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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

Fa un parell de mesos us explicava des d’aquesta tribuna 

quina era la situació econòmica i financera de l’Ajuntament. 

La gestió duta a terme durant tot aquest temps ens permet 

afrontar l’any vinent en unes condicions més favorables que 

la majoria d’ajuntaments del nostre entorn, ja que gaudim 

d’una situació sanejada.

El 30 de desembre haurem aprovat el pressupost municipal 

per a 2011. Malgrat la conjuntura i la congelació de taxes i 

impostos, mantindrem el mateix nivell d’ingressos de l’any 

que s’acaba. De fet, es tracta d’un pressupost equilibrat a 

nivell d’ingressos i despeses que ascendeix a 10,8 milions 

d’euros. Tot i reduir la despesa corrent el 3%, es farà inversió 

per valor d’1 milió d’euros sense necessitat de recórrer, en 

cap cas, a l’endeutament.

Les principals actuacions previstes són les obres d’urbanit-

zació de Cal Vell -una actuació del veïnat amb el suport de 

l’Ajuntament-, els enllumenats de Can Magarola i de Nova 

Alella, i la remodelació de parcs infantils. 

I no sols això. L’ajust que hem fet en la despesa ens ha per-

mès destinar aquest estalvi a augmentar la qualitat d’alguns 

serveis. Serà el cas de la neteja viària a partir del gener i de 

la recollida de la brossa a partir del febrer. No voldria acabar 

sense fer esment dels recursos que es destinaran a cobrir les 

necessitats de l’àrea de Serveis Socials, que s’incrementen 

lleugerament en relació a 2010 amb la voluntat de mante-

nir el nivell de cobertura social i de prestacions dels darrers 

anys. 

Bones festes i tant de bo que el 2011 pugueu assolir els 

reptes que us heu fix.
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Millora el servei de neteja viària 

Repàs als arbres 

L’any s’estrena amb una nova concessió 
del servei de neteja viària que incorpo-
ra més prestacions, nova maquinària i 
un increment de les freqüències de pas 
per tots els barris. 

El servei ha estat adjudicat a Cespa 
-que ja prestava el servei des de 2006- 
fins al desembre de 2013 per un im-
port 336.738€ anuals. 

El nou contracte introdueix noves 
prestacions proposades per l’Àrea de 

La nova màquina articulada permet netejar de forma mecànica voreres i calçades. 

L’Ajuntament ha invertit 
enguany 28.277 euros en 
la campanya d’esporga i 
manteniment de l’arbrat 
viari que s’ha dut a terme 
aquesta tardor. S’ha actuat 
en prop d’un miler d’arbres 
amb l’objectiu d’equilibrar 
el seu creixement, afavorir-
ne l’estat de conservació 
i aparença, i evitar riscos 
per als béns o les persones.

Les principals millores 

Neteja mecànica del centre urbà, amb el su-
port d’escombrada manual. 

S’incrementa la freqüència de pas pels di-
versos veïnats, que es netejaran un cop per 
setmana, amb el reforç d’un operari per a 
l’escombrada manual.

S’augmenta la franja horària del servei, amb 
la incorporació d’un operari en horari de tarda.

Eliminació de les herbes de les voreres.

S’incorpora un equip de neteja a pressió de 
taques i grafittis a la via pública. 

···································································································
La nova concessió estrena maquinària, més prestacions i un increment de les 
freqüències de pas als barris, que es netejaran un cop per setmana. 

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

Serveis Urbans per tal d’aconseguir 
que els carrers del poble estiguin més 
nets. 

Entre les millores introduïdes des-
taca la implantació de la neteja me-
cànica al centre urbà mitjançant la 
incorporació d’una màquina articulada 
dissenyada per netejar les voreres i la 
calçada, de manera que es podrà co-
brir en el mateix temps més recorre-
gut que amb la neteja exclusivament 

manual que es feia fins ara. Tot i això, 
es manté un peó per escombrar manu-
alment aquells racons on no arribi la 
màquina. 

Un cop per setmanal als barris
Una altra de les novetats destacades és 
l’augment de les freqüències de pas pels 
nuclis de la població, que es netejaran 
un cop per setmana i no cada deu dies 
com establia el contracte anterior. Serà, 
a més, una feina més completa perquè 
el treball de neteja que fa la màquina es 
reforçarà amb una escombrada manual, 
la qual cosa permetrà mantenir netes 
les voreres i aquells espais on no arriba 
el vehicle. 

També s’amplia la franja horària 
del servei, amb la incorporació d’un 
operari que treballarà a la tarda per 
atendre les incidències que puguin sor-
gir al llarg del dia i repassar les zones 
més conflictives. 

El nou servei, que entra en funci-
onament l’1 de gener, disposarà d’un 
equip d’aigua a pressió per eliminar 
taques i grafittis a la via pública i al 
mobiliari urbà. A més d’escombrar i 
netejar els carrers, tindrà també com 
a nou encàrrec eliminar les herbes de 
les voreres.
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···································································································
L’Ajuntament convoca els veïns el 9 i 10 de febrer a un acte públic on 
s’explicaran les claus urbanístiques del municipi per als propers 20 anys. 

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

El procés que ha de definir el futur ur-
banístic del municipi per als propers 
20 anys entra en la seva recta final. 
El govern municipal té previst portar 
al Ple Municipal l’aprovació inicial del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) el mes de gener.

Un cop sigui aprovat, s’obrirà un ter-
mini d’informació pública de dos mesos 
en què els ciutadans podran presentar 
les seves al·legacions. 

Per tal de facilitar l’accés a la in-
formació i donar a conèixer les claus 
urbanístiques del POUM, l’Ajuntament 
convocarà dos actes públics de presen-
tació dels treballs que se celebraran els 
propers 9 i 10 de febrer. En aquestes re-
unió s’explicaran les línies generals del 
nou planejament i s’aclariran els dubtes 
que puguin plantejar els assistents. 

El 19 de gener torna a Alella 
l’equip mòbil del DNI
El proper 19 de gener s’ha progra-
mat una nova sessió per poder tra-
mitar la realització o renovació del 
DNI des de les oficines de la Policia 
Local i sense necessitat de des-
plaçar-se a altres poblacions. Les 
persones interessades han d’apun-
tar-s’hi prèviament al telèfon 93 
555 24 12. Des que es va posar 
en marxa aquest servei el febrer de 
2008 han tramitat el carnet a les 
dependències policials d’Alella un 
total de 1.704 persones. 

Jornada de portes obertes 
a l’Escola La Serreta
L’Escola La Serreta celebrarà una 
jornada de portes obertes el 29 
de desembre d’11 a 13h. Durant 
la jornada es farà la presentació 
del projecte educatiu del centre, 
es mostrarà l’escola i es podrà 
veure una exposició fotogràfica. 
L’acte està organitzat per l’escola 
i compta amb la col·laboració de 
l’AMPA. 

