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La Generalitat posa a la venda els 
habitatges públics de Cal Doctor.

‘Mirades al món’ debat el model 
alimentari del 24 al 27 de novembre. 

‘Educació i món digital’ a les Novenes 
Jornades Ferrer i Guàrdia.

L’Ajuntament aprova inicialment el projecte d’urbanització del 
tram de la Riera comprès entre Marià Estrada i el pou sorrenc.

Pas a pas    
L’Ajuntament aprova inicialment el projecte d’urbanització del 
tram de la Riera comprès entre Marià Estrada i el pou sorrenc.

Pas a pas    
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SUMARI NO A LA VENDA DE CAL DOCTOR 
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Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i consulteu www.alella.cat

El sòl públic a Alella és un bé molt escàs. Per aconseguir sòl 

per a la construcció d’habitatge social s’ha hagut i s’haurà de 

recórrer a la reclassificació de sòls no urbanitzables amb el que 

aquesta mesura suposa de renúncia a una part del nostre pai-

satge. L’actuació pública ha de vetllar perquè el major nombre 

d’habitatges socials siguin de titularitat pública i de lloguer per 

tal de garantir-ne la seva permanència i rotació en el temps. 

Havent aconseguit el sòl de Cal Doctor per a la construcció 

de 61 habitatges públics de lloguer, l’Ajuntament va acordar 

amb la Generalitat de Catalunya la cessió gratuïta del sòl 

públic municipal perquè aquesta, mitjançant el seu organis-

me públic de l’Institut Català del Sòl en construís i gestionés 

l’edificació. En aquest procés es van valorar i descartar d’al-

tres opcions, algunes de les quals reportaven uns ingressos 

immediats per a l’Ajuntament d’Alella.

El passat dia 20 d’octubre vam ser coneixedors que l’INCASÒL 

havia posat a la venda la promoció de l’habitatge públic de Cal 

Doctor, conjuntament amb quatre promocions més del nostre 

entorn -dues de Teià i dues del Masnou- adduint necessitats 

econòmiques, això sí, garantint els drets dels actuals llogaters.

La decisió de venda és una manca de lleialtat institucional de 

la Generalitat de Catalunya i afecta greument la voluntat del 

nostre Ajuntament. Perquè deixa en mans de privats les con-

dicions d’accés a aquests habitatges perdent-ne la garantia 

d’igualtat d’oportunitat, i fent possible que finalitzat el ter-

mini de vint-i-cinc anys del règim actual, es venguin els 61 

habitatges i el nostre poble perdi la seva peça més important 

d’habitatge social.

És per això que des de l’Ajuntament d’Alella hem instat l’IN-

CASÒL a retirar de la venda de manera immediata la promo-

ció d’habitatge públic de lloguer de Cal Doctor i l’hem advertit 

que en cas de no atendre la nostra petició emprendrem les 

accions legals pertinents per tal d’impedir que aquesta venda 

es produeixi. 
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Un tram més de passeig 
···································································································
L’Ajuntament aprova inicialment el projecte d’urbanització de la Riera 
Coma Clara entre el carrer de Marià Estrada i el pou sorrenc. 
···································································································

L’Ajuntament ha començat el procés 
per enllestir un nou tram d’urbanitza-
ció de la Riera i estendre cap al nord el 
passeig que es va inaugurar al maig de 
2010 entre les Heures i Marià Estrada. 
És un pas més de la transformació que 
pretén reconvertir la Riera en un gran 
passeig per a vianants des d’Alella Parc 
fins a límit amb El Masnou. El projec-
te aprovat correspon al tram B i afecta 
una superfície de 3.626 m2. És una de 
les set seccions en què es va dividir el 
conjunt de l’actuació l’any 2007 en 
l’avantprojecte guanyador del concurs 
convocat per l’Ajuntament per definir 
el futur de l’arteria principal del mu-
nicipi. 

El projecte aprovat afecta a un tram 
de 225m de longitud i una amplada 
màxima de 19,50m, entre Marià Es-
trada i el pou sorrenc, i correspon al 
tram superior de la Riera. L’objectiu és 
convertir aquest tram de la llera en un 
passeig enjardinat per a vianants, amb 
un carril per a bicicletes, un vial de ser-
vei per a l’accés a les finques que hi ha 
a la zona, i adequació dels elements 
singulars com el pou sorrenc i altres 
elements de recollida d’aigües de les 
diverses rieres que desemboquen a la 
Riera, així com la millora dels elements 
existents com els murs o les escales.

L’àmbit del projecte té una forma 
allargada en sentit nord-sud, amb un 
pendent aproximat de 4,5% i delimitat 
per dos murs discontinus paral·lels a la 
carretera BP-5002 i a la canalització 
soterrada de la Riera. El projecte propo-
sa la incorporació d’un passeig per a vi-
anants de sauló amb un ample variable 
i un vial de servei pavimentat de 3,20m 
amb un únic sentit de circulació i un 
carril bici inclòs d’un metre d’amplada.

La reurbanització d’aquest tram de 
Riera segueix el mateix criteri de la pri-
mera part del passeig executada a mit-
jans de 2010 entre les Heures i Marià 
Estrada i té com a un dels principals 

objectius afavorir l’accés dels vianants 
al camp de futbol i a les portes d’en-
trada al Parc de la Serralada Litoral.

El cost del projecte ascendeix 
a 659.000 euros i per executar-lo, 
l’Ajuntament compta amb una sub-
venció del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya de la Generalitat (PUO-

Tram de la riera, a l’alçada del pou sorrenc.

SC) de 400.000 euros i la resta amb 
l’aportació municipal procedent del ro-
manent de tresoreria. 

Està previst que les obres es pu-
guin licitar abans de final d’any, un cop 
aprovat el projecte definitivament. El 
termini d’execució previst de les obres 
és de nou mesos.

Reformes a l’Ajuntament 

L’Ajuntament ha fet reformes. L’espai de recepció 
i atenció als ciutadans de la planta baixa s’ha 
ampliat amb l’eliminació dels tancaments de des-
patxos que anteriorment ocupaven les oficines de 
Serveis Socials i de Salut Pública. A més d’incre-
mentar l’espai d’atenció al públic, la nova distri-
bució permet alhora la realització de determinats 
tràmits amb més comoditat per als usuaris. 
L’entrada a la recepció de l’Ajuntament s’ha fet 
més accessible amb la instal·lació d’una porta corredissa que facilita l’entrada i sortida de l’edifici. 
Aprofitant aquesta actuació, s’han repintat les finestres i s’han canviat els radiadors. Aquesta actuació 
és un primer pas per posar en marxa l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
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Pediatria es trasllada al CAP del 
Masnou fins a finals de gener 
···································································································
L’Ajuntament demana a la Generalitat que garanteixi el servei al Consultori Local.

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

La fiscalitat s’incrementa un 2%, 
un punt per sota de l’IPC
Tots els impostos i taxes municipals 
es mantenen congelats l’any que ve, 
excepte l’IBI de béns urbans que in-
crementa 2 punts el coeficient mu-
nicipal, passant del 0,72 al 0,74 
per cent. El reajustament de l’IBI 
representa un increment del 2,7% 
d’aquest impost. Aquest augment 
baixa fins al 2% si es té en compte 
el conjunt d’impostos i taxes mu-
nicipals, el que situa la fiscalitat 
un punt per sota de l’IPC interanu-
al fixat a finals de setembre en el 
3,1%. Amb la modificació del co-
eficient municipal de l’IBI, l’Ajunta-
ment espera augmentar l’any 2012 
entre 110.000 i 115.000 euros els 
ingressos derivats d’aquest impost, 
la qual cosa servirà per alleugerir 
la davallada de mig milió euros 
d’aportacions de l’Estat i la Genera-
litat prevista per a l’any vinent. L’IBI 
dels béns rústics es manté, com en 
exercicis anteriors, amb un coefi-
cient municipal del 0,70 per cent. 
La taxa de la brossa té els mateixos 
imports des de l’any 2005 i l’im-
post de circulació està congelat des 
de 2007. Les ordenances fiscals es 
van aprovar al Ple de l’Ajuntament 
del 27 d’octubre amb el vot a favor 
d’ERC+SxA i PSC i el vot en contra 
de CiU, Gd’A i PP.

L’Ajuntament aprova els comptes 
de 2010 amb números positius 
L’Ajuntament ha tancat en núme-
ros positius els comptes de 2010, 
malgrat la difícil conjuntura eco-
nòmica. El resultat del pressupost 
d’aquest exercici deixa un roma-
nent de tresoreria de 1.178.010€, 
361.000€ més que a la liquidació 
de 2009. Els comptes generals de 
l’Ajuntament es van aprovar al Ple 
extraordinari celebrat el 6 d’octubre 
amb els vots a favor d’ERC+SxA i 
PSC i l’abstenció de CiU, Gd’A i PP. 
Pel que fa al balanç d’execució, al 
2010 es va arribar a un nivell de 
compliment del 74,4% del pressu-
post de despeses i del 86,1% del 
pressupost d’ingressos. La situació 
sanejada dels comptes municipals 
permet al consistori alellenc fer 
front al pagament de la majoria de 
factures a 60 dies.

Amb motiu de l’organització del servei, 
des de l’1 de novembre i fins a finals 
de gener les consultes de pediatria 
s’atendran exclusivament en el CAP del 
Masnou-Alella i no es prestarà aquest 
servei en el Consultori Local d’Alella, 
segons ha informat l’Equip d’Atenció  
Primària. 

Davant d’aquest anunci, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar el 28 d’octu-
bre una moció en la que insta al Govern 
de la Generalitat a garantir la qualitat 
assistencial de tots els infants d’Alella 
i, per tant, posar els recursos econò-
mics necessaris per tal de deixar sense 
efecte el trasllat del servei de pediatria 
al CAP del Masnou-Alella, així com 

Guanya el transport públic 

Alella va participar el 27 de setembre 
en la Cursa dels Transports organitza-
da a diferents municipis de Barcelona, 
coincidint amb la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura, per avaluar 
les diferències de temps i els costos de 
econòmics i ambientals entre anar en 
cotxe o en transport públic. 

A l’hora acordada (les 18.35h), 
tres persones van sortir en direcció a 
Barcelona: una en cotxe privat, una al-
tra en bus interurbà i una tercera utilit-
zant la bicicleta i el tren de Rodalies. 

El cotxe va trigar 4 minuts menys a  

arribar a destí que el bus, però va supo-
sar una despesa econòmica de 6€ més 
i un cost ambiental de quatre vegades 
més d’emissions de CO2. 

L’usuari de la combinació bici+tren 
va trigar 11 minuts més que la persona 
que anava en cotxe particular i 7 més 
que la que anava en bus. En aquest 
cas, el cost econòmic és similar al del 
bus, però l’estalvi ambiental és encara 
més gran: 10 vegades menys d’emis-
sions de CO2 i 100 vegades menys de 
consum de combustibles fòssils que el 
cotxe privat. 

···································································································
El cotxe privat només treu quatre minuts al bus en la Cursa dels Transports. 

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

El resultat de la Cursa del Transport 

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

Temps    
44’
48’
55’

Cost econòmic    
7,91€
1,64€
1,69€ 

Cost energètic    
1,05 (L. diesel)
0,43 (L. diesel)
0,08 (L.diesel) 

Emissions  
2.614 (gr.CO2)
671 (gr. CO2)
272 (gr.CO2)

Cotxe privat
Bus interurbà
Bicicleta + tren de Rodalies

garantir la continuïtat d’aquest servei. 
La moció també demana que es garan-
teixi els serveis en el Consultori Local 
d’Alella durant la setmana del 5 al 9 de 
desembre, davant la possibilitat que es 
puguin tancar les instal·lacions durant 
la setmana del pont de la Constitució 
per manca de personal. 

A la moció, que va ser aprovada 
per unanimitat, també es demana a la 
Conselleria de Salut que garanteixi que 
l’atenció sanitària efectiva a la pobla-
ció d’Alella no tindrà afectacions que 
puguin implicar el deteriorament de la 
qualitat assistencial, especialment pel 
que fa a infants, gent gran i atenció a 
urgències.
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El Consorci edita un mapa dels 
cellers de la DO Alella 
El Consorci DO Alella ha posat en el 
mapa tots els cellers Denominació 
d’Origen, amb l’edició d’un fulletó 
que recull informació de les vuit 
empreses elaboradores. La guia in-
clou un mapa amb tots els munici-
pis que formen part de la DO i la 
ubicació dels cellers dins del territo-
ri. A més, conté informació especí-
fica de cadascuna de les empreses 
elaboradores: fotografies, dades 
de contacte, serveis que ofereixen 
i un plànol de situació. El fulletó 
també inclou dades d’interès de 
les oficines de turisme d’Alella, el 
Vallès Oriental i la Roca Village, del 
CAT i del Consorci de Turisme del 

Maresme. D’altra banda, l’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco, va ser 
reelegit president del Consorci en 
l’assemblea celebrada el 22 de se-
tembre a Can Lleonart. L’alcalde de 
la Roca del Vallès, Rafael Ros s’in-
corpora com a vicepresident segon 
i l’alcaldessa de Tiana, Ester Pujol, 
ocupa la tercera vicepresidència. 

El nou vehicle policial 
La Policia Local ha renovat el seu 
parc mòbil amb la incorporació d’un 
nou vehicle policial -que substitueix 
un dels dos cotxes patrulla- que ha 
estat adquirit mitjançant un rènting. 
 

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

La Generalitat posa a la venda la 
promoció social de Cal Doctor

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha po-
sat a la venda els dos edificis amb 61 
d’habitatges socials de lloguer de Cal 
Doctor, que es van construir i es van ad-
judicar ara fa dos anys. Segons l’anunci 
publicat en la pàgina web de l’empresa 
pública de la Generalitat, aquesta pro-
moció d’habitatge públic surt a la venda 
juntament amb quatre promocions més 
de l’entorn: dues del Masnou i dues de 
Teià. Un total 193 habitatges protegits 
destinats a lloguer, que es posen a la 
venda per un preu global de sortida 
de 16 milions d’euros més impostos, 
dels quals 6,6 corresponen als edifi-
cis d’Alella. Segons l’oferta públicada, 
es poden adquirir de forma conjunta o 
per separat. Els interessats en la com-
pra han de presentar les seves ofertes 
abans del 21 de novembre. L’Incasòl té 
previst resoldre l’adjudicació en menys 
de tres mesos, de manera que el febrer 
de 2012 els habitatges de Cal Doctor 
podrien ser de titularitat privada. 

L’Ajuntament s’oposa 
La venda dels pisos de Cal Doctor ha 
agafat per sorpresa a l’Ajuntament. Els 
tècnics municipals estudien la docu-
mentació per tal de valorar la possibili-

···································································································
L’Ajuntament s’oposa a aquesta mesura i estudia emprendre accions legals.

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

tat d’emprendre acciones legals contra 
la mesura.

L’Ajuntament va aprovar per unani-
mitat en el Ple extraordinari celebrat el 
28 d’octubre, una moció que insta el 
Govern de la Generalitat a replantejar-
se la comercialització. A la moció es 
recorda que l’Ajuntament va cedir els 
terrenys sobre els quals es van constru-
ir els dos edificis d’habitatge públic a la 
Generalitat, en tant que Administració 
pública, i en cap cas havia intenció de 
cedir el sòl a un privat. A més, la qua-
lificació urbanística de les parcel·les 
sobre les què es basteix la promoció 
està qualificada urbanísticament com 
a reserva d’habitatge protegit. 

