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En primer lloc, voldria explicar-vos els motius de l’endarreri-

ment d’aquesta edició d’El Full. N’hi ha dos: un de legal, i un 

altre d’informatiu. 

El proper 22 de maig se celebraran eleccions municipals i 

segons la legislació vigent, un cop convocats els comicis ofi-

cialment el proper 29 de març, l’edició i distribució d’infor-

mació institucional es podria interpretar com a avantatjosa 

per a l’equip de govern, per la qual cosa ens abstindrem de 

fer-ho.  Per tant, aquest serà el darrer butlletí municipal del 

mandat; un Full que veu la llum més tard del que és habitual 

amb l’ànim de cobrir el màxim espectre temporal fins al mes 

de juny. 

Com a segona qüestió no voldria perdre l’oportunitat de ma-

tisar una notícia publicada en l’anterior edició sobre el nou 

descompte del complex esportiu municipal adreçat a les per-

sones que es troben en situació d’atur. Al text es deia que 

la proposta era iniciativa de l’Ajuntament. I efectivament és 

així, si bé convé reconèixer que el seu origen es troba en 

les demandes realitzades per un grup de persones que, amb 

constància, ha reclamat millores tarifàries per accedir a la 

piscina.

Per últim, voldria agrair tothom qui ha col·laborat durant 

aquests anys a fer d’Alella un poble millor, començant pels 

companys i companyes de govern, pels regidors de la resta de 

grups, pels treballadors i treballadores municipals, i per les 

empreses i professionals que han prestat els seus serveis al 

consistori i, per extensió, a tota la ciutadania.

I sobretot voldria agrair-vos de tot cor a tots vosaltres, els 

veïns i veïnes d’Alella, la confiança, l’acompanyament, les 

propostes i la crítica constructiva que ens heu fet dia rere 

dia al llarg d’aquests quatre anys. Per a nosaltres ha estat 

un honor. 
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L’Escola Fabra s’ha fet gran 
·······················································································································································
El 19 de març es farà una festa popular per donar la benvinguda a l’ampliació.
·······················································································································································

Fa un any es posava la primera pedra i 
ara arriba l’hora de celebrar el final de 
les obres d’ampliació de l’Escola Fabra, 
una reivindicació històrica del municipi 
per resoldre el problema endèmic que 
patia el centre: manca d’instal·lacions 
adequades i l’alumnat repartit en tres 
edificis. 

Amb l’ampliació s’incrementa la 
superfície construïda, que passa de 
2.800 a 4.000 m2, i els espais desti-
nats a patis amb la construcció d’una  
nova pista poliesportiva i una gran 
porxada que uneix els edificis d’infan-
til i primària. A més, el centre es dota 

d’instal·lacions comunes que fins ara 
no tenia o no eren les adequades, com 
ara un gimnàs -que també farà les fun-
cions de sala polivalent-, una bibliote-
ca, un menjador i una cuina amb espai 
suficient i amb la dotació adequada. 

A més de millorar les instal·lacions 
del centre, l’ampliació permetrà encabir 
en un sol recinte les dues línies d’infan-
til i primària de l’escola. Així, està pre-
vist que el proper curs puguin instal·lar-
se a les aules del Bosquet els cursos de 
cinquè i sisè de primària que ara estan 
ubicats a l’Escola Fabra del poble. 

Aquesta actuació ha estat possible 

gràcies a la decisió de l’Ajuntament 
de fer-se càrrec del projecte i avançar 
els 3,3 milions d’euros del cost de les 
obres. La Generalitat es va comprome-
tre a retornar els diners al Consistori en 
dos anys i ja ha ingressat les quantitats 
acordades per a 2010.

El 19 de març festa de benvinguda 
L’Ajuntament i l’Escola Fabra convida 
tota la població a participar en la festa 
de benvinguda de l’ampliació que es 
farà el dissabte 19 de març a partir de 
les 11h. La festa inclou jocs gegants i 
l’actuació dels Timbalers del Most. 

Portes obertes i calendari d’inscripcions als PinyonsEl CEM s’organitza en comissions 

La segona sessió plenària del Consell Escolar 
Municipal (CEM), celebrada el passat mes de 
gener, va acordar constituir quatre comissions de 
treball: la de cooperació internacional en l’àmbit 
escolar; la de festes i tradicions, la de camins es-
colars i la de treball per aconseguir l’èxit escolar. 
Les comissions, s’han creat a partir de les pro-
postes presentades per la comunitat educativa 
i treballaran des d’ara i fins al final de curs en 
cadascun dels àmbits d’actuació. 