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

El POUM entra en la recta final 

El Pla incorpora alguns dels sugge-
riments i de les aportacions derivades 
del procés de participació que es va 
dur a terme a finals de l’any passat, co-
incidint amb l’aprovació de l’Avanç del 
POUM. En aquell moment, amb tota la 
documentació aportada, la ciutadania 
ja va poder conèixer les línies estratègi-
ques del Pla i els criteris per desenvo-
lupar-les. Aquestes línies bàsiques per-
segueixen quatre objectius principals: 
protegir i valoritzar el sòl no urbanitza-
ble d’ús agrícola i forestal; mobilitzar el 
sòl necessari per augmentar la dotació 
d’habitatge social; incrementar i millo-
rar els equipaments públics, i dinamit-
zar l’economia i el sector productiu ter-
ciari. Podeu consultar la documentació 
relativa a l’Avanç de POUM i al procés 
participatiu a www.alella2025.cat. 

Clam a la biodiversitat 
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L’Ajuntament recepciona
el Camí de la Capella 
···································································································
Els vials s’han pavimentat amb llamborda com a transició al sòl rústic. 

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

El Parc arriba a Alella
El president del Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral, Daniel 
Cortés, i l’alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco, van inaugurar el 17 de 
desembre el Punt d’Informació de 
Can Lleonart, que està integrat dins 
de l’Oficina de Turisme. És el segon 
Punt d’Informació del Parc a més 

del de Can Boquet a Vilassar de 
Dalt, i el primer que s’obre al bell 
mig d’una població. El Punt està in-
tegrat dins l’Oficina de Turisme. Se-
gons Cortés, aquest servei ha de ser 
“un punt de referència per conèixer 
millor la riquesa natural i biològica 
del Parc i el patrimoni arqueològic i 
històric dels municipis”. Per a l’al-
calde d’Alella, “es tracta d’una eina 
fonamental per donar a conèixer i 
per consolidar aquest espai com un 
bé propi a defensar i a preservar”. 
El nou servei facilita informació ge-
neral del Parc i dels recursos que 
ofereix.

Editat el calendari del Parc
El Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral ha editat el calendari de l’any 
2011 amb les imatges guanyadores 
del 3er Concurs fotogràfic del Parc. 
El podeu recollir gratuïtament a 
l’Ajuntament i al Punt d’Informació 
del Parc situat a l’Oficina de Turis-
me a partir del 10 de gener. 

Lliurament de bosses compostables
Del 17 al 29 de gener es farà el 
primer lliurament de bosses com-
postables de 2011. Podeu passar a 
recollir les bosses per Can Lleonart 
de dilluns a divendres de 8 a 13h 
i de 17 a 20h i dissabte de 10 a 
14h. Les famílies que recullin les 
bosses en les dues campanyes de 
lliurament que fa l’Ajuntament cada 
any es beneficien d’un descompte 
del 10% en la taxa de la brossa.

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

Primeres actuacions a la riera

L’Ajuntament ha recepcionat les obres 
d’urbanització de la unitat d’actuació 
del Camí de la Capella, a Mas Coll. Es 
tracta d’un sector d’onze habitatges 
previst al Pla General de 1987.

Les obres s’han fet seguint les indi-
cacions fixades per l’Ajuntament, que 
ha introduït millores al projecte d’ur-
banització de l’any 2003. En concret, 
s’ha evitat formigonar l’antic Camí de 
Martorelles i deixar-lo de sauló, i s’ha 
substituït el paviment asfàltic i la for-
mació de voreres per la formació d’una 
sola plataforma amb llambordes. Amb 
aquest tractament es potencia la idea 
del Camí de la Capella com a passeig 
i espai de transició entre el sòl urbà i 
el sòl rústic a l’entorn de Can Cortès i 
Can Poch.   

A més, s’ha generat una reserva a 
l’interior de la promoció privada per 
treure el clavegueram de la llera del 
torrent de les Alzines, s’han instal·lat 
fanals als vials i s’han revegetat els 
talussos amb hidrosembra i xarxa de 
fibra de coco. 

L’Àrea de Sostenibilitat ha dut a terme 
aquest mes de desembre una interven-
ció mediambiental a la part no soterra-
da de la Riera Principal, al parc del Ca-
nonge per comprovar com quedaria la 
riera i com funcionaria hidràulicament 
un cop es pugui desenvolupar l’estudi 
de recuperació ambiental d’aquest curs 
fluvial, encarregat l’any 2008. 

Es tracta d’una prova pilot d’inte-

gració i ocultació dels murs d’escullera 
a través de la revegetació d’aquestes 
superfícies amb espècies pròpies de 
l’entorn de ribera.

Per aconseguir-ho s’han tapat amb 
sorra els forats que hi havia entre les 
roques i s’hi ha afegit una capa de 30 
centímetres de sauló, sembrada amb 
una barreja de llavors de gramínies. A 
sobre s’hi ha instal·lat una geomalla 
d’alta resistència amb un fons de fibra 
de coco i a la part propera a la llera 
s’ha plantat una trentena d’alocs amb 
l’objectiu d’ancorar l’estructura i recu-
perar la vegetació autòctona. 

L’actuació afecta una superfície de  
100m2. Els treballs han estat realit-
zats per l’empresa Naturalea i s’han 
finançat a través d’una subvenció de 
8.000€ atorgada per l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona 
per a la recuperació d’espais fluvials. 
Els resultats d’aquesta acció no seran 
totalment visibles fins d’aquí a un any.
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Un portal per a les entitats 
···································································································
La nova plataforma està a l’abast de les entitats perquè puguin difondre les 
seves activitats. 

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

Neix el portal maresme.cat
El Consell Comarcal ha creat el 
portal maresme.cat, un projecte del 
Pla Estratègic Maresme 2015 que 
té com a objectiu dotar la comarca 
d’una pàgina web on els residents, 
els visitants o els possibles inversors 
trobin informació de tota mena. El 
nou web funciona en proves des 
del passat 15 de desembre, amb 
uns continguts mínims que s’aniran 
ampliant. Neix amb la voluntat  de 
convertir-se en un portal de referèn-
cia de la comarca a l’hora de trobar 
tots aquells projectes, estudis o in-
formes que afectin el Maresme des 
de diferents vessants: institucions, 
territori, economia, turisme, cultu-
ra, ciutadania i benestar, educació i 
esport i lleure. Maresme.cat fa una 
clara aposta també per la blogosfe-
ra maresmenca amb un apartat on, 
categoritzats en diferents àmbits, 
s’aniran incorporant els enllaços 
als blocs dels maresmencs i mares-
menques. 

La regidoria de Participació Ciutadana 
ha posat en marxa, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, una plata-
forma a través d’Internet per difondre 
les activitats que organitzen les entitats 
amb l’objectiu de donar a conèixer la 

seva existència i les tasques que rea-
litzen, així com promoure i dinamitzar 
la participació i l’associacionisme dins 
del municipi. 