Segons l’Incasòl, amb aquesta ven-
da es pretén aconseguir recursos per 
poder continuar desenvolupant políti-
ques d’habitatge. L’empresa pública as-
segura en un comunicat que els futurs 
propietaris d’aquestes promocions hau-
ran de mantenir els contractes d’arren-
dament existents i gestionar-ne els nous 
segons el que estableix la normativa. A 
més, insisteix que les promocions con-
tinuaran sent de lloguer i amb els preus 
i condicions de protecció oficial durant 
tot el termini de la qualificació.

Els dos edificis d’habitatges socials de Cal Doctor.



vas, membre del Centre d’Estudis sobre 
Moviments Socials de la UPF.

El 25 de novembre veurem les ca-
res de la fam i parlarem, entre d’altres 

qüestions, de la situació d’emergència  
que pateix el Corn d‘Àfrica, amb un ci-
nefòrum en el qual es projectarà el re-
portatge Fam i model alimentari al se-
gle XXI, produït per TV3, com a punt de 
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El sistema alimentari a debat a les ‘Mirades al món’ 
···································································································
Les 4es Jornades de Cooperació, que se celebren del 24 al 27 de novembre, 
reflexionen sobre l’alimentació al segle XXI.

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

La fam i el model alimentari actual és 
l’eix central de les 4es Jornades de Co-
operació Mirades al món que se cele-
bren a Alella del 24 al 27 de novembre. 
Amb el títol (in) seguretat alimentària, 
les jornades tindran, com sempre, una 
mirada crítica cap a les desigualtats 
entre el sud i el nord, unes desigual-
tats que són especialment dramàtiques 
quan parlem d’alimentació. I és que al 
món hi ha més de 1.000 milions de 
persones que passen gana -tot i que es 
produeixen aliments per alimentar una 
vegada i mitja tota la humanitat- a cau-
sa d’un model alimentari incapaç de 
distribuir correctament els aliments.

Les Mirades al món es presenten el 
24 de novembre a les 19.30h a Can 
Lleonart, amb una tertúlia que posa el 
dit a llaga sobre els mals que pateix el 
model alimentari mundial: ‘Qui deci-
deix allò que mengem? Agroindústria 
versus sobirania’, a càrrec d’Esther Vi-

El programa ‘Voluntariat per la 
llengua’ començarà al gener
El programa de parelles lingüís-
tiques Voluntariat per la llengua 
comptarà enguany amb la col-
laboració del Centre de Normalit-
zació Lingüística del Maresme i co-
mençarà el mes de gener. A Alella 
ja fa set anys que es va posar en 
marxa aquesta iniciativa amb la 
voluntat d’establir punts de troba-
da i de relació perquè les persones 
que aprenen català practiquin la 
conversa amb d’altres persones del 
municipi. El programa estableix un 
total de deu hores de trobades en-
tre les persones voluntàries i apre-
nentes. Les persones interessades 
a participar en aquest programa, 
ja sigui com a voluntàries o com 
aprenentes, s’han d’inscriure a la 
regidoria d’Educació (93 555 23 
39 ext. 104) o bé enviar un correu 
electrònic a educació@alella.cat.

El 25 de novembre, tothom 
contra la violència masclista 

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

El 25 de novembre és el Dia 
Internacional contra la 
Violència envers les 
Dones i Alella tor-
narà a sumar-se a 
aquesta comme-
moració per recor-
dar les víctimes 
i dir no a aquesta 
xacra social. En-
guany, l’acte institu-
cional se celebra el ma-
teix dia 25. L’Ajuntament 
anima els veïns i les veïnes 
d’Alella a mostrar els seu rebuig 
a la violència masclista, assis-
tint a l’acte programat a par-
tir de les 18.30h a la Plaça de 

l’Ajuntament. Després de la lectura 
del manifest institucional -que 

enguany faran membres 
de l’Associació de Dones 
Montserrat Roig i de 
l’Associació Dones Soli-
dàries- s’encendran les 
espelmes amb el sím-
bol contra la violència 
i es farà un minut de 

silenci en record a totes 
les víctimes. L’acte clourà 

amb la representació d’un 
fragment  de l’espectacle 
‘No’, a càrrec de la Com-
panyia Vincles de Dansa. 

Més informació a la contra-
portada. 

partida d’un debat moderat per Roger 
Alonso, tècnic de Cooperació Internaci-
onal de la Creu Roja, entitat promotora 
de la campanya ‘Àfrica anem al gra’. 
Serà a partir de les 20h a la biblioteca. 

El 26 de novembre al matí es farà 
a Can Manyé el taller ‘Què es cou quan 
algú diners mou? Alternatives al model 
alimentari’, a càrrec de la ONGD Vete-
rinaris Sense Fronteres. A la tarda, a 
Can Lleonart, Maite Ortiz i Joan Sau-
rí, becats amb les estades solidàries 
2011,   explicaran la seva experiència 
acompanyats de dones del Proyecto 
Míriam de Nicaragua. 

Les Mirades al món s’acomiaden el 
27 de novembre amb una festa per a 
tota la família a la Plaça de l’Ajunta-
ment, on podrem conèixer els projec-
tes desenvolupats amb suport alellenc. 
També hi haurà xocolatada popular de 
comerç just, jocs gegants i es confecci-
onarà el mural dels aliments del món.
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L’Ajuntament organitza des de l’any 
2002 les Jornades Francesc Ferrer i 
Guàrdia d’Innovació Educativa, una ini-
ciativa que pretén facilitar i promoure 
un espai de debat, reflexió i intercanvi 
d’experiències sobre el món educatiu, 
obert a pares i mares i als diferents 
sectors que intervenen en aquest àm-
bit. Les jornades arriben a la novena 
edició amb una temàtica plena d’actu-
alitat: l’ús de les noves tecnologies a 
les aules.

Amb el títol ‘Educació i món digital: 
com aprenem avui?’, a les jornades es 
tractarà d’esbrinar com influeixen les 
noves tecnologies  -les de la informació 
i la comunicació (TIC) i les de l’apre-
nentatge i el coneixement (TAC)- en 
els processos educatius. Les jornades 
proposen una reflexió sobre els pros, 
les contres, els canvis i les oportunitats 
que comporten l’ús de noves tecnolo-
gies a les aules, a partir d’experiències 
-com les que explicaran el professorat 

···································································································
‘Educació i món digital: com aprenem avui?’ és el títol de la novena edició de 

les jornades que se celebren del 10 al 18 de novembre.

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

L’educació a debat a les Jornades Ferrer i Guàrdia 

Tallers pràctics 

Les Jornades Ferrer i Guàrdia tenen enguany 
una vessant pràctica molt important, gràcies a 
la col·laboració i la implicació dels centres edu-
catius. Els dies 10 i 12 de novembre es faran 
dos tallers pràctics -de dues hores cadascun- 
adreçats als pares i mares d’alumnes i també a 
tècnics, mestres i professors que vulguin fer un 
tast de les diferents accions educatives amb les 
TIC que es desenvolupen als centres i a les llars. 
Les inscripcions són gratuïtes i cal apuntar-s’hi 
a educacio@alella.cat.  

de l’Institut Alella- i ponències d’espe-
cialistes de diferents àmbits acadèmics  
i professionals relacionats amb el món 
digital.

Dolors Reig, psicòloga social i pro-
fessora de la UOC, obrirà la vessant 
acadèmica de les jornades amb la con-
ferència ‘Aprenentatge augmentat amb 

Nova beca de recerca històrica  

L’Ajuntament convoca la primera edició 
de la beca de recerca històrica d’Alella 
amb l’objectiu de fomentar i promou-
re la investigació sobre el municipi i el 
seu entorn en el camp de les ciències 
socials, ambientals i humanes, priori-
tàriament de la història, l’arqueologia, 
la geografia o del patrimoni cultural i 
artístic. 