La Llar d’Infants Municipal Els Pinyons inicia el 2 de maig el procés de 
matriculació per al curs 2011-2012, per a l’alumnat d’entre 0 i 3 anys. 

Jornada de portes obertes: el 2 d’abril de 10 a 12h
Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 2 al 13 de maig 
Publicació de relacions baremades: el 17 de maig 
Període de reclamacions de la relació baremada: 18, 19 i 20 de maig 
Sorteig per desempat en cas que sigui necessari: el 23 de maig a les 10h 
Publicació de la relació d’alumnat admès: el 25 de maig 
Matriculació: del 30 al 3 de juny, ambdós inclosos

Els Pinyons: Av. del Bosquet, 5 · 93 555 55 09 · elspinyons@suara.coop
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La feina continua... 

Cinc sol·licituds per a les Heures
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
ha fet públiques les llistes definitives 
d’admesos i exclosos de la convoca-
tòria per adjudicar quatre habitatges 
socials de lloguer per a gent gran de 
les Heures. Properament tindrà lloc 
el sorteig d’adjudicació.

Prohibit fer foc fins al 15 d’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre no 
es pot fer foc en terrenys forestals, 
ni en la franja de 500 metres. 

Convocatòria d’ajuts agroambientals
El govern té previst aprovar el mes 
de març les bases de la cinquena 
convocatòria d’ajuts agroambien-
tals. Les sol·licituds es poden pre-
sentar a partir de la primera quin-
zena d’abril i fins a mitjan juny.  

El POUM, a informació 

···································································································
El govern deixa enfilats quatre grans projectes per als propers quatre anys.

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

El nou Casal, els habitatges dotacio-
nals i la futura biblioteca de la Fàbrica 
de pintures i un aparcament subterrani 
a Can Calderó són alguns dels projec-
tes més destacats que el govern ha dei-
xat embastats per desenvolupar en el 
proper mandat.

El nou Casal de Can Calderó 
L’Ajuntament ha rebut aquest mes de 
març el projecte executiu del nou Casal, 
que es portarà a aprovació del Ple muni-
cipal. Preveu la construcció d’un edifici 
de més de 4.000 m2, integrat en l’en-
torn i envoltat d’una zona enjardinada.

La nova biblioteca
El govern té previst convocar aquest 
mes el concurs d’idees de la nova bi-
blioteca, que s’ubicarà a la Fàbrica 
de pintures. D’acord amb l’estudi de 
programació de la Diputació, serà un 
equipament de prop de 1.500 m2 que 
acollirà les instal·lacions bibliotecàries, 
l’arxiu municipal i una plaça annexa. 

Habitatges dotacionals
L’Ajuntament treurà a licitació la redac-

ció del projecte, execució de les obres i 
gestió dels dotze habitatges dotacionals 
de la Fàbrica de pintures i d’un local so-
cial i dos habitatges per a emergències 
socials al Canonge, a partir de l’avant-
projecte redactat per la Diputació.  

Aparcament soterrat a Can Calderó
L’Ajuntament ha encarregat a un equip 
especialitzat la redacció d’un avantpro-
jecte per a la construcció d’un apar-
cament subterrani, d’entre 150 i 200 
places, a Can Calderó. 

Segona sessió informativa 
del POUM. 

El 28 de març finalitza el termini d’infor-
mació pública de l’aprovació inicial del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM). L’expedient es pot consultar a 
les oficines de l’Àrea de Sostenibilitat 
durant les hores d’atenció al públic i 
en el web www.alella2025.cat, per a 

Imatge virtual de l’habitatge dotacional.

la formació de suggeri-
ments, al·legacions i/o 
reclamacions que es 
considerin pertinents.

L’Ajuntament va 
convocar dues sessions 
de presentació pública 
de l’aprovació inicial 

del POUM, els dies 9 i 10 de febrer a 
Can Lleonart. A les trobades es van ex-
plicar els estudis sectorials i els objec-
tius i característiques dels àmbits  de 
desenvolupament que proposa el nou 
planejament. A les sessions va assistir 
prop d’un centenar de persones. 

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

Imatge virtual de l’accés principal al Casal de Can Calderó.  

Imatge virtual del vestíbul del Casal.
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L’aigua dels pous ja raja 
···································································································
Sorea ha enllestit els treballs d’aprofitament de les aigües de pous i mines. 

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

Comença l’arranjament de l’espai públic de Can Vera 
·······················································································································································
Les obres obliguen a tallar el trànsit entre el giratori de Can Lleonart i el carrer de Charles Rivel.