És el portal d’entitats www.enti-
tatsalella.cat, una eina interactiva que 
neix amb l’objectiu de convertir-se en 

l’altaveu de les associacions del poble.
El nou web és també un punt de 

trobada de les associacions que per-
metrà als ciutadans assabentar-se a 
través d’una sola plataforma de l’acti-
vat de les entitats del poble. El portal 
és una eina viva i dinàmica que s’anirà 
omplint de continguts a mesura que es 
vagin incorporant i implicant noves en-
titats. La idea és que siguin les pròpies 
entitats les que alimentin i gestionin el 
portal. 

A més d’informació d’agenda i no-
tícies, el portal conté un directori amb 
les dades de contacte de les entitats 
d’Alella, a través del qual també es pot 
accedir a les entitats de la demarcació de 
Barcelona. També disposa, entre d’altres 
recursos, d’un apartat de serveis i un al-
tre de suggeriments. 

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

El portal www.alellaentitats.cat és 
una eina viva que s’ha d’anar enriquint 
amb la implicació de les entitats
···················································· Per formar part d’aquest portal és 

indispensable estar inscrit al registre 
municipal d’entitats. El web alellaen-
titats.cat també inclou un espai que 
facilita la inscripció en aquest registre, 
a més d’informació sobre les convo-
catòries de subvencions que cada any 
atorga l’Ajuntament com a suport a les 
activitats de les entitats. 

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

L’Autoritat del Transport Metropoli-
tà (ATM) va aprovar el passat 16 de 
desembre un increment del 2,91% de 
mitjana a les tarifes que s’apliquen al 
sistema tarifari integrat, al qual per-
tanyen les línies de transport urbà 
d’Alella. Les noves tarifes entren en vi-
gor l’1 de gener de 2011 i inclouen un 
nou abonament específic per a famílies 
nombroses i monoparentals: la T-Fami-
liar 70/90. El nou títol permet fer 70 
desplaçaments en 90 dies consecutius 
des de la primera cancel·lació. És un 
títol multipersonal que pot ser utilitzat 
per qualsevol membre de la família. 

El preu de la T-10 social de pro-
moció del transport públic municipal 
que s’aplica a les línies Alella-Exprés 
i Alella-Circumval·lació passa de 6,30 
a 6,60€. Se’n poden beneficiar joves 

Increment de tarifes del bus i nou 
títol per a famílies nombroses 

Els bitllets de bus
1 ZONA 
bitllet: 1,45€
T-10: 8,25€
T-Jove: 119€(*)
T-Mes: 51€(*)
T-50/30: 33,50€
T-Familiar: 48,40€

(*) Bonificació del 20% per a famílies 
nombroses de categoria general i del 50% per 
a famílies nombroses de categoria especial i 
famílies monoparentals. 
Nou títol per a famílies nombroses i 
monoparentals de 70 viatges en 90 dies. 

2 ZONES
bitllet: 2,15€
T-10: 16,40€
T-Jove: 203€(*)
T-Mes: 73,60€(*)
T-50/30: 56,25€
T-Familiar: 68,15€

menors de 18 anys, majors de 65 
anys, aturats i discapacitats. 
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Can Lleonart enceta l’any amb noves propostes
···································································································
A partir del 10 de gener s’obren les inscripcions als cursos d’hivern. 

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

Can Manyé mostra les ‘Ànimes de 
pedra’ de Mariano Andrés Vilella 
···································································································
L’escultor exposa del 4 al 20 de febrer per primera vegada a Alella.

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

Can Manyé ofereix la possibilitat de 
gaudir per primera vegada d’una mos-
tra de les obres del recone-
gut escultor Mariano Andrés 
Vilella. Tot i l’estreta relació 
que l’artista manté des de 
fa anys amb el municipi, on 
cada any contribueix amb una 
obra seva al premi de poesia 
Alella a Maria Oleart, fins ara 
no havia exposat les seves es-
cultures a Alella. 

Aquesta situació queda 
ara resolta amb l’exposició 
Ànimes de pedra que es pot 
visitar del 4 al 20 de febrer 
a Can Manyé, una mostra on 
podrem descobrir una obra impregnada 
de cosmos i natura i marcada per les 

experiències i els viatges. L’exposició 
s’inaugura el 4 de febrer a les 20h.

Mariano An-
drés Vilella ha 
exposat la seva 
obra arreu del 
món. Les seves 
escultures es 
poden trobar a 
diferents ciutats 
d’Europa i Amè-
rica, així com a 
la Fundació Vila 
Casas. A més, 
duu a terme una 
important tasca 
com a docent al 

seu estudi-taller de Barcelona. Més in-
formació a www.canmanye.cat. 

La Mostra Literària del Maresme 
s’avança al febrer
Fins al 21 de febrer es poden pre-
sentar els treballs per participar a 
la fase local de la XVIII Mostra Li-
terària del Maresme. L’Ajuntament 
ha avançat un mes la convocatò-
ria de la mostra per fer coincidir 
el lliurament dels premis amb 
els actes d’Espais de Poesia, que 
enguany es celebren a finals de 
març, i no a l’abril com a les edici-
ons anteriors. El concurs és obert 
a totes les persones que estudien 
o resideixen a Alella. Consta de sis 
grups per a cadascuna de les dues 
modalitats (prosa i poesia), segons 
les diferents franges d’edat. Els 
treballs han de ser inèdits i s’han 
de presentar a Can Lleonart. El 
veredicte es farà públic el diumen-
ge 3 d’abril de 2011 a la festa de 
lliurament de premis que tindrà 
lloc al centre cultural. Dues de les 
obres premiades de cada modali-
tat passaran a la fase comarcal de 
la Mostra. Consulteu les bases a 
www.alella.cat.

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

Els cursos nous
Les meravelles de Síria i Jordània
Curs d’astronomia
Iniciació a l’antropologia
Vins i plats de cullera
Tast de formatges i maridatge
Cuina xinesa amb el restaurant Feliç 2
Taller de pastisseria amb La Petita Mallorquina
L’hort ecològic
Resolució de conflictes
Assessorament d’imatge
Reflexologia podal
Massatge i reeducació postural

Can Lleonart comença l’any amb ener-
gies renovades. El programa d’activitats 
d’hivern inclou més d’una quarantena 
de cursos i tallers amb una dotzena de 

noves propostes. Les inscripcions als 
cursos comencen el 10 de gener. Més 
informació al fulletó de Can Lleonart i 
a www.canlleonart.com.