Amb la creació d’aquesta beca, que 
va ser aprovada en el Ple municipal del 
29 de setembre amb els vots a favor 
d’ERC+SxA i PSC i el vot en contra 
de CiU, Gd’A i PP, l’Ajuntament pretén 
millorar el coneixement sobre el poble, 

·······················································································································································
Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte inèdit de recerca en el camp de les ciències socials, ambientals i humanes 

relacionades amb Alella i el seu entorn. 

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

incentivar-ne la divulgació i ampliar la 
historiografia local. 

Poden optar a la beca investigadors 
i investigadores que, de manera indi-
vidual o col·lectiva, presentin un pro-
jecte de recerca inèdit i que tingui re-
lació directa amb Alella i el seu entorn. 
Les sol·licituds es poden presentar a 
l’Ajuntament, amb la documentació re-
querida a les bases de la convocatòria, 
fins al 18 de novembre. Els projectes 
seran avaluats per un jurat, designat 
per l’Ajuntament, format per la direc-
tora de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia, 
l’arquitecte alellenc Salvador Ribas i 

Paulina Rubio, directora de l’lnstitut 
Alella. El veredicte del jurat es farà pú-
blic durant el mes de desembre i serà 
inapel·lable. 

La beca té caràcter anual i està do-
tada amb 3.000€, que es concediran 
a un únic projecte i es faran efectius en 
dos lliuraments, un en el moment de 
concessió i un altre una vegada finalit-
zada i presentada la investigació. 

Les persones becades disposaran 
de 7 mesos per realitzar el treball de 
recerca, tot i que el jurat pot acordar 
prorrogar 2 mesos més el termini de 
lliurament si ho considera oportú.

el web’. Serà el 16 de novembre a les 
20h a Can Lleonart. Abans però, es 
faran tallers pràctics els dies 10 i 12 
de novembre a l’Institut Alella i l’Escola 
Fabra.

Les jornades continuen amb dos 
dies de ponències -el 17 i 18 de no-
vembre- que es faran a la biblioteca. 
La primera té com a ponents el peda-
gog Jordi Vivancos, Cap de l’Àrea de 
Tecnologies per a l’Aprenentatge i el 
Coneixement del Departament d’Ense-
nyament, i el professor de la UAB Pere 
Marquès, Director del Grup d’Investi-
gació ‘Didàctica i Multimèdia’. 

A la segona jornada es faran dues 
taules d’experiències -a càrrec de pro-
fessorat de l’Institut Alella i del profes-
sor de secundària Ramon Grau- i una 
ponència sobre ciberconvicència i l’ús 
responsable d’Internet, a càrrec de 
Ramon Miralles, coordinador d’audito-
ria i seguretat de la informació i Autori-
tat Catalana de Protecció de Dades. 
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Alta participació als premis literaris 

XI edició Guida Alzina 
Obra: ‘Quatre-cents grams de llomillo’
Autor: Eva Arnal Arasa 

XV edició Maria Oleart 
Obra: ‘Més enllà dels grills’
Autora: Laia Llobera Serra 

VIII edició Isidre Pòlit 
Obra: ‘Regal d’aniversari’
Autora: Txema Castiella Viu 

Can Lleonart va acollir el 22 d’octubre 
el lliurament dels Premis Literaris Alella 
2011. Amb 15 anys de trajectòria, 
aquesta iniciativa cultural que pretén 
promoure la creació literària i recordar 
tres persones que han deixat una forta 
petjada al municipi, s’ha anat conso-
lidant any rere any fins a convertir-se 
en una cita esperada pels afeccionats 
al món literari. L’alta participació, amb 
més d’un centenar d’obres presenta-
des, i la qualitat dels treballs demos-
tren el bon moment que viuen aquests 
premis. 

Les obres guanyadores
La barcelonina Laia Llobera, amb l’obra 
Més enllà dels grills va ser la guanya-

Artistes visuals alellencs compartiran 
experiències i posaran en comú els seus 
processos creatius a partir d’una inici-
ativa promoguda per Can Manyé amb 
l’objectiu de facilitar un punt de trobada 
entre creadors i un espai on difondre els 
seus treballs artístics. 

La convocatòria s’adreça a creadors 
que visquin o treballin a Alella. Els ar-
tistes interessats a participar en aquesta 
iniciativa havien de presentar les seves 
propostes abans del 31 d’octubre. Una 
comissió formada per persones vincula-
des al món de la cultura i les arts visu-

dora de la quinzena edició del premi de 
poesia Alella a Maria Oleart.  El jurat 
-format per Montserrat Abelló, Joana 
Bel i J.M.Calleja- va valorar l’aposta pel 
risc, l’experimentació i la utilització de 
noves formes de llenguatge que fa l’au-
tora amb aquest treball. El més veterà 
dels premis literaris alellencs ha rebut 
enguany un total de 21 obres.

Més participatiu ha estat, però, 
el certamen de contes Alella a Guida 
Alzina, que ha rebut 71 treballs en la 
seva onzena edició. Els membres del 
jurat -Sebastià Alzamora, Eduard Miró 
i Joan Riambau- van decidir per unani-
mitat atorgar el premi a l’obra Quatre-
cents grams de llomillo de la barce-
lonina Eva Arnal. El jurat va constatar 

l’alta participació i la qualitat literària 
de bona part del les obres presentades 
i va destacar la senzillesa, l’arquitec-
tura sòlida i la profunda humanitat 
dels personatges de l’obra guanyadora. 
Quatre-cents grams de llomillo és un 
relat amb evocacions d’infantesa, que 
l’autora va voler dedicar a la seva àvia 
en el moment de recollir el premi.

El certamen de relats d’astrono-
mia Alella a Isidre Pòlit també guanya 
adeptes. Enguany ha rebut dotze pro-
postes, el doble que a les edicions an-
teriors. El premi va ser per al barceloní 
Txema Castiella Viu per l’obra Regal 
d’aniversari, un treball senzill, original, 
ben estructurat i molt visual, segons la 
valoració de jurat. 

Can Manyé, lloc de trobada dels artistes visuals 
Tallers familiars de levitació

Can  Manyé acull del 4 al 20 de novembre l’ex-
posició ‘La màgia de la levitació’, La proposta 
pretén apropar els principis de la física a la 
població, d’una forma lúdica i pràctica, a partir 
del fenomen de la levitació. A més de visitar l’ex-
posició, el públic pot participar d’una manera 
més activa assistint als tallers familiars progra-
mats per als diumenges 6 i 13 de novembre, a 
les 12h, en els quals s’explicarà la física que hi 
ha darrere de la levitació. 

als s’encarregarà d’avaluar les propostes 
presentades i determinarà els artistes se-
leccionats per exposar la seva obra en un 

exposició conjunta que es podrà visitar 
del 9 al 22 de desembre a Can Manyé.

L’Ajuntament preveu que la convoca-
tòria es pugui fer un cop l’any.

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

Artistes visuals del municipi 
exposaran la seva obra a Can Manyé 
del 9 al 22 de desembre. 
····················································
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Cicle de música clàssica a Can Lleonart 
···································································································
Les entrades dels concerts es poden adquirir a Can Lleonart.

