple insta la Generalitat a implantar el servei de transport 
directe per autopista entre Teià-Alella-El Masnou i Barcelona  
Aprovat per unanimitat

Mercat municipal (1r trimestre)                                     03.01.2011 a 03.03.2011
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                  03.01.2011 a 03.03.2011
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                  03.01.2011 a 03.03.2011
Impost vehicles tracció mecànica                    04.02.2011 a 05.04.2011
Taxa cementiri municipal                                     04.02.2011 a 05.04.2011
IBI (1ª fracció domiciliat )                                     01.03.2011
Taxa de residus urbans                                      04.03.2011 a 05.05.2011
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Agenda d’activitats

Del 4 al 20 de febrer
Ànimes de pedra. Escultures de Mariano Andrés Vilella.
Visites comentades: 13 i 19 de febrer a les 12h.

Del 4 al 20 de març
L’arquitectura com a identitat. Fotografies de Trevor Skinner.
Inauguració: divendres 4 de març a les 20h.
Visites comentades: 12 i 20 de març a les 12h. 
Taller familiar d’estenope (càmera obscura): 13 de març a les 11h. 
Inscripció prèvia a pomersm@alella.cat, fins al 10 de març. 
Activitat gratuïta.

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

Exposicions a Can Manyé

10h Plaça d’Antoni Pujadas
Rua de Carnestoltes fins a la Plaça de l’Ajuntament. Xocolata, melin-
dros i xerinola. Obert a tothom.
Organitza: Ajuntament d’Alella · Col·labora: AMPES Escola Fabra, Escola La Serreta i Llar 
d’Infants Municipal Els Pinyons

20h Can Manyé
Inauguració de l’exposició L’arquitectura com a identitat, de Trevor 
Skinner. Fins al 20 de març. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

22h Can Lleonart
Ritmes a les golfes. Giulia Valle Group. Giulia Valle (contrabaix), Martí 
Serra i Gorka Benítez (saxo), David Xirgu (bateria) i Marco Mezquida 
(piano). Preu: 4 euros. Menors de 18 anys, gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 4 de març
12h Can Lleonart
Espectacle infantil. Xerrameca de contes, a càrrec d’Alba José i Lau-
ra Tamayo. Un espectacle infantil, divertit i poètic, que uneix la narra-
ció de contes amb el teatre de titelles.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 12 de febrer

12h Can Manyé
Visita comentada a l’exposició Ànimes de Pedra de l’escultor Mari-
ano Andrés Vilella. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 13 de febrer

19.30h Can Lleonart
Cinema social. Vals con Bashir (Israel 2008)
Premis: Nacional Society of Film Critics Award for Best Film i 
Globus d’Or a la Millor Pel·lícula de parla no anglesa. Gratuït. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 3 de març
22h Can Lleonart
Ritmes a les golfes. Raynald Colom Quartet. Raynald Colom (trom-
peta), Jordi Farrés (guitarra), Jordi Gaspar (contrabaix) i Joan Terol 
(bateria). Preu: 4 euros (gratuït per als menors de 18 anys). 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 11 de febrer 

10h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida guiada a Súria. Viatge en autocar i dinar inclòs. Preu sòcies: 
25 euros. No sòcies 35 euros.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte. Contes disfressats, a càrrec de Carles Alcoy.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimarts 22 de febrer

17h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
Demostració d’autopalpació del pit i xerrada per prevenir el càncer 
de mama.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

19h Espai de la Rectoria 
V Trobada de Noves Experiències Empresarials. Un gran moment per 
invertir. Aprofiteu-lo. A càrrec de Jaume Puig, Director General de 
GVC Gaesco Gestió. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 15 de febrer

12h Can Manyé
Visita comentada a l’exposició Ànimes de Pedra de l’escultor Mari-
ano Andrés Vilella.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dissabte 19 de febrer

23h Casal d’Alella
Ball i concurs de disfresses. Premis a les millors disfresses. Gratuït.
Organitza: Casal d’Alella

Dissabte 5 de març

11h Plaça de l’Ajuntament
Xocolata, cercavila, ball de disfresses al Casal d’Alella i crema del Car-
nestoltes a la Plaça de l’Ajuntament. Espectacle d’animació per a tota 
la família. Un reguitzell de cançons i danses per fer ballar a tothom. 
Organitza: Ajuntament d’Alella i Casal d’Alella

Diumenge 6 de març

De 12 a 13h Aparcament de Can Lleonart
Bus consum. Oficina mòbil d’atenció al consumidor
Organitza: Ajuntament d’Alella i Diputació de Barcelona

Divendres 18 de febrer

De 17 a 19h Casal de Joves Can Gaza
Campionat de futbolí. Participa del campionat i passa una bona estona 
amb els teus amics i amigues! Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimecres 9 de març

De 17 a 19h Casal de Joves Can Gaza
Taller de fingerboard. Vine a patinar utilitzant tan sols els teus dits!!!
Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Divendres 11 de març

22h Can Lleonart
Ritmes a les golfes. La veu de la guitar-
ra. Celeste Alías (veu), Sant Careta i Dani 
Comas (guitarra elèctrica, acústica i espa-
nyola), Aleix de Gispert (guitarra elèctrica, 
banjo i ukelele), Tania Mesa i Aloma Ruiz 
(violins) i Cèlia Torres (violoncel). Preu: 4 
euros. Gratuït per a menors de 18 anys.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 25 de febrer



DISSABTE 5 DE MARÇ · 21H · RESTAURANT MASIA MAS COLL
Sopar 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

DIMARTS 8 DE MARÇ · D’11 A 13H · COMERÇOS D’ALELLA
Repartiment de roses solidàries
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella

DIMARTS 8 DE MARÇ · 17H · LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ (Rambla d’Àngel Guimera 7)
Xerrada-Col·loqui El paper de les dones en la societat 
a càrrec de Regina Ferrando, col·laboradora de La Clau
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

DIJOUS 10 DE MARÇ · 19.30H · GOLFES DE CAN LLEONART
Lectura del manifest institucional, a càrrec de 
Rosa Maria González, professora de filologia anglesa 
de la UB
Tertúlia Feminisme al segle XXI?, a càrrec de Cristina 
Sánchez, sociòloga i professora de la UdG
Organitza: Ajuntament d’Alella

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES


