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Adjudicades les obres de substitució de 
les canonades de Mas Coll.

Els habitatges protegits de Cal Doctor 
continuaran sent públics. 

Una dotzena d’artistes visuals d’Alella 
exposa del 2 al 18 a Can Manyé.

Alella torna a implicar-se amb La Marató a la fira d’artesans i 
les activitats nadalenques programades el 17 i 18 de desembre.

Ara ve Nadal! 



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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A la darrera edició d’aquest butlletí denunciàvem des d’aquest 

espai la decisió unilateral de l’Institut Català del Sòl de ven-

dre’s la promoció d’habitatge públic de lloguer de Cal Doctor 

construïda en uns terrenys que l’Ajuntament d’Alella li havia 

cedit gratuïtament amb l’objectiu estratègic de garantir la ti-

tularitat pública dels habitatges. L’acció coordinada amb els 

ajuntaments del Masnou i Teià, afectats per la mateixa situa-

ció, el suport unànime de tots els grups municipals dels tres 

ajuntaments, la mobilització d’una part de la ciutadania i, di-

guem-ho també, els dubtes legals que podia plantejar l’ope-

ració promoguda per l’INCASÒL, va fer que quedés deserta la 

venda de les promocions dels tres pobles. La Generalitat tam-

bé va manifestar als tres ajuntaments la decisió de no tornar 

a intentar vendre’s aquests habitatges. Una solució final que 

sense la resposta municipal hauria estat ben diferent.   

Des de fa ja unes quantes setmanes estem treballant els pres-

supostos municipals per a l’any 2012. Uns pressupostos que 

enguany, són encara més difícils d’elaborar per la previsió de 

descens de les transferències i subvencions provinents de l’Es-

tat, Generalitat i Diputació. Tot i aquesta disminució d’ingres-

sos, al Ple de l’Ajuntament del mes d’octubre vam aprovar 

unes ordenances fiscals que tornaven a congelar l’impost de 

circulació i les taxes de la brossa i dels guals, tot ajustant un 

2,7% l’Impost sobre els Béns Immobles que havia estat conge-

lat durant els exercicis 2010 i 2011. Tot plegat, un increment 

per sota de la inflació que ens ajudarà a compensar una petita 

part dels ingressos que deixarem de percebre d’altres admi-

nistracions. La resta es compensarà amb un ajustament de 

la despesa que es durà a terme amb rigor i criteris de justícia 

social.
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Nadal festiu i participatiu 
···································································································
Tradició i solidaritat a la Fira de Nadal que se celebra els dies 17 i 18 
de desembre i que, un cop més, donarà suport a La Marató de TV3. 
···································································································

Els alellencs i les alellenques tenen 
l’oportunitat de demostrar un cop més 
la seva solidaritat participant en les di-
ferents iniciatives ciutadanes que s’or-
ganitzen a Alella per recaptar fons per 
a La Marató de TV3, que enguany està 
dedicada a la regeneració i trasplan-
taments d’òrgans i teixits. El gruix de 
les activitats organitzades per l’Ajun-
tament i diverses entitats del poble se 
celebren el 17 i 18 de desembre coin-
cidint amb la Fira de Nadal. 

Alella amb ‘La Marató’
El programa d’actes arrenca el diven-
dres 16 de desembre a les 22.30h 
amb la proposta del Casal d’Alella: ba-
lla per La Marató. El dissabte 17 de 
desembre la festa comença a les 11h 
amb un xocolatada popular i un taller 
de pessebres al pati de Can Lleonart. 
Tothom està convidat a participar en 
l’elaboració del pessebre popular que 
romandrà instal·lat durant les festes 
a l’entrada del centre cultural. No cal 
portar cap material, només imaginació 
i ganes de col·laborar. 

A la tarda, podrem gaudir d’un es-
pectacle de màgia per a tota la família 
a càrrec del Mag Oli a les 17h a Can 
Lleonart. La darrera cita solidària de la 
jornada és a les 21h a la trobada de 
corals que cada any organitza la Coral 
Polifònica Joia d’Alella a l’església de 
Sant Feliu. La coral alellenca actuarà 
acompanyada de les corals Englantina 
de Vilassar de Mar i Laetare de Calella. 

El diumenge 18 de desembre, la 
colla de Trabucaires d’Alella farà una 
“galejada” pels carrers d’Alella a partir 
de les 10h, després de donar el tret de 
sortida del 4t Cros d’Alella, a l’avinguda 
del Bosquet. Al final del recorregut, la 
colla alellenca oferirà un “pistó per a La 
Marató” i un taller de pintura per als 
més petits. 

A partir de les 11h podrem tastar el 
brou, les croquetes i els pintxos de trui-
ta de l’Associació de Dones Montserrat 

Concurs de pessebres 

Fins a l’11 de desembre estan obertes les ins-
cripcions al concurs de pessebres que convoca 
cada any l’Ajuntament coincidint amb la cele-
bració de les festes nadalenques. El concurs 
es divideix en tres categories: infantil, fins a 
16 anys (A); familiar i diorames (B); i entitats, 
escoles i comerços (C). El jurat visitarà els pes-
sebres inscrits els dies 13, 14 i 15 de desembre. 
Els premis es lliuraran el 17 de desembre a les 
12h a Can Lleonart. Les persones interessades 
a participar s’han d’inscriure a Can Lleonart de 
dilluns a dijous de 9 a 14h i de 16 a 20 i diven-
dres de 9 a 14h, trucant al telèfon 93 540 40 24 
o enviant les seves dades al correu electrònic 
nadeurl@alella.cat. 

La panera cultural 

La biblioteca torna a sortejar una panera cultu-
ral. Per participar-hi cal ser major d’edat i de-
manar un mínim de 4 documents (en qualsevol 
suport)en el servei de préstec de la sala d’adults 
des del 28 de novembre al 21 de desembre. El 
sorteig es farà el dijous 22 de desembre a les 
19h. Per al públic infantil també hi ha sorpreses 
nadalenques:  la panereta i el calendari de l’ad-
vent. Poden participar en el sorteig els menors 
de 13 anys que realitzin un préstec d’un mínim 
de 4 documents de la sala infantil. El sorteig es 
farà el dijous 22 de desembre a les 18.30h. De 
l’1 al 24 de desembre, es fa un sorteig diari per 
obrir una finestreta del calendari de l’advent 
entre els usuaris de la sala infantil.

Roig d’Alella. L’Esplai Guaita’l  i la  Co-
lla de Gegants, Capgrossos, Grallers i 
Timbalers d’Alella també hi posaran el 
seu granet de sorra fent activitats a la 
Plaça de l’Ajuntament durant el matí 

Les iniciatives solidàries per a La 
Marató finalitzen amb la cantata Les 
coses petites, amb música i lletra 
d’Emili Cuenca i conte original de Ja-
vier Perá, a càrrec dels alumnes d’Ale-
lla viu la música i els nens i nenes de 
3r de primària de l’Escola Fabra. S’han 
programat dues sessions de la cantata, 
a les 18 i a les 19h, a les golfes de Can 
Lleonart. El bingo de Nadal del Casal 
d’Alella que comença a les 18h també 
destinarà la recaptació d’un cartró a La 
Marató. 