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

L’Ajuntament ha iniciat aquest mes de 
març les obres d’arranjament de l’espai 
públic de Can Vera. El projecte abasta 
un tram de 350 metres lineals i prop de 
4.000 m2 de superfície, comprès entre 
el giratori de Can Lleonart i el carrer de 
Charles Rivel, i té com a objectiu mi-
llorar la seguretat i l’accessibilitat dels 
vianants i afavorir la convivència entre 
la circulació rodada i a peu en un dels 
punts més transitats del municipi. 

Les obres tenen un termini d’execu-
ció previst d’un mes aproximadament i 
han estat adjudicades a l’empresa Bigas 
Grup Edificacions i Gestions, per un im-
port de 233.000€, que seran finançats 
amb part de l’aportació de  Sorli Discau 
i una subvenció del PUOSC.                    

Afectació viària 
Els treballs obliguen a tallar el trànsit 

en aquest tram de la Riera Principal. 
Les obres es fan en dues fases per ga-
rantir l’accés a l’aparcament subterra-
ni dels veïns de Can Vera i del centre 
comercial.  Durant la primera fase es 
talla el trànsit des del giratori de Can 
Lleonart fins a la plaça d’Antoni Pu-
jadas. La segona fase afecta el tram 
comprès des d’aquest punt fins al car-
rer de Charles Rivel. Mentre s’executen 
els treballs, l’entrada i sortida a l’apar-
cament de sorra de la Riera es realitza 
a través de l’accés que hi ha habilitat 
davant del Centre Mèdic. Els vianants 
podran accedir a tot l’àmbit d’actuació, 
ja que s’adequaran alternativament les 
voreres a un i altre costat de la Riera 
Principal.

A més, s’ha habilitat un punt de re-
collida de residus amb contenidors de 
totes les fraccions sobre l’eix de la Ri-

era.  Les obres obliguen a modificar el 
recorregut de les tres línies de transport 
urbà (Alella-Barcelona, Alella Exprés i 
Alella Circumval·lació). Totes fan para-
da a Can Lleonart i es desvien per la 
carretera BP-5002 fins al Canonge, de 
manera que les línies Alella-Barcelona 
i Alella Circumval·lació mantenen la 
parada de la Creu de Pedra.

Amb la posada en marxa el desembre 
de 2010 de la planta d’osmosi inversa 
que permet l’aprofitament de l’aigua de 
la mina de Can Sors, es culmina el pro-
cés de recuperació de pous i mines pro-
mogut per l’Ajuntament. Aquest projec-
te, que va ser premiat l’any 2009 per la 
Diputació com a millor iniciativa local 
per a l’estalvi d’aigua, permet l’aprofi-
tament dels recursos propis procedents 
de sis pous i dues mines amb una apor-
tació a la xarxa d’abastament d’aigua 
de més de 300.000m3, un 30% apro-
ximadament de l’aigua que consumeix 
el municipi. 

El projecte es va iniciar el 2008, 
coincidint amb un moment de forta se-
quera. Tot i que les captacions ja esta-
ven a punt un any després, fins a finals 
de 2010 no s’ha pogut completar tot 

el procés pel retard del Departament 
de Salut de la Generalitat en autoritzar 
l’ús d’aquests recursos. 

La construcció de la planta d’osmo-
si inversa a Can Sors, és l’actuació més 
destacada i costosa d’aquest projecte. 
La instal·lació permet eliminar l’excés 
de nitrats de l’aigua que surt de la mina 
perquè sigui apta per al consum. 

L’empresa Sorea, concessionària 
del servei d’aigua del municipi, ha es-
tat l’encarregada de realitzar aquestes 
obres que van suposar una inversió de 
940.000€, 650.000 dels quals pro-
cedeixen d’una subvenció de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

Aquesta actuació ha posat en valor 
els recursos de les mines de Can Sors 
i Nova Alella i els pous Arenas, Mar i 
Muntanya, Can Magarola, Balcells i 

Alella Parc, que havien estat abando-
nats pels alts nivells de nitrats o perquè 
no disposaven de canonada d’impulsió 
fins al dipòsit general. 

Imatge de la planta d’osmosi inversa de Can Sors.
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Millores en el servei de la recollida de la brossa 
···································································································
Des de febrer funciona una nova concessió que inclou més prestacions. 

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

Un total de 1.345 famílies es benefici-
aran enguany d’una reducció en la taxa 
de residus. Són els contribuents que 
s’han acollit a totes o algunes de les 
tres vies establertes des de 2005 en 
l’ordenança fiscal per aconseguir boni-
ficacions: recollir les bosses composta-
bles en els dos lliuraments gratuïts que 
fa cada any l’Ajuntament; acreditar 
més de 6 entrades a la deixalleria; o 
formar part de la xarxa de composta-
dors casolans.