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

El Punt d’Informació del Parc de la 
Serralada Litoral, ubicat a l’Oficina 
de Turisme, ha preparat un programa 
d’activitats per donar a conèixer aquest 
espai protegit i la seva riquesa natural. 
S’han programat tres sortides temàti-
ques guiades que es faran diumenge al 
matí -de 10 a 14h- durant els mesos de 
novembre i desembre. La primera sor-
tida, prevista per al 13 de novembre, 
està dedicada al reconeixement dels bo-
lets de Parc. La segona cita, programa-
da per al 20 de novembre, ens convida 
a descobrir les aus d’aquest espai. La 
flora és el tema escollit per a la tercera 
sortida que està prevista per al 18 de 

·······················································································································································
El Punt d’Informació del Parc organitza tallers de caixes niu i sortides per descobrir la fauna, la flora i els bolets.

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

Propostes per descobrir el Parc de la Serralada Litoral 

Constituït el Consell Plenari

Andreu Francisco, alcalde d’Alella, va ser nome-
nat vicepresident segon del Consorci del Parc de 
la Serralada Litoral durant la sessió de constitu-
ció del Consell Plenari celebrada el 6 d’octubre, 
Rafael Ros, alcalde la Roca del Vallès, és el nou 
president del Consorci.

desembre. Per participar cal inscriure-
s’hi al Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral. El lloc de trobada de les sortides 
és l’Oficina de Turisme d’Alella. 

Taller de caixes de niu 
Els tallers de construcció, col·locació i 
seguiment de caixes niu, adreçats a tota 
la família. Consten d’una primera sessió 
teòrica i de construcció de les caixes que 
es farà l’11 de novembre a Can Lleonart, 
i tres sessions sobre el terreny, una de 
col·locació i dues de seguiment de les 
caixes, programades per al 22 de gener, 
el 6 de maig i el 3 de juny.  

Els tallers i les sortides són gratuï-

Apunta’t als itineraris i sortides

Els paisatges de l’aigua d’Alella, amb Salvador Ribas
Dissabte 12 de novembre (4€ - menors d’edat gratuït)
La col·lecció d’art romànic del MNAC 
Dimecres 16 de novembre (19€ - jubilats: 13€)
El món iber a Osona, amb Josep Font
Dissabte 19 de novembre (22€: autocar + guia)
Teatre ‘Qui té por de Virginia Woolf?’
Dimecres 23 de novembre (18€ + 7€ de transport)

Més informació a www.canlleonart.com
Inscripcions anticipades a Can Lleonart (93 540 40 24)

Novembre és un mes musical a Can 
Lleonart. A més de la pianista Hisako 
Hiseki, habitual del centre cultural, 
el Cicle de Música Clàssica ofereix
enguany dues propostes més: el con-
cert de música barroca d’Ensemble Eu-
roquartet i el ‘Concert desconcertant’ 
de l’Orquestra de l’Emporda.

El 18 de novembre tindrem l’opor-
tunitat d’escoltar l’orquestra de cambra 

Ensemble Euroquartet formada per sis 
reconeguts intèrprets de l’Orquestra 
del Gran Teatre del Liceu, la major part 
dels quals resideixen al nostre poble i el 
seu entorn. Els germans Luca i Andrea 
Ceruti (cello i violí), Piotr Jeczmyk (vio-
lí), Zsolt Tottzer (cello), Cristian Sandu 
(contrabaix) i Ana Pérez (clavicèmbal) 
oferiran un concert de música barroca 
amb obres de Händel, Vivaldi, Teleman 
i Corelli. 

tes i cal inscriure-s’hi directament a la 
seu del Consorci del Parc de la Serrala-
da Litoral trucant al telèfon 93 754 00 
24 o bé enviant un correu electrònic a 
p.slitoral@diba.cat. Més informació al 
www.alella.cat/turisme. 

Ensemble Euroquartet, orquestra de cambra.

El cicle es tanca el 25 de novembre 
amb el ‘Concert desconcertant’ de l’Or-
questra de l’Empordà. Serà una vet-
llada musical amb peces dinàmiques, 
plenes de comicitat, però sense renun-
ciar a l’alt nivell musical aconseguit per 
la formació després de 21 anys d’ac-
tuacions. Les entrades es poden ad-
quirir anticipadament o el mateix dia 
del concert al preu de 4€. Els menors 
d’edat no paguen.  
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Més de cent curts al Vídeo Jove 

El dia dels ‘skaters’
···································································································
La 2a Competició d’Skate d’Alella reuneix més de 200 afeccionats al monopatí.

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

L’alcalde d’Alella reelegit 
vicepresident de Localret
Andreu Francisco, alcalde d’Alella, 
ha estat reelegit vicepresident de 
Localret, el consorci local que tre-
balla pel desenvolupament de les 
xarxes i serveis de telecomunicaci-
ons al territori, durant la assemblea 
general celebrada el 26 d’octubre a 
Terrassa. L’assemblea ha elegit Va-
lentí Junyent, alcalde de Manresa, 
com a nou president del consorci, 
càrrec que ocupava fins ara l’al-
calde de Terrassa, Pere Navarro. 
A més de l’alcalde d’Alella, també 
han estat nomenats vicepresidents 
Antoni Vives, tercer tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament de Barcelona i 
Carles Ruiz, alcalde de Viladecans. 

Suport a l’escola catalana
El Ple de l’Ajuntament va aprovar 
el 29 de setembre una moció de 
suport al model d’escola catalana i 
al sistema d’immersió lingüística de 
la Generalitat. La moció rebutja les 
sentències del Tribunal Suprem i la 
interlocutòria del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que qües-
tionen el català com a llengua vehi-
cular de l’ensenyament a Catalunya. 
La moció va ser aprovada amb el 
suport d’ERC+SxA, PSC, CiU, Gd’A 
i el vot en contra del PP.

Crema de rostolls
Els pagesos i els propietaris de sòl 
rústic poden cursar les seves sol-
licituds per cremar rostolls entre 
l’1 de novembre i el 14 de març. 
Cal demanar autorització a l’Ajun-
tament i trucar a la Policia Local 
abans d’iniciar la crema (93 555 
24 12). En sòl urbà, les restes de 
poda i jardineria s’han de compostar 
o dur-les a la deixalleria. La prohibi-
ció de fer foc al bosc, i a la franja de 
500 metres que l’envolta, s’acaba 
històricament el 15 d’octubre però 
aquest any, i de manera excepcio-
nal, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat va 
allargar el període de prohibició de 
cremes en terreny forestal fins al 31 
d’octubre per prevenir el risc d’in-
cendis forestals derivat de la manca 
de pluges i les altes temperatures 
registrades durant aquesta tardor.  

El 26 de novembre és el dia del cinema 
a Alella. És la data prevista per a la 
projecció dels films finalistes i el lliu-
rament de premis de la 11a edició del 
Vídeo Jove, Les projeccions es faran a 
Can Manyé de 16 a 21h i en acabat 
es donarà a conèixer el veredicte del 
jurat i els premis especials del públic. 
El certamen consta de tres categories: 
dos de d’afeccionats de 14 a 19 (A) i 
de 20 a 35 anys (B) i una adreçada a 
autors professionals. 

Enguany s’han presentat 122 curts, 
els mateixos que a l’edició anterior. 
D’aquest, 52 concursen a la modalitat 
d’afeccionats -33 a la categoria A i 19 
a la categoria B- i 70 ho fan dins de 
l’apartat de professionals. 

Com a les edicions anteriors, la pro-
cedència dels treballs és ben diversa. A 
més d’una amplia participació d’autors 
catalans, també han arribat curs de 

diferents comunitats autònomes, com 
ara les Illes Canàries, Euskadi, Galícia, 
Madrid, Aragó i d’altres països com Ar-
gentina. L’assistència a les projeccions 
és gratuïta.

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

···································································································
El 26 de novembre es projectaran els curts finalistes i es donarà a conèixer el 
veredicte dels premis de la 12a edició del concurs de curtmetratges d’Alella.