La Fira de Nadal
Una trentena d’artesans oferiran els 
seus productes a les parades instal-
lades el 17 i 18 de desembre a la 
rambla d’Àngel Guimerà i la plaça dels 
Germans Lleonart. Per animar les com-
pres i l’ambient nadalenc, s’instal·laran 
inflables i un ferrocarril petit per als in-
fants. Més informació a www.alella.cat.

Enguany hi haurà menys decoració 

nadalenca al carrer. L’Ajuntament redu-
irà un 80% la despesa destinada a la 
instal·lació de l’enllumenat de Nadal. 
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Augmenten les demandes de serveis 
del transport públic de taxis ‘a la carta’   

L’Ajuntament executarà a comença-
ment d’any les obres de substitució 
d’una part de les canonades d’abas-
tament d’aigua del barri de Mas Coll, 
amb l’objectiu de resoldre els proble-

mes d’avaries en el subministrament 
que pateixen els usuaris d’aquest sec-
tor com a conseqüència del precari es-
tat de les instal·lacions. 

Els treballs començaran després 
de Reis per no ocasionar molèsties al 
veïnat durant les festes nadalenques, 
i tenen una durada prevista d’un mes 
i mig. El projecte preveu la substitució 
de mig quilòmetre de canonades dels 
carrers de La Selva, Vallès, Cerdanya i 
Urgell. Les interconnexions proposades 
permetran donar aigua per diferents 
punts, estabilitzant les pressions i els 
cabals de tal manera que en cas d’in-
cidència no es vegi afectat un nombre 
gaire elevat d’abonats.  

Les obres van ser adjudicades al 

Les obres de substitució de les canonades 
d’aigua de Mas Coll començaran al gener

novembre a l’empresa Hidrocanal SL 
per un import de 99.973€ que seran 
finançats amb una subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) de 60.000€ i amb romanent 
de tresoreria de l’Ajuntament.

A la contractació es va tenir en 
compte la incorporació de diverses mi-
llores  tècniques, com ara l’ampliació 
del diàmetre de la canonada de 75 a 
125mm per a la xarxa d’hidrants, així 
com la pavimentació amb formigó ar-
mat d’un tram que actualment és de 
sauló del vial perimetral de la plaça 
dels Països Catalans. A més, l’empresa 
adjudicatària també es compromet a 
arranjar 150 metres quadrats de vore-
res en mal estat del municipi. 

El servei de taxi ‘a la carta’, que va en-
trar en servei a mitjan abril de 2010 
a partir d’un acord entre els taxistes 
locals i l’Ajuntament, ha complert les 

expectatives i s’ha consolidat com una 
alternativa de transport públic. En els 
seu primer any i mig d’activitat ha 
prestat 548 serveis, donant cobertura 
a les necessitats de transport de més 
d’una trentena de persones que utilit-
zen periòdicament aquest mitjà per re-
alitzar els seus desplaçaments. 

El Consultori Local, la Plaça de 
l’Ajuntament, el Complex Esportiu Mu-
nicipal, Can Lleonart i Can Gaza són 
els destins més sol·licitats, però també 
s’han atès desplaçaments per anar a 
les parades d’autobús i a la caserna de 
la Policia Local. 

El servei ha augmentat les petici-

···································································································
Des de la posada en marxa del servei l’abril de 2010 s’han atès 548 peticions 

per transportar persones discapacitades i majors de 65 anys. 

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

ons al llarg de 2011, duplicant la mit-
jana de viatges mensuals: s’ha passat 
de 21 a 50 desplaçaments de mitjana 
al mes. El número d’usuaris que utilit-
zen periòdicament aquest servei també 
s’ha incrementat de 22 a 37 persones.

El servei de transport a demanda 
està adreçat a persones empadrona-
des a Alella majors de 65 anys o que 
tinguin reconegut un grau de minusva-
lidesa 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 és de 6€ per tra-
jecte: 4€ els paga l’Ajuntament i 2€ 
els usuaris.

···································································································
L’actuació preveu renovar les canonades dels carrers La Selva, Vallès, Cerdanya 
i Urgell per resoldre el problema d’avaries que pateix el barri. 

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



ADJUDICACIÓ DE DOS PISOS PER A gENT gRAN DE LES HEURES 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
té previst obrir aquest mes de desembre 
la convocatòria per adjudicar dos habi-
tatges socials de lloguer per a gent gran 
de la promoció del carrer de les Heures. 
Hi poden accedir les persones majors 
de 65 anys, soles o en parella, que por-
tin empadronades a Alella un mínim de 
tres anys i compleixin uns determinats requisits de renda. El termini per 
presentar les sol·licituds i la documentació requerida s’obre el 12 de de-
sembre i finalitza el 13 de gener. Les bases de la convocatòria es poden 
consultar a www.alella.cat. La promoció consta d’un total de vuit habitat-
ges: quatre ja van ser adjudicats a gent gran al mes de maig; un encara està 
ocupat per un adjudicatari de la convocatòria anterior adreçada a joves; i un 
altre està reservat per l’Ajuntament per atendre emergències socials.
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Els habitatges públics de Cal Doctor 
no passaran a mans privades. El pro-
cediment de venda obert per l’Incasòl 
a finals d’octubre va quedar desert per 
manca d’ofertes, segons va comunicar 
a l’Ajuntament la Secretaria d’Habitat-
ge i Millora Urbana de la Generalitat 
l’endemà mateix que espirés el termi-
ni de presentació d’ofertes que fina-
litzava el 21 de novembre. Les altres 
quatre promocions d’habitatge públic 
del Masnou i Teià que l’Incasòl tenia 
intenció de comercialitzar tampoc han 
trobat comprador. 

La paralització del procés de ven-
da per la falta de compradors dóna 
tranquil·litat als ajuntaments, ja que 
els habitatges mantindran la titularitat 
pública que els tres consistoris volien 
preservar en el moment que van cedir 
els terrenys a la Generalitat per po-
der-los construir. 

L’alcalde d’Alella, Andreu Fran-
cisco, es va mostrar molt satisfet pel 
desenllaç d’aquest procediment i es va 
felicitar perquè les actuacions coordi-
nades per part dels tres ajuntaments 
han aconseguit finalment el seu ob-
jectiu: que els habitatges de protecció 

·······················································································································································
El procediment de comercialització obert per l’Incasòl queda desert per manca d’ofertes de compra.
·······················································································································································

oficial segueixen sent públics. 
El secretari d’Habitatge i Millora 

Urbana, Carles Sala, va informar a 
l’alcalde que el procediment de venda 
havia quedat desert. A més, i el que és 
més important per l’Ajuntament, tam-
bé li va comunicar que la Generalitat 
no tornarà a licitar la promoció.

Els alcaldes d’Alella, el Masnou 

Els habitatges públics de lloguer de Cal Doctor es van acabar de construir a finals de 2010. 

i Teià, Andreu Francisco, Pere Parés i 
Joan Castán, van acordar fer un front 
comú en el moment que van tenir co-
neixement que l’Incasòl havia posat a 
la venda cinc promocions d’habitatges 
protegits construïdes sobre terrenys 
cedits pels tres ajuntaments. Tots tres 
es van reunir el 18 de novembre amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Lluís Recoder, per manifestar-li l’oposi-
ció dels municipis a la comercialització.