Els descomptes obtinguts per 
aquests ciutadans oscil·la entre el 
10 i el 50%. A aquestes rebaixes cal 

1.345 bonificats en la taxa de residus 
···································································································
Les famílies que s’han acollit a les bonificacions també es beneficiaran d’un 
descompte addicional de 16 euros procedent del cànon de retorn. 

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

L’Ajuntament ha introduït enguany mi-
llores en el servei de recollida de re-
sidus, fruit de la nova concessió que 
va entrar en funcionament el mes de 
febrer. El servei ha estat adjudicat a 
l’empresa d’inserció laboral Arca del 
Maresme per un termini de dos anys 
-prorrogables un any més- i un import 
anual de 356.617€.

El servei inclou diversos canvis de-
rivats de les millores fixades per l’Ajun-
tament en el plec de condicions de la 
nova concessió. Entre d’altres millores 
cal destacar:
- Contractació de personal procedent 
de la borsa de treball.
- Renovació del parc de contenidors. 
Se n’han adquirit 180 nous de rebuig 
amb pedal. 
- Renovació del parc mòbil, amb l’ad-
quisició d’un nou vehicle.
- Recollida porta a porta del cartró i pa-
per comercial, des del 15 de març.
- Instal·lació d’un punt de recollida d’oli 

Nous contenidors de rebuig amb pedal. 

domèstic a l’Hort de la Rectoria.
- Adequació d’algunes àrees, com ara 
la fixació de contenidors situats en 
pendent.
- Retenció del 10% de la factura men-
sual per tal de garantir el manteniment 
de l’índex de qualitat del servei. 

 Voluminosos i restes vegetals

Per concertar dia i hora per a la recollida gratu-
ïta de residus voluminosos a domicili cal trucar 
al telèfon 93 790 55 60. L’horari d’atenció és 
de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 16 a 19h. 
També es pot trucar fora d’aquest horari i deixar 
el missatge al contestador. L’empresa encarre-
gada del servei es posarà en contacte amb la 
persona interessada per concretar el dia i l’hora 
de la recollida.
Recordeu que no està permès deixar els mobles 
i voluminosos al carrer o als contenidors de re-
collida de residus. Per desfer-vos d’aquest ma-
terial teniu l’opció de portar-lo a la deixalleria o 
recórrer al servei de recollida que presta gratuï-
tament l’Ajuntament tres dies a la setmana: di-
lluns les restes vegetals i dimecres i divendres 
els mobles i altres voluminosos. Si ho feu servir 
us estalviareu feina i contribuireu a la neteja 
del municipi i al reciclatge i la reutilització.

afegir 16€ de descompte addicional 
procedent de la reversió del cànon de 
retorn que la Generalitat paga a l’Ajun-
tament per la qualitat i la quantitat de 
la fracció orgànica recollida al munici-
pi. L’Ajuntament d’Alella és l’única po-
blació catalana que repercuteix aquest 
cànon en la ciutadania.

52 tones més de residus recollits
L’any 2010 es van recollir a Alella un 
total de 6.380 tones de brossa, 52 
tones més que l’any anterior. El 34% 
dels residus es van recollir de forma 
selectiva, ja sigui perquè els ciutadans 

els van portar directament a la dei-
xalleria o perquè els van dipositar en 
els contenidors específics destinats a 
cadascuna de les fraccions. Els per-
centatges de residus recollits selectiva-
ment es mantenen en nivells similars 
als de l’any anterior. Del total de resi-
dus recollits, el 66% és fracció resta (el 
rebuig),  l’11,70% orgànica, l’11,06% 
residus dipositats a la deixalleria, el 
5,14% cartró i paper; el 3,53% vidre i 
el 2,49% envasos. 

En set anys, de 2004 a 2010, la 
generació de residus a Alella ha passat 
de 724 a 662 kg/hab any. 
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Noves Experiències Empresarials 
La regidoria de Promoció Econòmi-
ca i Turisme ha programat per al 22 
de març a les 9.15h a Can Lleonart 
la VI Trobada de Noves Experiènci-
es Empresarials. La sessió s’adreça 
a joves emprenedors i empresaris 
i anirà a càrrec de Sílvia Barnet i 
David Anton, secretària general i 
president d’AIJEC Maresme, respec-
tivament. Tots dos parlaran de les 
claus per aconseguir triomfar en els 
negocis i les vies de finançament. 

La DO Alella, a ‘La Ruta de la Riera’
La DO Alella es promociona a ‘La 
Ruta de la Riera’, un recorregut per 
alguns dels escenaris de la sèrie de 
TV3 i que acabarà aamb una visita i 
un tast de vins al CAT d’Alella, Teià i 
El Masnou. El CAT tornarà a obrir al 
públic el proper mes d’abril. 