Itinerari Ferrer i Guàrdia el 22 de gener
La temporada també proposa conferèn-
cies, itineraris, cinema, música, sortides 
i activitats infantils. La primera cita de 
l’any és l’itinerari teatralitzat Francesc 
Ferrer i Guàrdia a Alella programat 
per al 22 de gener. Es tracta d’un re-
corregut a peu per diversos indrets de 
la població vinculats amb la vida del 
pedagog, a partir d’una proposta del 
col·lectiu Cerquem les Arrels, amb la 
col·laboració del grup de teatre Pàmpol 
del Casal d’Alella i l’Associació Dones 
Solidàries  El recorregut és gratuït i  cal 
inscriure-s’hi abans del 19 de gener. 

Cicle de cinema social
Una de les novetats de la temporada 
és el cicle de cinema social programat 
per la Comissió de Cooperació Interna-
cional. El cicle arrenca el 27 de gener 
amb la projecció de la pel·lícula Las 
tortugas también vuelan (Iran 2004), 
de Bahman Ghobadi. 

Imatge d’uns dels moments de l’itinerari Ferrer i Guàrdia. 
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L’Àgora t’ajuda a gaudir de la setmana blanca
···································································································
El Punt d’Informació Juvenil ha preparat un programa d’activitats del 28 de 
febrer al 4 de març adreçat a joves a partir de 12 anys.

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

La regidoria de Joventut ha fet plans 
perquè els joves alellencs gaudeixen 

Les AMPES de l’Escola Fabra i de l’Es-
cola La Serreta han preparat un pro-
grama d’activitats per al casal de la 
setmana blanca escolar que a Alella 
se celebra del 28 de febrer al 4 de 
març. Durant aquesta setmana de 
vacances lectives, els infants tindran 
oportunitat de compartir una vivèn-
cia pedagògica, enriquidora i diverti-
da emmarcada sota l’eix temàtic de 
la televisió. A través de jocs i tallers 
podran tastar diferents oficis del món 
televisiu, com ara fer de presentadors, 
maquilladors, actors o càmeres. El ca-
sal és una proposta lúdica organitzada 
per l’entitat 7 i TRIA.

Aquest nou casal s’estrena amb 
una novetat destacada: les activitats 
adreçades als nens i nenes de P3, P4, 
P5, 1r, 2n i 3r es faran a l’Escola de 
la Serreta. Les AMPES i les direccions 
de les dues escoles públiques s’han po-

sat d’acord per organitzar, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, un sol casal 
per acollir l’alumnat dels sis primers 
cursos, amb independència del centre 
on estiguin escolaritzats. Aquesta deci-
sió s’ha pres amb l’objectiu d’afavorir 
la relació i la coneixença mútua i tenint 
en compte, a més, les obres d’amplia-
ció de l’Escola Fabra.  

Per als alumnes de 4t, 5è i 6è de 
primària el casal se durà a terme a 
l’edifici del poble de l’Escola Fabra, i 
seguirà el mateix eix pedagògic. Les 
famílies d’aquests alumnes més grans 
que ho sol·licitin podran fer ús del ser-
vei de menjador de l’Escola La Serre-
ta, on es desplaçaran acompanyats de 
monitors. També podran fer tallers a la 
tarda a aquest mateix centre. 

Les respectives AMPES informaran 
les famílies dels detalls del casal. Les 
matrícules es tanquen al gener.  

Les escoles organitzen un casal 
del 28 de febrer al 4 de març

de la setmana blanca i facin activitats 
durant les noves vacances escolars 

d’hivern programades del 28 de febrer 
al 4 de març. El programa inclou sor-
tides i excursions amb propostes molt 
diverses: practicar esports d’aventura, 
muntar a cavall, patinar sobre gel o 
gaudir de la natura. La setmana blanca 
està pensada per a joves a partir de 12 
anys. 

Inscripcions del 10 a 21 de gener 
Les places són limitades i cal inscriure-
s’hi al Punt d’Informació Juvenil del 10 
al 21 de gener. Es pot optar per apun-
tar-se a totes les propostes o bé triar 
alguna de les que s’ofereixen, però tin-
dran prioritat les persones que s’apun-
tin a totes les activitats. El preu de 
les sortides inclou l’assegurança. Més 
informació a l’Àgora (93 540 72 45, 
pij@alella.cat i a www.alellajove.cat). 

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

Més participació local al 3r Cros
La Riera Principal es va convertir 
en un circuit d’atletisme el 19 de 
desembre durant la celebració del 
3r Cros d’Alella. Enguany s’ha in-
crementat la participació local en 
aquesta prova que va reunir 224 at-
letes, 51 d’Alella. Els millors resul-
tats dels corredors locals van ser per 
Andrea Mestres, que va ser primera 
en la categoria infantil femení. Laia 
Torralba va ser segona en la prova 
de cadet femení, Pablo Moreno va 
ser tercer classificat en la categoria 
open masculí i Mabel Vila va ser la 
segona de les fèmines.
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Els millors curtmetratges del Vídeo Jove 2010
L’11 de desembre va tenir lloc el desen-
llaç de l’11è Vídeo Jove, el concurs de 
Curtmetratges d’Alella. Al llarg de tot 
el dia es van projectar a Can Lleonart 
els curts finalistes i seguidament es va 
fer públic el veredicte del jurat amb els 
curts premiats de cada modalitat i ca-
tegoria. El primer premi de la categoria 
de joves professionals va ser per al film 
La gran carrera de José María Camac-
ho (de Sant Sebastià), mentre que a 
la modalitats de joves afeccionats els 
curts millor valorats van ser Cronos, de 
Víctor Alonso (de Barcelona), dins de la 
categoria de 14 a 19 anys, i Container, 
d’Alan Masferrer (de Palautordera), en 
la categoria de 20 a 35 anys. 

El jurat de les dues categories de 
la modalitat de joves afeccionats va 
destacar l’alt nivell i la qualitat dels 
curtmetratges presentats. El premi Ins-
ti, creat l’any passat dins de la modali-
tat de 14 a 19 anys, va quedar desert i 
es van concedir dos accèssits a la cate-
goria de 20 a 35 anys. D’excel·lent va 
qualificar també el jurat de la categoria 
de joves professionals els treballs pre-
sentats a aquesta modalitat. 