El Ple de l’Ajuntament ja s’havia 
pronunciat abans de forma clara con-
tra la venda en una moció aprovada 
per unanimitat el 28 d’octubre en la 
qual s’instava el Govern de la Genera-
litat a retirar de manera immediata la 
convocatòria de comercialització i, en 
cas contrari, s’anunciava la intenció de 
l’Ajuntament d’iniciar totes les accions 
legals necessàries per impedir la venda.

L’alcalde, Andreu Francisco, la regi-
dora d’Habitatge, Ana Fernández, i els 
membres del Consell Municipal de l’Ha-
bitatge es van reunir amb els actuals 
arrendataris per tal d’informar-los de la 
situació i del posicionament municipal. 

Els habitatges protegits de 
Cal Doctor continuaran sent públics 
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···································································································
El web doalella.cat ofereix informació del territori, dels cellers i dels vins. 

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

Alumnes d’Enologia d’Espiells 
visiten la DO Alella 
Una cinquantena d’estudiants de 
l’Escola de Viticultura i Enologia 
Mercè Rossell i Domènech d’Espi-
ells van visitar el 15 de novembre 
la Denominació d’Origen Alella. 
Acompanyats dels alumnes del 
Grau superior de gestió comercial 

i màrqueting enològic de l’Institut 
Alella, els visitants van poder cop-
sar les particularitats enològiques i 
el potencial enoturístic del territori, 
a partir de les intervencions d’An-
dreu Francisco i Alejandra Lara, 
president i gerent del Consorci DO 
Alella, i dels enòlegs Josep Maria 
Pujol-Busquets i Oriol Artigas,   Els 
estudiants també van visitar els ce-
llers Alta Alella i Roura. 

El Consorci DO entra a la xarxa 

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

Un total de 5.061 electors, el 72,48% 
del cens electoral, van exercir el seu 
dret a vot a les eleccions generals del 
20 del novembre. La participació a Ale-
lla es va situar sis punts per sobre de 
la registrada a tot Catalunya (66,82%) 
i va ser lleugerament superior a la del 
conjunt de l’Estat (71,69%). La llista de 
CiU va ser la més votada, amb 2.247 
paperetes i el 45% dels vots emesos. 
El PP amb 1.027 vots, obté el 20,56% 
dels vots i es converteix en la segona 
llista més votada, per sobre del PSC 
que va ser la candidatura que va rebre 
més suports a les eleccions generals de 
2008. Els socialistes retrocedeixen fins 
a la tercera posició, en aconseguir 722 
paperetes, el 14.46% dels vots. ERC 
es manté en quart lloc amb 426 vots i 
un percentatge del 8,53%, un punt per 
sota que a les darreres generals. ICV-
EUiA guanya suports: rep el 4,76% del 
vots amb 238 paperetes. A Alella es 
van registrar 68 vots nuls i 90 en blanc. 

Alta participació a les generals 

2011

···································································································
CiU, amb 2.247 paperetes, va ser la llista més votada a Alella.

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

El territori DO Alella tindrà per prime-
ra vegada presència a Internet d’una 
manera conjunta a través d’un portal 
que aglutina tots els municipis que for-
men part de la Denominació d’Origen 
i l’oferta turística i enològica que s’hi 
ofereix. El web www.doalella.cat està 
promogut pel Consorci DO Alella i es 
preveu que estigui operatiu a partir 
d’aquest mes de desembre.

El portal té per objectiu difondre 
el patrimoni del territori DO i les ac-
tivitats que s’organitzen als diferents 
municipis que hi formen part, així com 
promocionar els vins que es produei-
xen a la zona. El web inclou informació 
dels vuit cellers que actualment inte-
gren la DO i dels vins que hi elaboren, 

a més d’un apartat de maridatge, amb 
recomanacions i receptes per gaudir de 
les millors harmonies. 

El portal recull un apartat de notí-
cies i una entrada d’enoturisme que in-
clou una mapa de la DO, a més d’infor-
mació dels punt d’interès, restaurants, 
vinoteques, vinateries i allotjaments 
del territori. També ofereix una pre-
sentació amb les dades més significa-
tives de cadascun dels municipis que 
formen part del Consorci, així com un 
apartat de recomanacions on es desta-
caran iniciatives i activitats vinculades 
a l’enoturisme que s’organitzen als di-
ferents municipis. A través del portal 
també es podrà accedir a la versió en 
línia de la revista Papers de Vins. 

El contingut del web, que s’anirà 
ampliant progressivament, també serà 
present a les xarxes socials com face-
book.

CiU: 2.247
PP: 1.027
PSC: 722

ERC: 426
ICV-EUiA: 238
Altres: 280

2008

CiU: 1.619
PP: 941
PSC: 1.622

ERC: 482
ICV-EUiA: 199
Altres: 120
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L’Ajuntament destinarà un total de 
16.130€ a la cinquena convocatòria 
d’ajuts agroambientals. A la convoca-
tòria d’enguany s’han atès 15 de les 
16 sol·licituds presentades: 12 per 
ajuts al conreu i la gestió forestal; dues 
per a la recuperació de béns patrimo-
nials i una per al manteniment de la 
xarxa de camins rurals. Dos dels sol-
licitants rebran més d’un tipus d’ajut. 

El 2011 s’ha incrementat un 40% 
respecte a la convocatòria anterior la 
superfície de conreus i masses fores-
tals que es beneficiaran d’aquests ajuts, 
amb un total de 62,95 hectàrees infor-
mades favorablement, que es repartiran 
9.830€. Les dues sol·licituds ateses 
per a la recuperació de béns patrimoni-
als rebran un total de 4.860€ i la peti-
ció d’ajuts per al manteniment de xarxa 
de camins rurals rebrà 1.440€.

Les justificacions de l’execució dels 
ajuts per a la recuperació de béns pa-
trimonials i per al manteniment de la 
xarxa de camins s’han de presentar 
abans de l’1 de març de 2012. 

L’Ajuntament va posar en marxa 

···································································································
L’import concedit a la cinquena convocatòria és de 16.130 euros.

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

Dotze sol·licitants rebran ajuts agroambientals  

l’any 2007 aquesta iniciati-
va, única a Catalunya, amb 
l’objectiu de contribuir a la 
conservació i millora de les 
explotacions agrícoles i fo-
restals del municipi; conser-
var i recuperar el patrimoni 
arquitectònic rural i popular; 
mantenir la xarxa de camins 
rurals; prevenir els riscos 
naturals; així com protegir 
la biodiversitat i el paisatge 
i fomentar el coneixement i 
l’estima pels valors ambien-
tals.

Aquest programa mu-
nicipal preveu la concessió 
d’ajuts directes al conreu agrícola i la 
gestió forestal; a la restauració i conser-
vació d’elements inclosos dins l’Inven-
tari d’Arquitectura Rural i Popular (murs 
de pedra, mines d’aigua i barraques de 
vinya); i al manteniment de la xarxa de 
camins tradicionals.

Des de fa dos anys, la convocatò-
ria incorpora també ajuts destinats a 
finançar treballs fitosanitaris en boscos 

Retallades a les llars d’infants 

L’Ajuntament assumirà aquest curs els 
12.000 euros que deixarà de percebre 
de la Generalitat com a aportació al fi-
nançament de la llar d’infant municipal 
Els Pinyons. 

Els centres públics de primer cicle 
d’educació infantil, una etapa no obli-
gatòria d’ensenyament, es financen 
amb les aportacions de la Generalitat, 
dels ajuntaments i de les famílies.