Xarxa d’Emprenedoria del Maresme
Alella s’ha adherit a la Xarxa d’Em-
prenedoria del Maresme, una inicia-
tiva promoguda pel Consell Comarcal 
i el Tecnocampus amb l’objectiu de 
crear una oferta conjunta per donar 
suport a les persones emprenedores 
amb ganes de crear una empresa.

Beques per a estades solidàries 
L’Ajuntament convoca per tercer 
any consecutiu dues beques per 
fer estades solidàries. Enguany les 
estades es faran a l’agost i consis-
teixen a participar en un dels pro-
jectes que l’Associació Cooperacció 
promou a Nicaragua. Per optar cal 
ser major de 21 anys i estar empa-
dronat a Alella des de fa dos anys. 
Les sol·licituds s’han de presentar 
del 29 de març al 14 d’abril. Con-
sulteu www.alella.cat. 

Alella s’adhereix a la Pla de 
Dones del Consell Comarcal
Amb la voluntat de treballar en xar-
xa entre les administracions, l’Ajun-
tament d’Alella s’ha adherit al Pla 
de Polítiques de Dones 2011-2015 
del Consell Comarcal. A nivell local, 
l’Ajuntament va començar a treba-
llar les polítiques de dones l’any 
2006. L’esforç i el treball de les en-
titats i d’un conjunt de dones van 
donar lloc a la redacció del Pla de 
Dones d’Alella 2007-2010.

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

Denominació.  Enguany, 
les jornades sobrepassen 
el territori DO amb la in-
corporació de Pineda de 
Mar. i Vilassar de Mar. 
En el cas d’Alella, s’han 
sumat a les jornades els 
restaurants Celler Marfil, 
La Vinya, Can Sors, Res-
taurant 1789, Les Ter-
rasses i Cuina Alella.

Aposta per la qualitat
Elevar la qualitat de 
l’oferta de les jornades i 
conformar l’embrió d’una 
potent xarxa de restau-
rants implicats a la pro-
moció del vi de la DO, 
són alguns dels reptes 
que s’ha marcat el Con-
sorci. Per aquest motiu, a 

més de canviar la imatge i el disseny 
de l’esdeveniment, s’ha ofert als res-
taurants que hi participen formació i 
assessorament professional per refor-
çar la qualitat dels maridatges. 

Oberta la convocatòria de 
subvencions per a entitats 

El vi i la bona cuina se-
ran protagonistes de les 
VI Jornades Gastronò-
miques del Vi DO Alella 
que se celebren del 25 
de març al 10 d’abril.  El 
Consorci DO Alella agafa 
enguany el relleu en l’or-
ganització que fins ara 
havia assumit directa-
ment el Consorci de Pro-
moció Turística Costa de 
Barcelona-Maresme.

Durant 15 dies, una 
cinquantena de restau-
rants de dotze munici-
pis del Maresme i del 
Vallès Oriental -Alella, 
Cabrils, El Masnou, 
Montgat, Montornès del 
Vallès, Premià de Mar, 
Pineda de Mar, Sant 
Fost de Campsentelles, Teià, Tiana, 
Vallromanes, Vilanova del Vallès, 
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar- oferi-
ran les millors propostes culinàries per 
acompanyar els vins que s’elaboren a la 

Bon vi i bona cuina
···································································································
Les Jornades Gastronòmiques del Vi DO Alella es renoven i amplien el seu 
àmbit d’acció amb la incorporació de restaurants de l’Alt Maresme.

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

L’Ajuntament ha obert la convocatòria 
per a la concessió de subvencions de 
caràcter ordinari per a les activitats de 
les entitats d’Alella. 

Poden optar a les subvencions les 
persones físiques i les entitats, associ-
acions i organismes públics o privats, 
sense ànim de lucre, legalment cons-
tituïdes dins de l’àmbit del terme mu-
nicipal. 

El termini per presentar les sol-
licituds i la documentació requerida és 
del 21 de març al 20 de maig, ambdós 
inclosos.

Trobada d’entitats, el 30 d’abril 

El 30 d’abril se celebra la Trobada de les En-
titats i del Voluntariat.  La cita de l’associaci-
onisme local tindrà com a escenari el passeig 
de la Riera de la Coma Clara. A partir de les 11h 
i durant tot el matí, es faran tallers i activitats 
organitzades per les entitats que donaran a 
conèixer la tasca que realitzen al llarg de l’any 
a les parades instal·lades a l’avinguda de Sant 
Josep de Calassanç. La festa acabarà amb  una 
botifarrada popular al pati de Can Gaza. 
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Manel obrirà el Festival d’Estiu 

El web municipal alella.cat es renova 
·······················································································································································
El web municipal es posa al dia amb un nou disseny i nous continguts per ser més accesible i útil a la ciutadania.