El Vídeo Jove ha rebut enguany 123 
obres: històries de petit format, creati-
ves i imaginatives, de temàtiques, tèc-
niques i estils molt variats, que van des 

Els guanyadors 

JOVES AFECCIONAT Categoria A (14-19 anys)
1r premi 
‘Cronos’, de Víctor Alonso Berbel
2n premi
‘La carta’, de Marino Darés Zapatero
3r premi
‘La masia tancada’, de David Villarreal Ignacio

JOVES AFECCIONAT Categoria B (20-35 anys)
1r premi
‘Container’, d’Alan Masferrer i Marfil 
2n premi
‘Esku-Titi’, de Saioa Aizpurua Arribas 
3r premi
‘Lacruaquet’, d’Asier Iza
4t premi
‘2 metros cuadrados’, de David B. Islas

JOVES PROFESSIONALS
1r premi 
‘La gran carrera’, de José María Camacho de Miguel 
2n premi 
‘La niña que tenía una sola oreja’, d’Álvaro León 
3r premi 
‘Vellas’, de Carlos Prado Pampín
4t premi
’Las 5 muertes de Ibrahim Gonzáles’, de Pablo 
Aragüés Millán

Premi Insti 
Desert
Premi del públic
‘Despierta’, de José A. Moreno Rovira

5è premi
‘Una buena vecina’, Santos Ávila Ruiz 
1r Accèssit
‘Puntu’, d’Eva Gallego Valdés 
2n Accèssit
‘Contrapunt d’una formiga’, d’Albert Vallvé Sardà 
Premi del públic
‘Contrapunt d’una formiga’, d’Albert Vallvé Sardà

5è premi
‘Daniel’s Journey’, de Luis Zamora Pueyo
1r Accèssit
‘360º’, de Maja Djokic 
2n Accèssit
‘Bodegón’, de Tucker Dávila Wood
Premi del públic
’La historia de siempre’, de Josep Lluís 
Montesinos Bernabé

Curs per aprendre a fer de cangur

L’Àgora torna a organitzar un curs de 
cangurs on s’ensenyen les nocions bà-
siques, teòriques i pràctiques, per dur a 
terme aquesta activitat. El curs consta 
d’onze hores repartides en tres sessions, 
que es faran els dies 22 i 29 de gener a 
l’Àgora, i dues sessions pràctiques que 
es realitzaran a la Llar d’Infants Muni-
cipal Els Pinyons. Per participar-hi cal 
tenir 16 anys o més i apuntar-se abans 
del 17 de gener a l’Àgora. El curs té 
un preu de 15 euros. Més informació al 
Punt d’Informació Juvenil (93 540 72 
45) i a www.alellajove.cat.

Borsa de cangurs i professors

Si busqueu cangurs o necessiteu que els vostres 
fills i filles rebin clases particulars, l’Àgora el 
Punt d’Informació Juvenil, disposa d’un borsa 
de cangurs i de professors amb un llistat de 
cangurs i professors  amb un llistat de joves 

·······················································································································································
S’adreça a joves a partir de 16 anys i cal fer la inscripció al Punt d’Informació Juvenil abans del 17 de gener.  

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

alellencs que ofereixen aquests serveis. Per a 
més informació dirigiu-vos a l’Àgora (93 540 72 
45) o bé consulteu el web www.alellajove.cat.

de la comèdia al drama, des d’històries 
negres a divertiments, d’animació o 

experimentals, i contades en un minut 
escàs o en un quart d’hora.
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····················································································································

Més de 3.400€ per a ‘La Marató’
Alella va recollir 3.406€ per a La 
Marató de TV3. El Casal d’Alella 
va aportar 1.248€, la Polifònica 
Joia 1.101€, l’Associació de Do-
nes Montserrat Roig  616€; l’Esplai 
Guaita’l 160€, els Trabucaires del Vi 
d’Alella 126€, la Colla de Gegants, 
Grallers i Timbalers d’Alella 82€ i 
75€ amb la xocolatada servida per 
l’Associació Dones Solidàries.

La ‘biblio’ regala dues paneres
Antònia Roca-Sastre és la guanya-
dora de la panera cultural que va 
sortejar la Biblioteca el 22 de de-
sembre. El premi de la panereta in-
fantil, que és el primer any que es 
regala, va ser per a Ariadna Adell.

Els millors pessebres de l’any 

Grup A

1r premi
Marc i Pau López Vidal 
2n premi
Ruth, Marc i Àlex Nadal Viñallonga
3r premi
Sergi i Beth Villanueva Sánchez 

Grup C

1r premi
Centre Ocupacional La Gavina
1r premi
Escola Fabra
2n premi
Llar d’Infants Municipal Els Pinyons
3r premi
Alumnes de la catequesi de la Parròquia
Menció especial “sense paraules”
Residència Els Rosers

Grup B

1r premi
Lluís Cañellas García
2n premi
Família Camps Marsal
3r premi
Maria Victòria Mainar Llamazares
Menció especial a l’originalitat
Dolça Ribas Carbí
Menció especial diorames
Bartomeu Majoral Domingo

El pessebre de Can Lleonart 

El pessebre de la Residència Els Rosers va reb

De la trentena de pessebres presentats 
al 19è Concurs de Pessebres d’Alella, 
aquesta és la llista de premiats: 

Aquestes festes nadalenques llueix a 
la façana de Can Lleonart un pessebre 
molt especial que està fet pels veïns i 
les veïnes del poble. Està elaborat amb 
materials reciclats com ara ampolles de 
plàstic, paper, cotó fluix o càpsules de 

cafè... i amb totes les ganes i la ima-
ginació de la gent que va participar el 
18 de desembre en el taller de pesse-
bres dinamitzat per Marcos González, 
professor del taller de maquetes de Can 
Lleonart. 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA La nostra proposta de futur

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Res de res (2) 

Se’ns ha destapat: resulta que per alcalde tenim ni 
més ni menys que el Guardiola de la gran lliga muni-
cipal !  Al nostre alcalde no li deuen faltar virtuts, cer-
tament, però de ben segur que les de l’autocrítica i la 
humilitat li són estranyes. Però bé, aquestes mancan-
ces no deixarien de ser una insignificança si fos cert el 
que ara proclama: haver “aconseguit atraure més de 
17 milions d’euros d’inversió” pel poble. Si realment 
el nostre alcalde té aquest “poder d’atracció”, amb 
tota solemnitat anunciem aquí que CIU proposarà el 
senyor Francisco com alcalde vitalici d’Alella, abans 
no se’ns l’ endugui l’empresa privada.

Perquè, atenció, l’alcalde no diu que ha estat di-
ligent en què Alella hagi rebut els recursos que nor-
malment li corresponen, i una mica més, com han 
de fer i fan quasi tots els alcaldes, sinó que s’atribu-
eix haver aconseguit 17 milions d’euros addicionals, 
extraordinaris, que representen més d’una vegada i 
mitja el pressupost municipal ! I això ha estat així, 
segons apunta, gràcies a la seva influència política 
i privilegiada relació amb l’extint govern tripartit, i 
també, suposem, gràcies als incomptables càrrecs 
que acapara, i que benvinguts siguin si el que diu és 
cert. Però ho és, de cert ? Tenim el millor alcalde de 
Catalunya i rodalies i no ho hem sabut fins ara? 