Aquest curs, el Govern català ha 
reduït de 1.800 a 1.600 euros la 
subvenció anual que dóna per a cada 

··································································································
L’Ajuntament no repercutirà a les famílies els 12.000 euros que deixa de 
percebre de la Generalitat pels alumnes d’Els Pinyons.

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

Alella recorda les víctimes de la 
violència masclista 
El 25 de novembre, Alella va tornar 
a dir no a la violència contra les do-
nes. A l’acte, celebrat a la Plaça de 
l’Ajuntament, es va llegir un mani-
fest i es van encendre espelmes en 
record de les víctimes. 

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

que presentin afectacions per fongs o 
paràsits perforadors en més d’un 10% 
de la superfície total, però de moment 
no s’han concedit per manca de sol-
liciuds o documentació. 

Les bases fixen l’obligació d’aplicar 
pràctiques respectuoses amb el medi 
ambient, com ara reduir els tracta-
ments químics, evitar l’erosió i adoptar 
mesures per reduir el risc d’incendi.

alumne. Aquesta retallada no suposarà 
aquest curs un augment de les quotes 
que paguen les famílies, ja que l’Ajun-
tament incrementarà les seves aporta-
cions per cobrir la part que deixa de 
rebre de la Generalitat. 

De cara al curs vinent, l’Ajuntament 
estudiarà si cal incrementar la quota 
que paguen les famílies, en el cas que 
la Generalitat decideixi incrementar les 
retallades que ja ha començat a aplicar 
aquest curs en l’àmbit de l’educació in-
fantil.
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Els millors curts del Vídeo Jove 
Els guanyadors 

JOVES AFECCIONATS Categoria A (14-19 anys)
1r premi 
‘La puerta en el suelo’, d’Alba Molas
2n premi
‘Identitat secreta’, de Carles Tamayo 
3r premi
‘No tengo más medios’, de Serguei Bañuelos

JOVES AFECCIONATS Categoria B (20-35 anys)
1r premi
‘Los pueblos, sus responsabilidades, sus 
pertenencias y solidaridad’, de Laura Sisteró 
2n premi
‘Trnsformaciones’, de Santi Planet 
3r premi
‘Contable surcando los cielos’, de David Muñoz

JOVES PROFESSIONALS
1r premi 
‘La huída’, de Victor Carrey
2n premi 
‘La cosa en la esquina’, de Zoe Berriatúa
3r premi 
‘Picnic’, de Gerardo Herrero
4t premi
‘The Astronaut on the roof’, de Sergi Portabella

Premi Insti 
‘A mi no em passa’, de l’IES Dolors Mallafré de 
Vilanova i la Geltrú (2n de Batxillerat)
Accèssit
‘Dins d’un donut’, de David Villareal
Premi del públic
‘No tengo más medios’, de Serguei Bañuelos

4t premi
‘La mañana maldita’, de José Martínez 
5è premi
‘Don’t touch this’, d’Andrea Sebastián  
Premi del públic
‘Don’t touch this’, d’Andrea Sebastián

5è premi
‘Birdboy’, d’Alberto Vázquez 
Accèssit
‘Cuki colorinchi evolution’, d’Eduardo del Olmo 
Premi del públic
‘Mi lucha’, d’Aitor Aspe i José Maria de la Puente

Les Jornades Ferrer i guàrdia generen un interessant 
debat sobre l’aprenentatge i les noves tecnologies 
Les Novenes Jornades Francesc Ferrer 
i Guàrdia d’Innovació Educativa han 
reunit del 10 al 18 de novembre reco-
neguts especialistes de l’àmbit de l’en-
senyament i les noves tecnologies que 
han aportat llum i elements per a la 
reflexió sobre una qüestió que preocu-
pa a famílies, mestres i alumnes: com 
aprenem avui?

El caràcter obert de les jornades ha 
facilitat una assistència diversa i parti-
cipativa tant de mestres i educadors, 
com de pares i mares, que han mostrat 
interès en l’ús de les noves tecnologies 
a les aules i els canvis metodològics i 
sociològics que això comporta també 
fora de l’escola.

Les jornades van començar amb 
dos tallers pràctics molt participatius, 
un a l’Institut Alella i un altre a l’Escola 
Fabra, sobre l’ús de l’ordinador a les 
aules. L’acte inaugural va anar a càr-
rec de Dolors Reig, psicòloga social, i 
es va iniciar amb un reconeixement a 
l’alellenca Sandra Vélez Morente, exa-
lumna de l’Institut Alella, que va obte-
nir la nota d’excel·lent a la fase general 
de les proves d’accés a la Universitat 
(PAU).

Les jornades van continuar els dies 
17 i 18 de novembre amb dues taules 
d’experiències, a càrrec de Joan Jareño 
i Ramon Grau, professors de secundà-
ria, i les ponències de Jordi Vivancos, 

cap de l’Àrea de Tecnologies per a 
l’Aprenentatge i el Coneixement d’En-
senyament, Pere Marquès, professor de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 
i Ramon Miralles, coordinador d’Audi-
toria i Seguretat de la Informació.

Taller ‘Per què les tecnologies a les aules?

Els premis es van lliurar el 26 de novembre a Can Manyé. 

Can Manyé va acollir el passat 26 de 
novembre la projecció dels curts fina-
listes i el lliurament de premis de la 
12a edició del Vídeo Jove, el concurs 
de curtmetratges d’Alella. Els jurats 
de les dues categories -afeccionats i 
professionals- van destacar la qualitat 
tècnica i artística dels curtmetratges 
presentats i van decidir concedir dos 
accèssits, un en la modalitat A de joves 
afeccionats de 14 a 19 anys, i un altre 
en la modalitat de joves professionals. 



Can Manyé acomiada l’any amb una 
proposta artística i cultural que té per 
objectiu afavorir les interrelacions i di-
fondre el treball dels artistes d’arts vi-
suals que viuen o treballen al municipi.  

La iniciativa reuneix les propos-
tes d’una dotzena d’artistes alellencs, 
amb una trajectòria professional con-
solidada, que han estat seleccionats 

entre les sol·licituds presentades a la 
convocatòria ‘Can Manyé convida’, 
promoguda des de l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament. 

Del 2 a 18 de desembre, artistes 
locals de diferents disciplines comparti-
ran experiències i posaran en comú els 
seus processos creatius a partir de l’ex-
posició ‘Artistes visuals d’Alella’. 

A la mostra s’exposaran el seu 
treball Tomàs Bel, Núria Campma-
jó, Esperança Garcia, Joan Laborda, 
Rosa M. López “Calull”, Sara Milian, 
Rosa M. Nogueró, Nyako Nakar, Tere-
sa Oller, Fili Plaza, Ana Roca-Sastre i 
Sandra Serrahima. 

L’exposició s’inaugura el 2 de de-
sembre a les 20.30h, amb un acte que 
comptarà amb la intervenció musical 
del saxofonista Raül Viana. 
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Alella torna a mirar al món

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

12 artistes visuals del municipi 
exposen del 2 al 18 de desembre. 
···················································

Artistes visuals locals a Can Manyé
Més de 3.100 visitants
Més de 3.100 persones han passat en-
guany per Can Manyé per visitar les ex-
posicions o participar en algunes de les 
activitats programades al llarg de l’any 
per l’espai d’art i creació. Les propostes 
programades han estat molt variades 
(exposicions, tallers, conferències, inter-
vencions al poble...) i pensades  amb un 
denominador comú: promoure la crea-
ció i la difusió artística i buscar la im-
plicació dels alellencs i les alellenques. 