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

L’Ajuntament ha estrenat un nou web 
municipal més accessible, actual, 
atractiu i amb moltes més prestaci-
ons que el que estava en servei des 
de 2004. El nou portal s’ha posat en 
marxa amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i ha estat dissenyat amb 
la premissa de convertir-se en una eina 
útil per a la ciutadania, un servei públic 
que faciliti l’accés als serveis que ofe-
reix l’Ajuntament i a tota la informació 
d’interès que es genera al municipi. 

A més de notícies i les activitats 
d’agenda, el nou web permet endre-
çar i ampliar la informació relativa a 
la gestió municipal, com ara el tauler 
d’anuncis -on trobareu les actes dels 
plens i els edictes i anuncis oficials-  i 
el perfil de contractant -amb els expe-
dients de contractació pública.  

Podeu seguir l’actualitat municipal 
a través de les notícies -acompanyades 
de fotografies- i estar al dia dels actes 
que s’organitzen a Alella a través de 
l’agenda d’activitats.

Per facilitar la consulta i l’accés 
dels navegants, des de la portada 
s’accedeix a les àrees temàtiques, on 

podeu trobar informació, enllaços d’in-
terès, equipaments, tràmits i serveis 
vinculats a cada àmbit. A més podeu 
visualitzar els vídeos d’Alella emesos 
per m1tv o veure els àlbums de fotos 
amb imatges dels principals esdeveni-
ments. 

Portal d’entitats i web de turisme
A www.alella.cat trobareu enllaços 
d’interès com ara el portal d’entitats 
(www.alellaentitats.cat), des d’on po-
deu accedir a la informació de les asso-
ciacions i les activitats que organitzen. 

És una eina pensada per a la gent 
que viu i treballa a Alella, però també 

dissenyada per 
la gent que vol 
visitar-ne o vol 
conèixer el mu-
nicipi. Per aquest 
motiu s’ha creat 
una plataforma 
de promoció tu-
rística, vinculada 
al web munici-
pal, amb contin-
guts i serveis que 

poden ser d’utilitat per als visitants, 
com ara informació sobre els cellers i 
restaurants del municipi, rutes i altres 
activitats.

Entrem a les xarxes socials 

La posada en marxa del nou web suposa també 
l’entrada de l’Ajuntament a les xarxes socials. 
Les notícies i els actes d’agenda organitzats 
per l’Ajuntament es poden seguir a través del 
twitter  i, properament, es podrà fer a través de 
facebook.Can Lleonart  també ha estrenat web i 
ha entrat a les xarxes socials. 

El Festival d’Estiu Alella 2011 arren-
carà el 2 de juliol amb un convidat de 
luxe: el grup Manel. El quartet barce-
loní portarà el seu darrer treball, 10 
milles per veure una bona armadura, 
a l’escenari dels idíl·lics Jardins de Cal 
Marquès.

És el punt de partida d’un festival 
que referma la seva aposta per apropar 
a la ciutadania la creació musical i ar-
tística a partir de la proposta de Músics 

en Residència. La bona aco-
llida de l’edició anterior 
ha animat l’Ajuntament 
a ampliar les estades 
musicals, amb més 
músics, més instru-
ments i més dies d’esta-
da.  Es preveu la partici-
pació de tretze reconeguts 
intèrprets procedents de 
diferents països. 

A més d’una comple-
ta representació d’instru-
ments de corda, en l’edició 
d’enguany destaca la presència 
d’un quintet de vent que tindrà 
un paper rellevant en les au-
dicions. Els músics assajaran 

junts a Can Lleonart durant nou 
dies, en audicions obertes al 

públic, i oferiran el resultat 
d’aquest treball creatiu en 
dos concerts programats 
per als dies 21 i 23 de juli-
ol als Jardins de les Quatre 

Torres. 
El concert de Manel i l’am-

pliació de Músics en Residència són 
les notes més destacades d’un pro-
grama que inclourà l’actuació de 
la Coral Polifònica Joia d’Alella i 
la projecció d’una òpera del Gran 
Teatre del Liceu. 

Les entrades del festival es 
posaran a la venda a partir del 

mes de juny. 

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

Les estades musicals de Músics en 
Residència s’amplia amb més intèrprets 
i més dies d’estada al municipi. 
····················································
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···································································································
Alella dóna veu als poetes catalans durant la cita més poètica i literària. 