Senyor alcalde: els números no surten de cap 
manera. I res més lluny de la nostra intenció dir 
que vostè menteix. Potser s’ha passat de frenada 
i es volia referir a les subvencions ordinàries de la 
Generalitat (PUOSC), i al “Plan E del ZP”, i a la 
participació en els tributs de l’estat i a d’altres in-
gressos ordinaris, com tenen pràcticament tots els 
ajuntaments. És aquest el seu “poder d’atracció”? 
Convindria que aclarís què són exactament tots 
aquells milions d’euros que ara vostè s’atribueix 
com a gran mèrit polític. Són molts diners, i en això 
no ha de ser modest. Ànim i bon any.

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

Després de centenars d’hores de treball i de reflexió 
acumulades des de 2003, al llarg de les properes 
setmanes portarem al Ple de l’Ajuntament l’aprova-
ció inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM). Ho farem havent tractat d’assolir 
el màxim consens amb la resta de formacions.

A diferència d’altres polítics, poques vegades 
hem treballat pensant a curt termini, i sí en el poble 
que volem a quinze o vint anys vista; en quin model 
de poble -i parlem de poble amb plena conscièn-
cia- ens agradaria llegar a les properes generacions. 
L’objectiu sempre ha estat clar: un poble per viure-
hi, per treballar i per gaudir de la natura. 

La proposta del POUM blinda com a sòl no ur-
banitzable dues terceres parts del terme municipal 
i incrementa, per tant, les hectàrees protegides pel 
planejament vigent. El nou POUM preveu guanyar 
nous sòls i edificis patrimonials per a nous equi-
paments públics (esportius, cívics i culturals) i per 
construir-hi habitatge social amb l’objectiu que 
molts dels nostres joves -fills i filles, néts i nétes- 
puguin quedar-se al poble. Per això, entre el 40 i 
el 50% del nou habitatge que es programi serà de 
protecció oficial. 

Plantegem la creació d’un nou espai de centra-
litat: un parc ciutadà i empresarial a l’entorn de la 
Miralda, vinculat al futur passeig de la riera, on una 
part de la nostra població s’hi pugui establir profes-
sionalment. El POUM també resol les connexions  
amb la carretera i l’autopista, crea una nova vialitat 
vinculada als nous sectors i millora l’accessibilitat 
dins de la població i entre el centre urbà i els barris, 
amb un node de transport públic vinculat al parc 
empresarial i bosses d’aparcament dissuasiu. 

Les actuacions previstes s’hauran de desenvo-
lupar de forma esglaonada durant els propers vint 
anys, d’acord amb la programació establerta per 
l’agenda del POUM i a mida que la demanda social 
ho justifiqui i ho faci necessari. 

Aquest és el POUM que des d’Esquerra i La Gar-
natxa proposem perquè respon al nostre model de 
poble i al compromís electoral que vam adoptar el 
2003 i que vam renovar el 2007: una proposta 
compacta i sostenible que s’anticipa a altres pla-
nejaments territorials i sectorials que podrien ser 
lesius per als interessos locals i que salvaguarda 
Alella de les pressions expansives de l’entorn me-
tropolità. 

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
tortmc@alella.cat
reverterrf@alella.cat Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 



12 EL FULL

PARTIT POPULAR Presupuesto 2011 y POUM

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Paraula de Pep?

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Quant un govern s’ha de justificar fent servir com-
paratives entre Guardioles i Mourinhos, és clar que 
hi ha alguna cosa que no funciona. Quan s’està 
realment tranquil de la gestió duta a terme, no és 
pas necessari recórrer a certs arguments que com 
a mínim es poden qualificar de populistes si no di-
rectament de demagògics, i que l’únic que fan és 
entrar en un joc que no porta enlloc.

La responsabilitat que la gent reclama i vol, és 
un govern que sigui responsable, que vetlli pels in-
teressos dels alellencs i que es deixi de coses su-
pérflues. Intentar comparar-se amb un Guardiola 
és l’últim que faltava per llegir, però això és exac-
tament el que es deia en el darrer escrit del Full 
municipal d’Esquerra, La Garnatxa.

Per això, pensem que val la pena fer algunes 
consideracions. En primer lloc, un govern ha de sa-
ber entomar les crítiques. Tenim temes pendents 
per resoldre prou importants com per perdre el 
temps en rivalitats infantils. Aquí, els únics Guardi-
oles que hi ha són tots els alellencs, ni que només 
sigui per la paciència que demostren tenir envers la 
gestió del govern actual. Al COR ens preocupen els 
veïns d’Alella, molts dels quals pateixen en veure 
perillar el seu lloc de treball per culpa de la crisi 

que estem patint. I és que l’índex d’alellencs que 
no tenen feina és cada dia més elevat. També ens 
preocupen els alellencs que no troben pis per poder 
residir en el seu poble, i les poques iniciatives per 
generar activitat econòmica, i la manca de ganes o 
mesures per potenciar els negocis i comerços exis-
tents de la vila. I també ens preocupa la mobilitat, 
que fa anys no es resol, i ens preocupa l’estat de 
moltes zones de lleure i parcs que estan en con-
dicions lamentables; ens preocupen projectes que 
estan damunt la taula pendents de resoldre, com el 
futur Casal, la ronda del Baix Maresme, Can Maga-
rola, La Gaietana, el nou Pla Urbanístic, la futura 
biblioteca, els Camins Escolars, la Festa de la Vere-
ma, l’habitatge social, les barreres arquitectòniques 
i un llarg etcètera. I tot això, siguem realistes, no ho 
solucionaran ni en Guardiola ni en Mourinho…

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

Hace un par de días, con una semana para su estudio, 
se nos ha facilitado el borrador de Presupuesto paral 
2011. Con un vistazo del estado de ejecución del 
presupuesto del 2010 vemos que a fecha 1/12 
apenas se ha ingresado un 84% de lo previsto y que 
la desviación supone más de 2.000.000€  menos en 
las arcas. No es de extrañar tampoco. Pongamos un 
ejemplo. Para justificar la instalación de la cámara 
del semáforo y su adjudicación a dedo a una empresa 
“amiga”, algo que hubo que rectificar después, el 
presupuesto vigente previó ingresos por multas de 
tráfico por 220.000 euros. Tenía que ser superior a 
la que se tenía que pagar a la empresa beneficiaria 
de ese contrato a dedo. Sin embargo, ni el año 
anterior ni éste los ingresos por multas han alcanzado 
esa cifra. A fecha 1/12 los ingresos reales son de 
37.773,58€. Por eso para el próximo presupuesto 
han tenido que bajar la previsión, seguramente 
también irreal, a 130.000€. Lo mismo ocurre con 
otras muchas partidas de ingresos. Probablemente 
la realidad de los ingresos sea distinta a la voluntad 
del alcalde. Y ello conlleva un desajuste respecto de 
los gastos presupuestados. Es decir, presupuestan 
ingresos irreales pero se comprometen a gastos 
que luego tendremos que pagar. Queramos o no. 