El 2011 hem pogut veure a Can 
Manyé les obres d’artistes ja consoli-
dats, com l’escultor Mariano Andrés 
Vilella o la pintora Carme Sanglas, i 
d’altres creadors emergents com Raül 
Roncero. Hem descobert propostes 
curioses i sorprenents com el ‘Sonocro-
matisme’ de Neil Harbisson, l’altra cara 
del desgel de les fotografies de Marc 
Duran, la doble vida de l’arquitectu-
ra de Trevor Skinner o la màgia de la 
levitació. L’espai d’art i creació també 
ha acollit i promogut projectes de caire 
internacional com ‘Alella Project’ i expe-
riències amb una forta implicació local 
com el ‘Veremes’. Algunes dels projec-
tes desenvolupats per Can Manyé tenen 
vida pròpia fora del municipi, com ara 
l’exposició ‘Transiciones fragmentadas’ 
de la fotògrafa noruega Birte Pedersen 
que ha passat a formar part de la col-
lecció del Museu de la Història de la 
Immigració de Catalunya.

Alella participa en un programa 
d’intercanvi per a la gent gran
Els casals de la gent gran d’Alella i 
de Bagà han participat en una ex-
periència d’intercanvi i convivència. 
Les dues poblacions s’han sumat al 
programa ‘Tens molt per veure’ que 
promou la Diputació de Barcelona 
i que consisteix a fer un intercanvi 
entre dos casals municipals, amb 
un trobada a cada municipi, on un 
dels casals fa d’amfitrió. Així, el dia 
27 d’octubre els usuaris i usuàries 
del casal alellenc va visitar Bagà i 
el 24 de novembre una quarante-
na de membres del casal d’aquesta 
població del Berguedà van tornar la 
visita i van venir a passar el dia a 
Alella. Després de compartir un bon 
esmorzar, els convidats i els am-
fitrions van fer un petit recorregut 
pel municipi, guiat per l’arquitecte 
Salvador Ribas, van participar en 
un tast de vins al celler Alella Viní-
cola i van finalitzar la jornada amb 
una visita al Parc Arqueològic Cella 
Vinaria-CAT. L’objectiu d’aquest in-
tercanvi és crear xarxes i aliances 
entre la gent gran per promoure un 
envelliment més actiu. 

La gent gran d’Alella i de Bagà durant la visita 

El 13 de gener tornen les consultes 
de pediatria al Consultori Local  
Les consultes de pediatria, que des 
de l’1 de novembre s’atenen úni-
cament en el CAP del Masnou, es 
restabliran a partir del divendres 
13 de gener en el Consultori Lo-
cal d’Alella. El consultori no obre 
al públic del 6 al 8 de desembre, 
però manté l’activitat el dilluns 5, 
en el seu horari habitual, i el matí 
de divendres 9 de desembre. El 
Ple de l’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat una moció que 
instava la Generalitat a garantir 
els serveis durant al setmana del 
pont de la Constitució i a restablir 
les consultes de pediatria a Alella. 

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

Les 4es Jornades de Cooperació Mi-
rades al món han posat en qüestió el 
model alimentari del segle XXI amb 
conferències, tallers i un cinefòrum. A 
les jornades també hem pogut conèi-
xer l’experiència viscuda a Nicaragura 
per les dues persones becades amb les 
estades solidàries: Maite Ortiz i Joan 
Saurí. Mirades al món es va acomiadar 
el 27 de novembre amb una festa a la 
Plaça de l’Ajuntament on es van donar 
a conèixer els cinc projectes de desen-
volupament que enguany rebran ajuts 
alellencs i es va confeccionar un mural 
d’aliments del món. 
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Més de 2.200 persones segueixen 
els cursos de Can Lleonart 

El 4t Cros d’Alella es farà al 
Bosquet el 18 de desembre
La cursa d’atletisme, puntuable per 
al 4t Circuït de Cros del Maresme, 
es trasllada enguany a la zona del 
Bosquet i no es farà a la Riera. La 
prova s’ha programat per al 18 de 
desembre de 10 a 12.30h. Per par-
ticipar cal inscriure-s’hi al Polies-
portiu abans del 14 de desembre. 
La prova inclou curses de diferents 
distàncies segons les categories 
dels participants i una cursa de ca-
tegoria ‘open’ oberta a atletes més 
grans de 18 anys. Més informació 
a www.cemaresme.cat, a www.ale-
lla.cat i al Poliesportiu ( 93 540 19 
93). 

Quatre premis alellencs a la 
Mostra Literària del Maresme
Quatre obres d’autors i autores 
d’Alella van resultar premiades a la 
fase comarcal de XXVIII edició de la 
Mostra Literària del Maresme. Els 
premis es van lliurar el passat 27 
de novembre a Vilassar de Dalt.  A 
la modalitat de poesia, Carlos Re-
veter Domínguez va obtenir el pri-
mer premi del grup B (de 9 a 11 
anys) amb l’obra L’horitzó; Judith 
Casanovas Roma va aconseguir el 
segon premi del grup C (de 12 a 14 
anys) amb l’obra M’encanta llegir; i 
Joaquim Ortiz de Haro va ser guar-
donat amb el primer premi del grup 
D (de 15 a 18 anys) amb l’obra 
Quan neva a la ciutat. En prosa, 
Maria Andreu Reija Vila va obtenir 
el primer premi del grup D (de 15 
a 18 anys), amb l’obra Perdudes 
telefòniques. 

El 18 de desembre, anem a 
descobrir la flora del Parc
La flora és el tema escollit a la 
tercera sortida programada pel 
Punt d’Informació del Parc de la 
Serralada Litoral, ubicat a l’Oficina  
de Turisme d’Alella. La cita és el 
18 de desembre a les 10h. La 
sortida és gratuïta i adreçada a tota 
la família. Per participar-hi només 
cal inscriure-s’hi abans de 16 de 
desembre al Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral (p.slitoral@diba.
cat i 93 754 00 24). Cal portar 
aigua i roba i calçat còmodes. Més 
informació a www.alella.cat.

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

···································································································
Les inscripcions als cursos i tallers de l’últim trimestre s’han incrementat un 
36% respecte al mateix període de l’any anterior.

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

Can Lleonart acomiada la temporada 
amb un balanç força positiu. Gairebé 
4.500 persones han participat en algu-
na de les activitats amb inscripció prè-
via organitzades pel centre cultural al 
llarg de l’any: 2.212 a cursos i tallers; 
1.720 als cicles de concerts i 505 a 
itineraris i sortides. I és que Can Lle-
onart s’ha convertit en un equipament 
de referència més enllà del nostre mu-

nicipi gràcies a l’àmplia i variada oferta 
que ofereix cada trimestre. El centre 
cultural ha incrementat un 36% les 
inscripcions a cursos i tallers durant el 
darrer trimestre respecte al mateix pe-
ríode de l’any anterior: s’ha passat de 
695 a 950 usuaris.