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

Espais de Poesia, del 24 de març al 3 d’abril

Cloenda i Mostra Literària

Un total de 310 treballs, 179 de poesia i 131 de 
prosa, s’han presentat a la fase local de la XXVIII 
Mostra Literària del Maresme. El lliurament de 
premis es farà el 3 d’abril a Can Lleonart, a 
partir de les 18h. L’acte precedirà la cloenda 
d’Espais de Poesia. La cita literària alellenca 
s’acomiada enguany amb la cantata ‘Les coses 
petites’ de Javier Perà, text guanyador de la 
Mostra Literària 2009. Amb música d’Emili 
Cuenca, el poema serà interpretat per les 
orquestres municipals d’Alella i comptarà amb 
la participació de l’Escola Ressò. 

‘La pintura com a metàfora’ a Can Manyé

El recital del poeta Joan Margarit, amb 
poemes del seu darrer llibre No era 
lluny ni difícil, és el punt de partida de 
la quarta edició d’Espais de Poesia. Del 
24 de març al 3 d’abril, Alella es con-
verteix en territori poètic, amb una vin-
tena d’actes programats per difondre la 
veu dels poetes i la creació literària des 
d’una visió multidisciplinar. 

El programa (veure el fulletó d’Es-
pais de Poesia), inclou recitals, espec-
tacles de dansa i circ, propostes tea-
trals, presentació de llibres, itineraris 
poètics, audicions musicals i una ex-
posició de pintures, entre d’altres pro-
postes culturals, com ara el lliurament 
de premis de la fase local de Mostra 
Literària del Maresme, l’homenatge 
a l’escriptora Mercè Giralt o el recital 
musicat de Perejaume i Miquel Àngel 
Marín a la font dels Eucaliptus. Activi-

tats per a tots els públics amb la poesia 
com a denominador comú.

Espais de Poesia serà un any més 
un punt de trobada pels poetes cata-
lans: Joan Margarit, Perejaume, Dolors 
Miquel, Laia Noguera... són algunes de 
les moltes veus que se sentiran a Alella. 
Veus d’ara i veus de sempre, com la 
de Salvador Espriu, que serà present a 
l’espectacle teatral Amor hermètic, on 
l’actriu Fina Rius, dirigida per Teresa 
Vilardell, ens desvetlla l’Espriu més 
apassionat, desconegut, i secret. 

També tindrem oportunitat de  fer 
un tast a la poesia que es fa a la co-
marca, amb al 2a Trobada de Poetes 
del Maresme; un recital, coordinat per 
Albert Calls i presentat per Sílvia Tarra-
gó, que reunirà sis poetes maresmencs 
amb una trajectòria consolidada i una 
forma diferent d’entendre la creació 
poètica: Laura Dalmau, Eduard Miró, 
Guillem Vallejo, Anna Maluquer, Jordi 
Bilbeny i el mateix Albert Calls. 

Poesia per a gent gran i petita
Durant la celebració d’Espais de Poesia 
es realitzaran diversos tallers de poesia 

als centres educatius coordinats per la 
poeta Laia Noguera, a més de visites a 
l’exposició ‘La pintura com a metàfo-
ra’,  de Can Manyé. A les residències 
Els Rosers i Germans Aymar i Puig es 
faran lectures de poemes i es projec-
tarà l’audivisual Geografies i poemes, 
realitzat a partir del recorregut literari 
pel paisatge d’Alella, guiat per la poeta 
Anna Maluquer. 

Com en l’edició anterior, Espais de Po-
esia sobrepassa el llenguatge poètic i 
musical i incorpora també el llenguat-
ge de les arts visuals. Serà a través de 
l’exposició ‘La pintura com a metàfora’ 
de l’artista Carme Sanglas, barcelo-
nina resident des de fa molts anys  a 
l’Empordà. 

Amb les seves obres, l’artista re-
flexiona sobre la relació entre la vida i 
l’art. Les seves pintures són narracions 
de moments, d’instants que ens ajuden 
a connectar allò que veiem amb allò 

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

L’exposició s’inaugura el 25 de març i es 
podrà visitar fins al 17 d’abril.
····················································

que sabem, mantenint un diàleg amb 
l’espai que acull l’obra: Can Manyé. 

Inauguració amb música i poesia 
L’exposició s’inaugura el divendres 25 
de març, a les 19.30h, amb un acte 
que tindrà un important valor afegit: el 
recital Poesia de tot cor i a viva veu, 
una selecció de poemes d’autors cab-
dals de la literatura universal, amb la 
veu de Cinta Massip i la guitarra de Toti 
Soler.