Lo cierto es que al actual equipo de gobierno puede 
que le importe poco si la tendencia electoral en las 
próximas municipales es parecida a la de las pasadas 
autonómicas. Perderán el gobierno municipal y 
tendrán que ser otros quienes se encuentren el 
embolado. Los gastos de mantenimiento de jardines 
aumentan con una clara vocación electoralista. 
Es una forma de hacer campaña con floripondios, 
violas y vinitos, sean o no de los nuestros. Dada la 
posibilidad de cambio en Alella y la situación de 
crisis económica deberían haber contado con el resto 
de grupos municipales para haber realizado unos 
presupuestos austeros, contenidos y consensuados. 
Pero el talante de Francisco no es precisamente el 
de contar con los demás, de hecho no cuenta ni con 
los suyos para realizar su obra presupuestaria. Con 
la redacción del POUM pasa otro tanto. Ha decidido 
que Alella necesita más de 240 pisos en una zona 
concreta y que una gran parte de ellos deben ser de 
protección oficial. Los vecinos de la zona afectada se 
han rebelado y quieren hacer oír su voz. La pregunta 
es ¿Alella necesita ese número de viviendas de esa 
tipología? ¿Alella puede dar servicios a ese aumento 
demográfico? Creemos que no. Si se aplicara el 
sentido común…
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GENT D’ALELLA Ens ha tocat la loteria

Per Nadal varem jugar el núm. 35051 i .... ens ha 
tocat. Ens ha tocat perquè Gent d’Alella ha crescut 
molt aquest any, som més forts i tenim una visió 
encara més clara del futur d’Alella. Però hi ha gent 
que es pregunta: Gent d’Alella? Què és? Qui son?  
Doncs, som una associació sense ànim de lucre de 
persones que treballem per Alella i que creiem que 
la contribució dels homes i de les dones del poble a 
la vida pública pot generar un canvi profund i positiu 
en les formes de governar i de fer política.  

Per això, el primer repte va ser presentar-nos a 
les municipals, i com no som partit polític, varem 
demanar als veïns del poble  la seva signatura per 
avalar la nostra candidatura i poder-nos presentar a 
les eleccions de 2007. Amb un 7,5% del vot, varem 
obtenir un escó al Consistori, que ocupa la regidora 
Mercè Marzo.

Som gent amb visió de futur i ambició per Alella. 
Volem una gestió professionalitzada a l’Ajuntament, 
enfortir la democràcia participativa i donar pas a la 
societat civil. Valorem la independència, la capacitat 
de gestió, som gent amb valors: respecte, solidaritat, 
igualtat, llibertat, …. i amb cultura de l’esforç.  I som 
diversos, per gènere, formació, ideologia, origen, 
…oberts al món: No tenim cap altre compromís; ni 

amb Madrid, ni amb Barcelona, ni amb cap partit. A  
Gent d’Alella hi ha simpatitzants de totes les forma-
cions polítiques a nivell nacional.

Per això ara, a només 4-5 mesos de les municipals, 
oberts a tothom, ens engrescarem per oferir el millor 
equip a la nostra llista i per a incorporar en el nostre 
programa electoral totes aquelles propostes i aportaci-
ons que sumin les millors idees i les millors propostes. 
Però no deixarem de fer d’oposició constructiva i propo-
sitiva; amb el nou Planejament urbanístic que segueix 
obstinat en fer macrourbanitzacions a les vinyes o a 
portar una deixalleria al nou centre de La Miralda......
o amb els pressupostos 2011 que no sabem si apro-
varem el desembre o el gener..., i amb totes aquelles 
coses petites o grans de la nostra estimada Alella.

 

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

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

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Entre el búlgar i el txec 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

En alguns pc’s quan vols escollir un llengua per escriu-
re, el català el trobes entre el búlgar i el txec. Doncs 
per alguns es el lloc que li pertoca. Barrejat i perdut 
entre una llarga llista d’idiomes i dialectes estrangers.
La sentència del TS lis hi dona la raó. Encara no han 
entès que la immersió lingüística no es més que una 
discriminació positiva afavorint a una llengua que està 
el perill atès que ha de compartir el seu espai amb 
una altra llengua forana, sí forana, per que la llengua 
d’aquí es el català no el castellà que va estar imposat 
per les armes i condicionat per la immigració de la 
resta del Estat. Quina rancúnia contra el català. Si 
ens preguntem ¿coneixes algú que no sàpiga parlar el 
castellà? Creiem que no en trobarem. Però si la pre-
gunta es ¿coneixes algú no sàpiga parlar el català? En 
trobarem un milè de casos. Doncs per les respostes 
argumentem la protecció.

Ara el portaveu del PPC defensa rotundament 
l’abolició d’una llei que ells mateixos van aprovar amb 
CiU farà uns quinze anys. Ara 3 persones amb casos 
molt particulars s’han queixat, influenciats per l’espi-
ral d’atacs a Catalunya i al català que està fent el PP 
amb l’únic objectiu de “prendar”  a la resta de l’Estat 
i poder arribar a la Moncloa.

I encara es dubta que el català està en perill¡¡ Fins 

i tot a València el sr. Camps està ignorant 8.000, amb 
registre d’entrada a la Conselleria, peticions d’estudi-
ants per formar-se en català.

Si llegim algun punt de la sentència, em de recorre 
a les dites dels nostres avis: “on anirem a parar...”. La 
Sala rebutja, menys mal, que l’atenció personalitzada, 
es a dir quan es pregunta quina es la llengua que 
demana pel seu fill/a, es aberrante, discriminatoria y 
humillante  quan estem parlant d’un centre privat de 
Sabadell i el titular del centre educatiu és qui té la 
competència sobre la llengua vehicular docent. Què 
es pretén, que un col·legi vallesà només formi per 
obligació en castellà?

On anirem a parar...?

El grup municipal del PSC us desitja, ciutadans i 
ciutadanes, un bon cap any i un 2011 ple de felici-
tat.

O em de dir... una buena cabeza de año. 



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

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092 · 112 Urgències

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

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

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07

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

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

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05 / Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h

14 EL FULL

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 4 al 9 de gener (els dies 6 i 7 són festius) 
De l’1 al 6 de febrer 
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h 
i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 30 DE SETEMBRE DE 2010 

Acords del ple

Reconeixement de la dedicació exclusiva de la regidora 
Marta Giralt. 

El Ple va acordar reconèixer la dedicació exclusiva, fins al 
31 de desembre de 2010, a la regidora Sra. Marta Girat i 
Rué, en el desenvolupament del seu càrrec de regidora de 
Cultura i Educació, percebent la mateixa retribució que en 
l’actualitat.
Aprovat per unanimitat
Interconnexió de dades entre administracions.