Els cursos, els concerts i els itinera-
ris i sortides són només una part de tot 
el  que es cou al llarg de l’any a les sa-
les de l’antiga masia. Can Lleonart ha 
programat enguany vuit activitats in-
fantils i una dotzena de tertúlies, a les 
quals s’han d’afegir d’altres propostes 
organitzades per altres àrees de l’Ajun-
tament o per entitats i associacions del 
poble. En diverses ocasions la deman-
da ha superat l’oferta disponible. 

Un espai obert a tothom
Amb l’objectiu d’oferir un programa 
atractiu i adreçat a tot tipus de públic, 
Can Lleonart anima la ciutadania a fer 
propostes i suggeriments per ajudar a 
elaborar el contingut de la programació. 

El centre cultural disposa des 
d’aquest any de connexió Wi-Fi en tot 
l’edifici i s’ha habilitat una de les sales 
per ser utilitzada com aula d’estudi de 
dilluns a divendres, de 8 a 14h.

Sònia Carcerenys i Carlos Soria, amb-
dós de Cabrils, van ser els guanyadors 
en les modalitats de fauna i flora del IV 

Les millors fotos del Parc

‘Llumeneta de tardor’ 1r premi de la modalitat de flora. ‘Qui mira a qui?’ 1r premi de la modalitat de fauna. 

Concurs Fotogràfic del Parc de la Serra-
lada Litoral. Els premis es van lliurar el 
26 d’octubre a  Montornès del Vallès.  
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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 Memòria col·lectiva i memòria selectiva 

CONVERgÈNCIA I UNIÓ Turisme polític 

La constitució d’Atenes permetia acusar a qui pre-
sentés una llei inviable, com ara la nostra llei de la 
dependència. No volem ni imaginar què els hagu-
és pogut passar llavors als polítics dels Plans E, i 
a tots els governants que malgasten diners en pro-
jectes dubtosos o directament inútils. En la nostra 
democràcia, malbaratar diner públic acaba passant 
factura, sí, però si es bada la factura tindrà un venci-
ment massa llarg, quan el dany causat potser ja serà 
irreparable. 

Posem per cas el Consorci de la D.O. d’Alella. 
Promogut i presidit per l’alcalde, es va crear fa un 
any i mig amb catorze municipis més per impulsar 
el turisme i promocionar el vi de la DO. Un artefacte 
aparentment potent, amb possibilitats. Però si ens 
preguntem quin és el profit que se’n treu pel poble, 
a part de muntar una jornada gastronòmica i una 
setmana del vi, veurem de seguida que l’expedient 
és realment molt pobre. Vistos els resultats, l’invent 
és tot un luxe: ja hi portem gastats com a mínim 
150 mil euros, que, cal subratllar-ho, s’afegeixen al 
cost en els darrers dos anys de la Festa de la Vere-
ma (en la qual gastem més que no pas ingressem), 
de l’Oficina de Turisme (52 mil €) i en promoció 
turística (41 mil €). Què fa aquest Consorci que no 

es pugui fer amb l’Oficina i la Festa de la Verema?.
Mentre malgastem en turisme i volem fer ca-

sals desorbitats, el nostre comerç pateix i la taxa 
d’atur s’ha doblat. I l’ajuntament no fa absoluta-
ment res per afavorir l’ econòmica local. Ni s’ho 
planteja. S’ha de poder rectificar a temps, corregir 
el rumb abans no es perdi de vista el poble. Els vots 
atorguen confiança, però no donen la raó. Tal com 
estan les coses, esperar a passar aquella factura 
electoral és massa temps. Ens sortirà molt cara. 
Volem ajudar al nostre alcalde, però ell de moment 
ni en vol sentir a parlar. Deu pensar que Alella li ha 
donat un xec en blanc.

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

La memòria col·lectiva està construïda sobre una ne-
cessitat del present. Té a veure amb el present i amb 
el futur; certs oblits poden tenir una capacitat d’ampu-
tar aquest futur. La memòria selectiva és la que posse-
ïm per tal que no ens facin mal els records dolorosos 
i ens permet suprimir-los de la ment; està íntimament 
associada a les emocions. Aquestes són inherents a 
l’ésser humà, però cal controlar-les i, fins i tot prescin-
dir-ne, quan tenim la responsabilitat de desenvolupar 
projectes i gestionar recursos. Intentar manipular-les 
en benefici propi i amb finalitat política deforma la 
realitat. La campanya iniciada pels partits de l’opo-
sició en contra de la construcció del nou equipament 
municipal a Can Calderó, n’és un bon exemple. 

A El Full del mes d’octubre ja vàrem deixar cla-
res quines eren les característiques, els usos, la titu-
laritat, el finançament, el cost estimat, el calendari 
d’execució i el grau de compromís que estem dispo-
sats a assumir i tot com a resultat d’un llarg procés 
d’elaboració d’un projecte que, a partir de l’evidèn-
cia i l’estudi de les mancances i les necessitats del 
nostre municipi, defineix els espais imprescindibles 
per a poder solucionar-les. Projecte que, des de la 
constitució del Consorci del Casal d’Alella i fins fa 

poc temps, comptava amb l’aprovació de CiU i PP i 
no havia estat qüestionat en cap moment per GdA. 
No és cap obra faraònica; està perfectament dimen-
sionada per a donar resposta a problemes reals i ca-
buda a manifestacions que, a data d’avui, o no es 
poden dur a terme, o es fan en condicions precàries, 
o comporten una constant adequació d’espais i un in-
crement de la despesa. Exemples recents: les Golfes, 
aforament 100 persones, les darreres 4 activitats (3 
concerts i un espectacle infantil) entrades exhaurides 
i no es poden atendre totes les sol·licituds; Escola 
de dansa, espais insuficients, necessitat d’un teatre 
aliè pels festivals, impossible programar espectacles 
de dansa; activitats escèniques per a escoles i insti-
tut: es fan, si és possible, al Casal d’Alella; demanda 
d’espais d’assaig per a músics locals...

El nostre programa electoral recollia aquest pro-
jecte com una actuació prioritària; els vots que de 
forma majoritària van donar-li suport conformen 
la nostra memòria col·lectiva i la nostra realitat. 
Tergiversar-les intencionadament és un greu perill, 
crearà una memòria selectiva que oblidarà allò que 
no interessa a alguns i ens amputarà el futur. En 
aquest camí, no ens trobareu.

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 Riera de 1a, Riera de 2a 

PARTIT POPULAR Alella y responsabilidad

El pasado 20-N los vecinos de Alella demostraron 
estar a la altura de las circunstancias. Y lo hicieron 
hablando en las urnas. Con una alta participación, 
por encima del 72%, más del 65% de los votantes 
optaron por candidaturas responsables frente a la 
situación de crisis. Así, CiU obtuvo un 45% de los 
votos y el PP casi un 21%, frente a los partidos 
que ahora gobiernan el municipio que vieron re-
ducidos casi a la mitad los votos que obtuvieron 
en las elecciones del 2008. El Partido Popular ha 
pasado a consolidarse como la segunda fuerza po-
lítica en Alella convirtiéndose, además, en el emba-
jador local del nuevo Gobierno de la Nación. Y CiU 
ha visto como los alellenses y alellensas respaldan 
las políticas que el Govern de la Generalitat se ha 
visto obligado a aplicar ante la situación de quiebra 
en la que dejaron las arcas públicas quienes aún 
gobiernan Alella, ERC y PSOE-PSC. Los poco más 
de 400 votos que ha arañado ERC resultan nimios 
frente a los 3.274 que suman CiU y PP. Se avecinan 
tiempos duros todavía que requieren del esfuerzo y 
sacrificio de todos, incluso de quienes no hicieron 
nada para evitarlo teniendo la responsabilidad de 
hacerlo. Y Alella no puede seguir siendo el oasis 
de un cortijo extraño a la situación general. Alella 