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

L’Skatepark es va omplir el 22 d’octu-
bre d’afeccionats al monopatí en la 2a 
Competició d’Skate d’Alella. Víctor Jaw-
neh, Víctor Gracia i Àlex Casanovas van 

ser els guanyadors de la categoria de 
menors de 16 anys. Santi Trullen, Emili 
Llevani i Aaron Vega van ser els millors 
en la categoria de més de 16 anys.
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA + SUMEM PER ALELLA La gestió de les expectatives 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ No (ens) ho podem permetre

Amb un cost del 70% del pressupost municipal, que 
com sempre acabarà sent més alt, i sense cap estudi 
ni res que n’asseguri l’aprofitament i manteniment, 
el nostre alcalde pretén tirar endavant el nou Casal 
i pujar impostos, plogui, nevi o faci tempesta. Que 
ens hem begut l’enteniment? Tal com està plantejat, 
el nou Casal no estaria justificat ni en temps d’abun-
dància. Està fora de pistes, amb el risc afegit d’hi-
potecar les nostres finances. Quants equipaments 
suposadament necessaris i que s’ajustaven a plans 
més ben pensats que aquest han quedat inacabats, 
o en desús i degradant-se! A quin preu estem pagant 
ara aquella “festa” del diner públic! Encara no han 
entès alguns que la “festa” s’ha acabat?

És inquietant que no es vulgui entendre que en 
plena crisi, amb els duríssims sacrificis que s’impo-
sen, no només les prioritats públiques han de can-
viar, sinó que una despesa com la del Casal i pujar 
impostos senzillament no toca. És una bogeria. Afir-
mar, com ha fet l’alcalde, que el Casal “ens el podem 
permetre” és un disbarat que delata una visió més 
pròpia de nou ric que de governant seriós. Si alguna 
cosa “ens hem de permetre” en aquests moments és 
revisar, reforçant-los, els mecanismes de solidaritat, i 
sobretot invertir en la creació de riquesa i treball. 

L’alcalde no ha estat capaç d’entendre’s amb 
ningú que no li digués a tot amén. En general, ha fet 
una política de poc gruix, massa pendent del “ma-
nual del bon progre”. Però la seva gestió econòmica 
fins ara havia estat força ordenada. Va rebre una 
bona herència, i és cert que arribem a la crisi en mi-
llors condicions que molts municipis. Però també és 
cert que sense cap previsió l’ajuntament ha disparat 
els seus costos fixes, i que els ingressos baixaran. 
Ara, el que hem de demanar és sentit comú i pru-
dència. Que l’alcalde aturi el nou Casal i la pujada 
d’impostos. L’ajudarem, i si convé l’aplaudirem pú-
blicament. Però ens temem que no rectificarà. Res 
ens indica que sàpiga fer-ho.

franciscora@alella.cat
salasmf@alella.cat
nonellti@alella.cat
almendrocm@alella.cat
fernandezaa@alella.cat
vilarocm@alella.cat

Ara ja fa més de cinc mesos que a les eleccions 
municipals una part important de la ciutadania va 
validar la feina feta durant els darrers dos mandats 
i va encarregar a la nostra formació la responsabili-
tat de continuar liderant i gestionant la cosa pública 
del nostre poble. Malgrat que els resultats van ser 
prou clars, algunes formacions encara no els han 
pogut pair. Potser perquè estaven convençuts que, 
com va dir Helenio Herrera, guanyarien sense baixar 
de l’autobús. La candidata de CiU va manifestar en 
campanya que doblarien el nombre de regidors. La 
realitat els va deixar en els mateixos tres regidors de 
2003 i 2007. Els resultats sempre es mesuren en 
funció de les expectatives prefixades, i la gestió d’un 
resultat negatiu com aquest no sempre és senzilla. 
Encaixar la derrota i reaccionar adequadament no és 
a l’abast de tothom. Es tractava de saber que volien 
fer durant el nou mandat. Es podien assumir respon-
sabilitats, decidir de continuar estant a l’oposició o 
si hi havia la possibilitat, poder formar part del go-
vern. La nostra mà era estesa, i una actitud humil i 
col·laboradora hauria estat un primer pas per vèncer 
reticències i tendir ponts per poder-s’hi trobar. En 
canvi, la prepotència i les exigències han estat les 

actituds mostrades fins a data d’avui.
Ja abans de la constitució de l’Ajuntament CiU, 

Gd’A i PP van oferir a la candidata del PSC l’alcaldia 
d’Alella per tal de formar tots ells un govern que dei-
xes fora la llista més votada d’ERC+SxA. Cal recordar 
que ERC+SxA va quasi doblar els vots a CiU. Des que 
ha començat el mandat, els diferents escrits publicats 
a El Full han anat cremant un a un els ponts roma-
nents. Respecte del projecte del nou equipament cívic 
i cultural municipal, mai es van manifestar en contra 
durant l’anterior mandat mentre participaven del pro-
cés de decisió i supervisió del projecte, pressupost 
inclòs, com tampoc ho va fer el PP. Gd’A simplement 
mai es va interessar per conèixer-ne el contingut. Ara 
tots tres s’hi oposen i fan rodes de premsa conjun-
tes. La darrera mostra és al ple ordinari d’octubre, on 
després de provocar un ple extraordinari per a l’en-
demà, van acabar votant a favor les dues mocions 
d’urgència presentades per d’ERC+SxA i PSC sobre 
l’habitatge de Cal Doctor i el CAP d’Alella.

L’última cosa que ens faltava per llegir a l’entre-
vista a la portaveu del grup municipal de CiU a la 
Revista Alella és que CiU va guanyar les eleccions 
municipals de 2003...CiU ja ha pres la seva decisió.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
izquierdoab@alella.cat
llorcabv@alella.cat Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 
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Mercè Marzo, 
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
josepbardes@yahoo.es
www.gentdalella.cat

GENT D’ALELLA Política i ètica van juntes

PARTIT POPULAR Casal, Crisi i impostos

En l’últim Ple, ERC i PSC van aprovar el projecte 
executiu del nou Casal d’Alella. Una obra de 7,3 
milions d’euros que no tenim. Però l’alcalde creu 
que podrem pagar-la traient d’aquí i d’allí, regate-
jant el preu amb els constructors, desviant diners 
d’altres partides i dedicant el pagament que la Ge-
neralitat va fent de les obres d’ampliació de l’Escola 
Fabra a aquesta obra en lloc d’amortitzar el préstec 
bancari que es va demanar per més de 3 milions 
d’euros. A més, segons va dir, l’obra dinamitzarà 
l’economia d’Alella perquè els operaris beuran i 
menjaran al poble mentre duri la seva execució. 
Una ganga. El pitjor és que ens deixi endeutats 
però això ja importa menys segons sembla. Volem 
Casal nou, però volem un Casal que puguem pagar 
i que sigui suficient per a la demanda que pugui 
tenir. No volem piràmides faraòniques a Alella, i 
menys si no podem pagar-les. I molt menys en una 
situació de crisi com la que patim. Els ciutadans 
no estem per finançar projectes personals. Si estem 
perquè se’ns segueixi atenent, que se’ns segueixin 
prestant els serveis socials i que se’ns ajudi des 
de les administracions a suportar la crisi per sor-
tir després d’ella. El mes proper Alella perd el seu 
pediatre com a conseqüència de les retallades en 

matèria de sanitat. Els habitatges de lloguer social 
de Cal Doctor han estat posades a la venda pel IN-
CASOL perquè no pot mantenir-les i està pensant a 
acomiadar personal. No obstant això nosaltres ens 
obstinarem i endeutarem en una obra que només 
neix de l’interès d’un grup. Els ciutadans necessiten 
menys pressió fiscal i ajudes. Però no deutes i aug-
ment d’impostos. ERC i PSC pretenen augmentar, 
una vegada més, l’IBI. És una forma de finançar 
aquesta obra. Igual que els nous imports de les 
multes de trànsit aprovades en el Ple anterior. Ells 
estan per augmentar els impostos dels ciutadans 
en lloc d’ajudar-los a sortir de la crisi. Des del PP, 
amb el suport de CiU i Gent d’Alella, hem presentat 
una moció per a la reducció dels impostos a Alella. 
Des de l’IBI, a l’Impost de Circulació, passant per 
l’Impost de Plusvàlua, el IAE o el d’Escombraries. 
Creiem que la rebaixa d’impostos és una mesura 
dinamitzadora de l’activitat econòmica que fomenta 
l’ocupació i l’atracció d’inversions a Alella. I creiem 
que els més perjudicats per la crisi, com els nostres 
majors, els aturats, les famílies nombroses, han de 
ser objecte d’especial protecció.