El Ple va aprovar un conveni de col·laboració entre el De-
partament de Governació i Administracions Públiques, el 
Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’im-
puls i el desenvolupament dels sistemes d’interconnexió de 
dades entre administracions perquè la informació es pugui 
compartir per evitar inconvenients a la ciutadania en la ges-
tió de tràmits.
Aprovat per unanimitat

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER-FEBRER 2011 
Mercat municipal (1r trimestre)                                     03.01.2011 a 03.03.2011

Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                  03.01.2011 a 03.03.2011

Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                  03.01.2011 a 03.03.2011

Impost vehicles tracció mecànica                    04.02.2011 a 05.04.2011

Taxa cementiri municipal                                     04.02.2011 a 05.04.2011

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: GENER

1 i 2  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
7  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
8 i 9  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
15 i 16  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
22 i 23 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
29 i 30 BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
Si voleu informació sobre els torns de guàrdia de les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 (contestador automàtic). 

TAXIS

629 727 293

649 919 129

659 999 755

659 494 043
(adaptat) 

639 134 403

Aprovació dels comptes generals de 2009.
El Ple va aprovar els comptes generals de 2009 que s’han 
liquidat amb un romanent de tresoreria per a despeses ge-
nerals de 817.019 euros. Pel que fa al balanç d’execució 
es va arribar a un nivell de compliment del 67,15% del 
pressupost.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC, COR i el vot 
en contra de CiU, PP i Gd’A.
Creació d’un fitxer automatizat de la xarxa d’informació de 

Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament. 
El Ple va aprovar la creació d’un fitxer informatitzat amb una 
base de dades que conté la informació dels usuaris als quals 
es dóna atenció als Serveis Socials d’aquest municipi i la 
seva inscripció en el Registre General de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades per tal de garantir i protegir els drets 
fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva  
intimitat personal i familiar.
Aprovat per unanimitat
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Agenda d’activitats

Del 4 al 20 de febrer.
Ànimes de pedra. Escultures de Mariano Andrés Vilella.
Una mostra on podrem descobrir una obra impregnada de cosmos i 
natura i marcada per les experiències i els viatges. 

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

‘Ànimes de pedra’ a Can Manyé

19.30h Davant la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al Teatre Lliure de Gràcia per veure l’obra Celebració, de Harold 
Pinter, dirigida per Lluís Pasqual. Preu: 24 euros, entrada+transport. 
Inscripcions abans del 6 de febrer. (www.canlleonart.com)
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimecres 9 de febrer

De 17 a 20h Casal de Joves Can Gaza 
Taller de fanalets. Vols fer el teu fanalet per anar a la cavalcada? No-
més cal que vinguis al Casal de Joves dins l’horari establert. Gratuït.
Organitza: Esplai Guaita’l

Dimarts 4 de gener

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

Diumenge 2 de gener

De 18 a 21h Can Manyé
Jam Sessions amb l’Associació de Músics d’Alella, Masnou i Teià. 
Oberta a tothom, músics i afeccionats.
Organitza: Associació de Músics d’Alella, Masnou i Teià - Col·labora: Ajuntament d’Alella

Divendres 21 de gener

19.30h Can Lleonart
Cinema. Las tortugas también vuelan. País: Iran, 2004. Direcció: 
Bahman Ghobadi. Premi: Concha de Oro de San Sebastián Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 27 de gener

20h Can Lleonart
Conferència sobre el càncer de còlon. A càrrec del Dr. Joan Maria Pou, 
especialista en endoscòpia digestiva.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 10 de febrer

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

Dilluns 3 de gener

D’11 a 14h Casal de Joves Can Gaza 
Taller de fanalets. Vols fer el teu fanalet per anar a la cavalcada? No-
més cal que vinguis al Casal de Joves dins l’horari establert. Gratuït. 
Organitza: Esplai Guaita’l

18.30h Inici passeig del Germans Aymar i Puig
Cavalcada de Reis. Recorregut: Passeig dels Germans Aymar i Puig, 
Riera Principal, Rambla d’Àngel Guimerà fins a les Heures, Torrent 
Vallbona, Empedrat del Marxant i Plaça de l’Ajuntament. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimecres 5 de gener

10h Can Lleonart
Itinerari teatralitzat Francesc Ferrer i Guàrdia a Alella. Una proposta 
del col·lectiu Cerquem les Arrels, amb la col·laboració de Dones Soli-
dàries i el grup de teatre Pàmpol del Casal d’Alella. 
És gratuït però cal inscriure’s a Can Lleonart abans del 14 de gener. 
(www.canlleonart.com)
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 22 de gener

20h Can Manyé
Inauguració de l’exposició Ànimes de pedra de l’escultor Mariano An-
drés Vilella. Fins al 20 de febrer. (www.canmanye.cat)
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 4 de febrer 

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

Dissabte 5 de febrer

D’11 a 13h Escola La Serreta 
Jornada de Portes Obertes. Presentació del projecte educatiu del cen-
tre i exposició fotogràfica.  
Organitza: Escola La Serreta

Dissabte 29 de gener

22h Can Lleonart
Ritmes a les golfes. Raynald Colom Quartet.
Raynald Colom (trompeta), Jordi Farrés (gui-
tarra), Jordi Gaspar (contrabaix) i Joan Terol 
(bateria). Amb una veu pròpia dins del jazz, 
Colom no deixa mai de perseguir aquell groove 
tan contagiós que el caracteritza, i desenvolu-
pa un maridatge entre el jazz i el flamenc. 
Preu: 4 euros (gratuït per als menors d’edat). 
Organitza: Ajuntament d’Alella  

Divendres 11 de febrer

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. La societat literària i el pastís de pela de patata de 
Guernsey de Mary Ann Shaffer.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 13 de gener

17.15h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons
Xerrada Parlem d’educació. Desenvolupament emocional a l’escola 
bressol. A càrrec de Dolors Galbany, psicopedagoga del servei munici-
pal. Gratuït. Inscripció prèvia a elspinyons@suara.coop.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 20 de gener

De 18 a 21h Escola La Serreta
Taller Parlem d’educació. Com gestionar els conflictes amb els nos-
tres fills. A càrrec de Jordi Serra, membre de l’Associació cultural 
Altell. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Diputació de Barcelona

Dimecres 26 de gener



PRIMER LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES
del 17 al 29 de gener (ambdós inclosos) a Can Lleonart
de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h · dissabte de 10 a 14h

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

depenent de si feu ús de la deixalleria entre 6 i 9, o més de 9 vegades, 
entre l’1 d’octubre de 2010 i el 30 de setembre de 2011

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

HABITATGES DE LLOGUER PER A LA GENT GRAN 
AL CENTRE URBÀ
PODEU PRESENTAR LES SOL·LICITUDS FINS AL 15 DE GENER

Consulteu les bases a www.alella.cat i adreceu-vos a les oficines de Serveis Socials 
per demanar informació (Torrent Vallbona 75-77 - Tel. 93 540 63 07 - A/e: ssocials@alella.cat)

 4 pisos

per a majors

de 65 anys