no puede seguir gobernada por un sistema caciquil 
que olvida que no hay más recursos que los que ge-
neran los propios ciudadanos. Alella no puede em-
prender una obra faraónica de más de 7,3 millones 
de euros que no tenemos. Las urnas en Alella han 
dicho que quieren gobiernos responsables que apli-
quen políticas de sentido común. Si, ante la obse-
sión de un alcalde por endeudar a un ayuntamien-
to, desde el Gobierno de la Nación se instrumentan 
mecanismos que impidan que los Ayuntamientos 
acometan obras que no pueden pagar, Alella podrá 
evitar que se sacrifiquen políticas sociales o de ayu-
das a emprendedores para intentar empezar una 
obra que no podemos pagar. Y mientras tanto…tú 
también puedes ayudar a que nuestro alcalde abra 
los ojos firmando en contra de esa obra. Porque 
ahora no toca. Ahora toca responsabilidad y sentido 
común. Justo lo que las urnas dijeron el 20-N. ¿Tú 
contratarías a un albañil para reformar la cocina de 
tu casa sabiendo que no tienes dinero para pagarle? 
Seguro que tu sentido común, y tu responsabilidad, 
te dicen que no. Pues eso justamente es lo que ERC 
y PSOE-PSC quieren hacer con ese Casal. Empezar 
una obra que saben que no podemos pagar. ¿Les 
dejamos?

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

L’equip de govern torna a exhibir les seves preferèn-
cies: és més important el poble que tenim per sobre 
de l’autopista que el que tenim per sota. Dit d’una 
altra manera: concentrem les inversions i el mante-
niment sempre als mateixos llocs. El veïnat d’Alella 
Mar i el de les urbanitzacions més perifèriques no 
s’ho expliquen. Ja han aprovat l’arranjament del 
tram de la riera que va des del C/ Maria Estrada 
al Pou Sorrer. Com sempre, nos ens pregunten. I 
el tram de la Riera des del Masnou? És la porta 
d’entrada a Alella!. Hauria de ser una actuació pre-
ferent, ja que portaria més gent al nostre poble i 
més activitat!.

I, per sentit comú i voluntat de servei al poble, 
què no estan pitjor els trams per arribar al Camp 
de Fútbol o a Alella Parc ?. Aquests dos trams són 
del tot impracticables! però, en el seu lloc, haurem 
invertit en els dos trams on s’hi podia aparcar i on 
s’hi podia caminar. 

Hem de tenir un programa d’inversions a quatre 
anys. Planificar què farem i quan costarà i expli-
car-ho. Així sabrem les conseqüències de decidir 
sobre obres faraòniques. 

D’altra banda, està a exposició pública la Or-
denança General de Subvencions. Una altra “re-

tallada” a la democràcia i a la transparència del 
nostre govern, que ha decidit que les subvencions 
a les entitats ja no passaran pel Ple, sinó que seran 
competència de la Junta de Govern Local (art. 13). 
També diu (art.18), que no cal fer publicitat de les 
subvencions inferiors a 3.000€. Si algú pot pensar 
que hi ha hagut discrecionalitat en aquest tema, o 
que hi ha entitats de primera i entitats de segona 
alhora de gaudir dels favors municipals, ara, a més, 
també té arguments.  

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ara què?

manscg@alella.cat

La crisi econòmica és lluny de quedar enrere. 
Aquests darrers dies, hem sabut que la OCDE afir-
ma que l’atur a Espanya seguirà disparat i que el 
lobby de la gran banca internacional afirma que Eu-
ropa està en recessió. Amb aquest escenari, només 
sentirem parlar de retallades. Pel fet d’haver estat 
vivint per sobre de les nostres necessitats, ara toca 
escanyar-nos el cinturó. 

Però, com sempre, les coses es poden fer de 
dues maneres. Pensant amb les persones, o pen-
sant només en els grans números. Els que pensen 
en els números ens diran que ho fan pel país, però 
no compten amb que el país està ple de ciutadans. 
Ciutadans que ho passen malament. Que la crisi 
els ha maltractat i que davant l’onada de retallades 
aquesta crisi els fa més asfixiant la vida. No hi ha 
feina i tot s’apuja. Malgrat la crisi, és possible fer 
les coses d’una altra manera. Es poden fer números 
pensant en les persones. 

Per això, des de l’Ajuntament s’està treballant 
amb un pressupost valent que no fa del control de 
la despesa una llosa sobre els que més ho necessi-
ten. Ni els diners destinats als més desfavorits, ni 
els diners que volen ajudar a l’emprenedor, han de 
patir retallades. Al contrari, en els alguns aspectes, 

fins i tot, s’hauran d’incrementar. 
En moments difícils, retallar prestacions, reta-

llar serveis, retallar ajuts, només agreuja les con-
dicions de vida dels que més complicat ho tenen. 
També la dels nostres joves que volen començar a 
independitzar-se. I què hem de dir d’aquells, que 
malgrat tots els problemes, volen endegar una ac-
tivitat professional. Tots ells requereixen del suport 
de l’administració. La necessiten a prop d’ells, que 
es preocupi per ells i que aposti per ells. Això és el 
que ha fet l’equip de govern d’esquerres del poble, 
perquè la prioritat són les persones. 
 

PLE ORDINARI DEL 28 DE JULIOL DE 2011. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Aprovació de les festes locals del municipi per a 2012.
El Ple va acordar establir com a festes locals del municipi 
per a l’any 2012 els dies 28 de maig i 1 d’agost.
Aprovat per unanimitat. 
Alteració de la qualificació jurídica del bé de propietat 
municipal denominat Can Magarola.
El Ple va aprovar el canvi de qualificació jurídica de la ma-
sia de Can Magarola, desafectant-lo de la consideració de 
bé de domini públic i qualificant-lo com a bé patrimonial. 
Aprovat per unanimitat. 
Nomenament dels representants dels grups municipals al 
Consell Municipal de l’Habitatge Social.
El Ple va aprovar una proposta d’Alcaldia per al nomena-
ment dels membres del plenari del Consell Municipal de 
l’Habitatge Social que representaran els diferents grups 
municipals i seran els següents: Marc Almendro (ERC-
SxA-AM), Jordi Bofill (CiU), Ernest Arisa (Gd’A), José Za-
pata (PP) i Abel Miravet (PSC-PM). 
Aprovat per unanimitat.
Aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar definitivament una modificació de crèdit 
extraordinari per un import de 139.800 euros finançats 
amb romanent de tresoreria (79.800 euros) i una sub-