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

L’equip de govern puja els impostos: cafè per a tot-
hom, sense distincions. Les retallades de la Gene-
ralitat arriben a Alella: tancament del Cap la set-
mana del 5 de desembre i supressió de les visites 
de pediatria durant 3 mesos. I la venda dels pisos 
públics de lloguer de Cal Doctor, juntament amb 
l’habitatge també construït amb diners públics de 
Teià i El Masnou.

Tardor calenta. Si remenéssim ara els progra-
mes electorals veuríem que Gent d’Alella aposta 
per la fiscalitat progressiva i per les bonificacions 
que incentivin la creació d’ocupació, les energies 
renovables, etc... Propostes que hem traslladat al 
govern. El segon punt del programa electoral amb 
el que va guanyar ERC-SxA diu: “...mantenint els 
nivells de qualitat sense apujar la pressió fiscal”. 
Si les nostres aportacions a les ordenances fiscals 
no s’incorporen, veurem novament la imposició del 
criteri de la majoria per sobre de la negociació i de 
la suma de propostes, com ja va passar amb l’apro-
vació del projecte del Nou Casal (7 vots a favor, 6 
en contra). Pot ser, amb una economia sanejada 
com la del nostre ajuntament, si hem de pujar im-
postos es per poder pagar aquesta obra faraònica 
que volen començar dins el 2012.

Les  majories absolutes son democràtiques, ple-
nament legítimes..., però veurem pujats els nostres 
impostos, construir un Casal que costarà mes de 
7,3 milions d’euros  i, entre tant, seguim oblidant 
el passeig per la Riera, la degradació de la finca 
dels Escolapis i tantes altres demandes. I espero 
que fem alguna cosa més que mirar-nos de lluny 
les retallades en forma de tancaments puntuals de 
serveis al Cap i de desmantellament del recent parc 
d’habitatge públic, una de les joies de la corona de 
l’anterior govern d’ERC-La Garnatxa. Amb la majo-
ria dels vots, es pot fer el que es vulgui?

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Canvis 

manscg@alella.cat

En aquests dos darrers mesos s’han pres decisions 
en el nostre Ajuntament que han generat diferents 
interpretacions sobre el com i el perquè es realitzen 
certs projectes i de quina manera ens estan afec-
tant com a ciutadans i ciutadanes les retallades del 
Govern de la Generalitat en el nostre poble.

En primer lloc en el Ple de setembre es va 
aprovar el projecte del que serà el nou casal i fu-
tur centre cívic i cultural del nostre municipi. Des 
del nostre grup municipal hi vàrem votar a favor 
entenent que aquest és un equipament necessari 
per a la cohesió social i cultural de la nostra co-
munitat, alhora que la seva construcció i posterior 
funcionament d’aquest equipament permetrà donar 
feina a molta gent del nostre municipi. També ente-
nem que és una gran responsabilitat tirar endavant 
aquest projecte,  però cal saber que comptem amb 
un consistori que, parlant en termes econòmics, ho 
pot assumir sense deixar de banda la inversió en 
les persones i la seva qualitat de vida.

A banda del projecte del Casal, el passat di-
vendres 28  d’octubre es va celebrar un Ple Extra-
ordinari per tal d’aprovar dues mocions presenta-
des pels grups municipals PSC i ERC+Sumem per 
Alella.

La primera d’elles anava referida a les retalla-
des en sanitat, que de retruc ens afecten al nostre 
municipi. I és que el CAP d’Alella deixarà de tenir el 
servei de pediatria durant els mesos de novembre 
i desembre d’enguany així com el mes de gener 
de 2012. Amb aquesta moció es vol demanar la 
plena garantia i continuïtat dels serveis que s’estan 
duent a terme en el nostre CAP. La segona moció 
anava referida a la venda dels nostre parc d’habi-
tatge públic de lloguer de Cal Doctor per part de 
l’Institut Català del Sòl (INCASÒL). Està clar que 
amb aquesta venda, la voluntat política del nostre 
govern municipal apostant per aquest tipus d’habi-
tatge s’ha vist del tot contrariada i el criteri d’equi-
tat per tal d’accedir a aquests habitatges quedarà, 
si s’esdevé finalment aquesta venda, a la disposició 
del nou propietari. 

Per nosaltres, garantir els nostres drets socials 
és una prioritat del tot essencial i per això continu-
arem treballant.

PLE EXTRAORDINARI DEL 30 DE JUNY DE 2011 (2a part). Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Creació d’una plaça de personal eventual.
El Ple va aprovar a la creació d’una única plaça de perso-
nal eventual adjunta a l’àrea d’Alcaldia, dotada amb unes 
retribucions anuals brutes de 24.573 euros. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC i el vot en 
contra de CiU, Gd’A i PP
Aprovades les retribucions, indemnitzacions i assistènci-
es dels membres de la corporació.
El Ple va provar les retribucions que percebran els càrrecs 
electes durant aquest mandat. L’alcalde rebrà una retri-
bució bruta anual de 46.955 (equivalent a la vigent fin 
a l’11 de juny de 2011) a abonar en dotze mensualitats, 
per dedicació exclusiva per funcions de presidència i por-
tar directament diferents àrees També tindran dedicació 
exclusiva, amb una retribució de 27.305 euros anuals, 
el regidor Frederic Salas (1r tinent d’alcalde i delegat de 
les àrees de Cultura, Festes i Governació) i la regidora 
Glòria Mans (3a tinent d’alcalde i delegada de les àrees de 
Serveis Socials, Sanitat, Equitat i Emprenedoria i Ocupa-
ció) i la regidora Ana Fernández (delegada de les àrees de 
Serveis Urbans, Obres Públiques, Mobilitat i Habitatge). 
Tindran dedicació parcial de 35 hores setmanals, amb 
un retribució de 23.891 euros anual, la regidora Isabel 

Nonell (2a tinent d’alcalde i delegada de les àrees d’Ad-
ministració i Innovació) i dedicació parcial de 30 hores 
setmanals, amb una retribució de 20.478 anuals, el re-
gidor Marc Almendro (delegat de les àrees de Joventut 
i Esports). També tindran dedicació parcial de 15 hores 
setmanals, amb un retribució de 10.239 euros anuals, els 
regidors i regidores Cristina Xatart, Mercè Marzo i Javier 
Berzosa. Els regidors i regidores sense dedicació exclusiva 
o parcial rebran 276,35 euros per assistència a plens, 
138,17 euros per assistència a la Comissió de Govern i 
69 euros per assistència a Comissions informatives i es-
pecials. L’assignació als grups municipals queda fixada en 
2.700 euros per ERC+SxA, 1.485 per CiU, 1.080 per 
Gd’A i 675 per al PP i el PSC. 
Aprovat per unanimitat.
Aprovació expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit extraordinari 
per import de 138.000 euros finançat amb romanent de 
crèdit (78.000 euros) i una subvenció PUOSC (60.000 
euros) per a la substitució de la canonada d’aigua potable 
del barri de Mas Coll. 
Aprovat per unanimitat.
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT JULIOL - DESEMBRE 2011 
Mercat municipal (3r trimestre)            20.07.2011 a 20.09.2011
Taxa ocupació via pública (3r trimestre)           20.07.2011 a 20.09.2011
IBI Rústica                                                         02.09.2011 a 03.11.2011
Impost Activitats Econòmiques                                       02.09.2011 a 03.11.2011 
Mercat municipal (4r trimestre)                                        30.09.2011 a 01.12.2011 
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                           30.09.2011 a 01.12.2011
IBI (3ª fracció domiciliat )                                     02.11.2011

629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys. 
Per a persones amb mobilitat reduïda.
De dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 8 al 13 de novembre (dia 11, festiu de Teià)
Del 7 a l’11 de desembre (dies 6 i 8, festius)
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i diumenge de 10 a 13 h
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€.
Per a majors de 65 anys i menors de 18 anys, aturats i persones amb discapacitat física.
Podeu comprar-la a l’Ajuntament i a l’Àgora Punt d’Informació Juvenil.