venció PUOSC (60.000 euros) per a la substitució de la 
canonada d’abastament d’aigua del barri de Mas Coll.
Aprovat per unanimitat.
Aprovació d’expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar l’expedient de suplement de crèdit per 
un import de 128.850 euros finançat amb romanent de 
tresoreria, la major part dels quals es destinaran a finan-
çar reformes d’edificis municipals, a la reparació i mante-
niment d’espais públics i la compra de mobiliari i estris. 
També es va aprovar un crèdit extraordinari per un import 
de 15.000 euros per a finançament d’un estudi sobre la 
implantació de la fibra òptica.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, el vot en 
contra de CiU i PP i l’abstenció de Gd’A.
Comissió de treball sobre la Torre del Governador.
El Ple va aprovar la creació d’una comissió de treball 
amb l’objectiu d’impulsar diferents actuacions per tal de 
preservar i donar viabilitat a la Torre del Governador, for-
mada pels portaveus dels grups municipals i els tècnics 
municipals que aquests acordin en Junta de portaveus. 
La comissió podrà convidar aquells experts que consideri 
oportú en cada moment.
Aprovat per unanimitat.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal de PSC 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT gENER-MARÇ 2012 
Impost Béns Immobles - 1a fracció domiciliats                                         01.03.2012 
Mercat Municipal - 1r trimestre                            05.01.2012 a 05.03.2012
Taxa Ocupació Via Pública - 1r trimestre                           05.01.2012 a 05.03.2012
Impost Vehicles Tracció Mecànica                            03.02.2012 a 04.04.2012
Taxa Cementiri Municipal                            03.02.2012 a 04.04.2012
Taxa Entrada Vehicles Guals                            03.02.2012 a 04.04.2012
Taxa Recollida Residus Urbans                            01.03.2012 a 03.05.2012

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 7 a l’11 de desembre (dies 6 i 8, festius)
Del 3 al 8 de gener de 2012 (dia 6 festiu)
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 9 de desembre a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 10 a 13 h.
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atèn les vostres consultes sobre consum. 

BUS CONSUM

Noves sessions per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 13 de desembre i 10 de gener. Les 
dades de recollida són el 19 de desembre i el 16 de gener, respectivament. Cal apuntar-s’hi prèviament. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE gUÀRDIA: DESEMBRE I gENER

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
1 gen.    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6 gen.    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
7 i 8 gen. BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
14 i 15 gen.  gÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
21 i 22 gen. MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
28 i 29 gen. BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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 2 al 18 de desembre ‘Artistes visuals d’Alella’
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h · Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

Exposició a Can Manyé*

16.45 a 18.15h Escola La Serreta (carrer de Núria, 26-28)
Xerrada-col·loqui. ‘Dir no també educa’. Gratuït.
Organitza: AMPA de l’Escola La Serreta

Dilluns 12 de desembre

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Comentari del llibre Samarcanda, d’Amin Maalouf.

Dijous 15 de desembre

8.45h Aparcament de Can Lleonart 
Sortida de senderisme. La ruta dels dòlmens. Gratuït. 
Organitza: Club d’excursionisme i senderisme Peus a Terra d’Alella

De 9 a 20h Plaça d’Antoni Pujadas
Recollida d’aliments, roba i joguines per Càritas i Creu Roja.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

De 10 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Taula informativa de l’Associació Oncolliga-Dones Solidàries d’Alella.
Organitza: Associació Oncolliga-Dones Solidàries d’Alella

Dissabte 17 de desembre

De 8 a 21h Casal d’Alella
22è Open de Dòmino del Maresme (www.casalalella.cat)
Organitza: Casal d’Alella

Dijous 8 de desembre

20h Sala Gran de Can Lleonart*
Vine a informar-te del programa Voluntariat per la llengua a Alella. 

Dilluns 19 de desembre

8.30h Aparcament de Can Lleonart
Sortida de senderisme. El Castanyer d’en Cuc, el Montseny. 
Organitza: Club d’excursionisme i senderisme Peus a Terra d’Alella

Dissabte 10 de desembre

23.30h Casal d’Alella 
Sopar-Festa de Cap d’Any al Casal. Sopar, cotilló i ball. 
Organitza: Casal d’Alella

Dissabte 31 de desembre

De 17 a 19h Plaça de l’Ajuntament* 
Patge Reial. Recollida de les cartes per als Reis d’Orient.

Dimarts 3 de gener

De 17 a 19h Plaça de l’Ajuntament* 
Patge Reial. Recollida de les cartes per als Reis d’Orient.

De 17 a 20h Can Gaza (2n pis) 
Taller de Fanalets. Gratuït i sense inscripció.
Organitza: Esplai Guaita’l

Dimecres 4 de gener

De 10.30 a 13.30h Can Gaza (2n pis)
Taller de Fanalets. Gratuït i sense inscripció.
Organitza: Esplai Guaita’l

18.30h Inici passeig del Germans Aymar i Puig*
Cavalcada de Reis. 

Dijous 5 de gener

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

De 9 a 15h Plaça d’Antoni Pujadas
Recollida d’aliments, roba i joguines per Càritas i Creu Roja.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

De 10 a 12.30h. Avinguda del Bosquet*
4t Cros d’Alella. Més info: www.cemaresme.cat i 93 540 19 93. 

Diumenge 18 de desembre

DISSABTE 17
De 9 a 20h, Rbla. d’Àngel Guimerà i plaça dels Germans Lleonarti
Fira d’artesans.

D’11 a 14h i de 16 a 19h, Plaça dels Germans Lleonart
Inflable infantil.

D’11 a 14h i de 17 a 19h, Plaça de l’Ajuntament
Petit ferrocarril. 

DIuMEnGE 18
D’11 a 15h, Rbla. d’Àngel Guimerà i plaça dels Germans Lleonart
Fira d’artesans.

D’11 a 14h, Plaça dels Germans Lleonart
Inflable infantil.

DIVEnDRES 16
22.30h Casal d’Alella 
Balla per La Marató, a càrrec del Casal d’Alella.

DISSABTE 17
11h Pati de Can Lleonart 
Xocolatada, a càrrec de la Comissió de Festes. 
Taller de pessebres, a càrrec de l’Ajuntament i la Comissió de Festes

17h a les golfes de Can Lleonart 
Quotidiànum espectacle de màgia*.

21h Església de Sant Feliu
Trobada de Corals per La Marató, amb la Polifònica Joia d’Alella, 
l’Englantina de Vilassar de Mar i la Laetare de Calella, concert 
organitzat per la Coral Polifònica Joia d’Alella.

DIuMEnGE 18
10h Avinguda del Bosquet 
Tret de sortida del 4t Cros d’Alella i Galejada dels Trabucaires del 
Vi d’Alella per La Marató, a l’arribada a la Plaça de l’Ajuntament hi 
haurà l’activitat “un pistó per La Marató” i un taller de pintura per 
als més petits, a càrrec de l’Associació de Trabucaires del Vi d’Alella.

11h Plaça de l’Ajuntament
Brou, croquetes i “pintxos” de truita, a càrrec de l’Associació de 
dones Montserrat Roig d’Alella. 

11 a 13h Plaça de l’Ajuntament
Activitats familiars, a càrrec de l’Esplai Guaita’l.

12h Plaça de l’Ajuntament
Plantada de Gegants i Capgrossos, a càrrec de la Colla de Gegants, 
Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella.

18h i 19h (dues sessions) golfes de Can Lleonart
Cantata Les coses petites, amb música i lletra d’Emili Cuenca i 
conte original de Javier Perá, a càrrec dels alumnes d’Alella Viu la 
música i els cantants de l’Escola Fabra.

18h Casal d’Alella
Bingo de nadal, a càrrec del Casal d’Alella. 