TARGETA T-10, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
Dijous de 16 a 20 h

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
De dilluns a dijous de 16 a 20 h 
Divendres de 10 a 14 h 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
divendres i dissabte de 10 a 13 h 

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
www.canmanye.cat
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17
www.alellajove.cat
Dimarts i dijous de 17 a 21 h 
Dimecres i divendres de 16 a 21 h 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
De dilluns a divendres de 8 a 14 h
De dilluns a dijous de 16 a 21 h

CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS PER A DONES
93 555 81 04
De dilluns a divendres de 10 a 14 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.ufec.cat
De dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabte de 8 a 20 h
diumenge i festius de 9 a 14 h 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
turisme.alella.cat
Divendres i dissabte de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Diumenge de 10 a 14 h

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 16 a 19.30 h
Divendres de 8 a 14 h

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
Dijous de 16 a 20 h

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13 h · Dilluns tancat

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13 h

Divendres 25 de novembre a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 12 a 13 h.
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atèn les vostres consultes sobre consum. 

BUS CONSUM

Dilluns 12 de desembre a la caserna de la Policia Local d’Alella. Cal apuntar-s’hi prèviament. La recollida de la 
documentació serà el dilluns 19 de desembre. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: NOVEMBRE i DESEMBRE

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

3 i 4 des . GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
6 des.    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8 des.    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
10 i 11 des. MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
17 i 18 des.  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
24, 25 i 26 des. GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
30 i 31 des. MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

Servei de guàrdies de les farmàcies d’Alella: Dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h 
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

Serveis
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Agenda d’activitats

Del 4 al 20 de novembre ‘La màgia de la levitació’
Tallers familiars: diumenge 6 i 13 de novembre a les 12h

Horari de les exposicions:  Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
                                          Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

Exposició a Can Manyé*

19h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Xerrada Marató TV3. Regeneració i trasplantaments d’òrgans i teixits. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimecres 9 de novembre

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Introducció al món ibèric d’interior. 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Miquel Llor i l’obra Laura a la ciutat dels sants.

Dijous 17 de novembre

De 9 a 14h Porxada
Parades de segona mà per obtenir recursos per atendre els animals.
Organitza: ADANA

De 10 a 13h i de 17 a 20h Can Jana, Caprabo, Sorli i Pròxim
Parades de recollida d’aliments per Cáritas d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

21h Can Lleonart* 
Concert de música amb Ensemble Euroquartet (www.canlleonart.com)

Divendres 18 de novembre

9h Can Lleonart* 
Sortida El món iber a Osona. Inscripcions a Can Lleonart. Preu: 22 €.

De 9 a 14h Porxada
Parades de segona mà per obtenir recursos per atendre els animals.
Organitza: ADANA

De 10 a 14h Davant del Sorli i el Pròxim
Parades de recollida d’aliments per Cáritas d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dissabte 19 de novembre

8h Aparcament de Can Lleonart
Sortida de senderisme. Sadernes-Talaxia-Sadernes (Alta Garrotxa). 
Organitza: Peus a Terra d’Alella

10h Can Lleonart*
Itinerari ‘Paisatges de l’aigua’. Inscripcions a Can Lleonart. Preu: 4€

Dissabte 12 de novembre

20.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Espectacle per a adults ‘L’ametller florit’, a càrrec de Tururuth.

Divendres 11 de novembre

9.30h Davant la plaça d’Antoni Pujadas*
Visita a la remodelació de la col·lecció d’art romànic del MNAC. 
Inscripcions a Can Lleonart. Preu: 19 € (jubilats 13 €).

Dimecres 16 de novembre 

19h Plaça dels Germans Lleonart* 
Sortida al Teatre Lliure. ‘Qui té por de Virginia Woolf? Venda 
anticipada a Can Lleonart. Preu: 18 € + 7 € de transport.

Dimecres 23 de novembre

21h Can Lleonart*
Orquestra de l’Empordà Concert Desconcertant. Venda anticipada a 
Can Lleonart. Preu: 4 € (menors d’edat gratuït). 

Divendres 25 de novembre

8.30h Aparcament de Can Lleonart
Sortida de senderisme. Bosc de la Grevolosa (Osona).
Organitza: Peus a Terra d’Alella

12h Can Lleonart* 
Espectacle infantil. ‘La rateta que…’. Preu: 1 €.

Dissabte 26 de novembre

Dijous 24
19.30h Golfes de Can Lleonart Presentació de les jornades i tertúlia 
Qui decideix allò que mengem? Agroindústria versus sobirania 
alimentària, a càrrec de d’Esther Vivas.

Divendres 25
20h Biblioteca Cinefòrum Fam i model alimentari al segle XXI 
(Latituds, TV3-2010). Debat a càrrec Roger Alonso de Creu Roja.

Dissabte 26
11h Can Manyé Taller Què es cou quan algú diners mou? 
Alternatives al model alimentari. A càrrec de l’ONGD Veterinaris 
sense fronteres. 
18h Can Lleonart Tertúlia Benvinguts a Somotillo! A càrrec de 
Maite Ortíz i Joan Saurí, becats amb una estada solidària.

Diumenge 27 
11h Plaça de l’Ajuntament Presentació dels projectes desenvolupats 
amb el suport de l’Ajuntament d’Alella. Xocolatada de comerç just, 
jocs gegants i confecció del mural Aliments del món.

JORNADES DE COOPERACIÓ MIRADES AL MÓN*
(in)seguretat alimentària

Dijous 10
19h Institut Alella Primera sessió del taller Per què les tecnologies 
a les aules? Gratuït. Inscripcions a educacio@alella.cat.

Dissabte 12
11h Escola Fabra Segona sessió del taller Per què les tecnologies a 
les aules? Gratuït. Inscripcions a educacio@alella.cat.

Dimecres 16
20h Can Lleonart Conferència inaugural, a càrrec de Dolors Reig.

Dijous 17
19h Biblioteca Ponència Aprendre a aprendre amb recursos 
digitals, a càrrec de Jordi Vivancos.
20h Biblioteca Ponència Ensenyar, aprendre i viure entre Alella i el 
Ciberespai, a càrrec de Pere Marquès.

Divendres 18
18.30h Biblioteca Presentació d’experiències de l’Institut Alella.
19h Biblioteca Taula d’experiències Contextos d’aprenentatge que 
incorporen les TAC, a càrrec per Ramon Grau.
20h Biblioteca Ponència La ciberconvivència i l’ús responsable 
d’Internet, a càrrec de Ramon Miralles.

IX JORNADES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA FFiG*
Educació i món digital: com aprenem avui?

20 a 21h Casal d’Alella
Inici del curs de Sevillanes. Tots els dilluns.
Organitza: Casal d’Alella

Dilluns 7 de novembre

(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Els mags de la tardor i la castanyera.

Dimarts 22 de novembre