‘La pintura com a metàfora’ es po-
drà visitar fins al 17 d’abril. L’artista 
oferirà una visita comentada el dissab-
te 26 de març a les 12h per a la gent 
que vulgui saber més coses de la seva 
obra. 
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···················································································································································································································································

Alella fa balanç del centenari 
del pedagog Ferrer i Guàrdia 

El 10 d’abril, tothom a caminar! 

La VI Caminada dels Tres Pobles ja es-
calfa motors. La trobada de germanor 
que comparteixen des de fa sis anys 
els pobles d’Alella, El Masnou i Teià 
es farà el 10 d’abril. Aquesta és una 
cita assenyalada per a tota la gent que 
l’agradi caminar i fer activitats espor-
tives a l’aire lliure, i una bona oportu-

nitat per gaudir de la natura i de les 
relacions socials. 

La caminada és oberta a tothom, 
grans i petits. Això sí, els menors de 14 
anys han d’anar acompanyats d’una 
persona adulta, i els de 14 a 18 anys 
que vagin sols hauran de presentar una 
autorització signada. Tota la informació 
a trobareu a www.alella.cat. 

Inscripcions abans del 7 d’abril
El recorregut, de 10 km, finalitzarà a 
la platja del Masnou, on s’oferirà un 
esmorzar als participants. El punt de 
trobada per als caminants alellencs és 
el Bosquet, davant de l’Institut Alella, 
a les 9h. Cal inscriure-s’hi abans de 7 
d’abril.  

Nomenament de fill predilecte

El nomenament de Francesc Ferrer i Guàrdia com 
a fill predilecte d’Alella se sotmetrà a votació en 
el Ple municipal del 31 de març, un cop enllestit 
l’expedient redactat per la regidora de Cultura 
i Educació, Marta Giralt. Per aprovar el nome-
nament, que és la màxima distinció honorífica 
que atorga l’Ajuntament, cal el vot favorable de 
9 dels 13 regidors.

i Pascual Velázquez, llicenciat en Pe-
dagogia i Dret. Tots dos participaran 
en la conferència programada per al 8 
d’abril a la Biblioteca, amb motiu de 
la presentació del catàleg de l’exposi-
ció  ‘Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-
1909), la vida per un ideal’, que va 
acollir Can Manyé l’any del centenari.

···································································································
Es presenta el catàleg de l’exposició ‘Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909), 
la vida per un ideal’, que va acollir Can Manyé l’any del centenari.  

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

Concurs de la imatge gràfica 
de la Festa de la Verema 
L’Ajuntament ha convocat el con-
curs per escollir la imatge gràfica de 
la Festa de la Verema. El concurs és 
obert exclusivament a dissenyadors 
professionals. Les propostes s’han 
de lliurar abans del 5 de maig a 
l’oficina de Promoció Econòmica i 
Turisme. El veredicte es farà públic 
el 16 de maig. Consulteu les bases 
de la convocatòria a www.alella.cat

El cartell de Festa Major es
torna a triar per votació popular
El poble tindrà la darrera paraula a 
l’hora d’escollir el cartell que anun-
ciarà la Festa Major de Sant Feliu. 
El cartell serà escollit per votació 
popular, entre les cinc propostes 
prèviament seleccionades per un 
jurat. El concurs és obert a tothom. 
Els treballs s’han de lliurar a Can 
Lleonart abans del 5 de maig. Con-
sulteu les bases a www.alella.cat

Ajornada la tertúlia de Rosa Poch
La tertúlia de la psicòloga Rosa 
Poch sobre canvis de conducta en 
l’adolescència, programada per al 
7 d’abril a Can Lleonart, ha es-
tat ajornada fins al mes de juny 
a petició de la ponent. A més del 
doctor Joan Maria Pou i el filòsof i 
periodista Josep Ramoneda, l’altre 
ponent convidat aquest trimestre a 
Can Lleonart és el periodista Rafael 
Poch, corresponsal de La Vanguar-
dia a Berlín i anteriorment a Xina, 
que ens parlarà de l’ascens xinès 
en l’economia mundial. Serà el 14 
d’abril a les 20h. 

Del 15 de març al 15 de maig torna 
la campanya Censa’l i Xipa’l
Amb l’objectiu de sensibilitzar els 
propietaris d’animals sobre la ne-
cessitat que les seves mascotes 
estiguin censades i duguin el xip 
identificatiu, l’Ajuntament torna a 
posar en marxa la campanya Cen-
sa’l i Xipa’l. Del 15 de març al 15 
de maig, els propietaris d’animals 
només hauran de pagar 30€ per la 
cartilla sanitària i el xip identifica-
tiu, en lloc del cost habitual que és 
de 50€. A més, qui ho sol·liciti po-
drà rebre una classe d’obediència 
gratuïta per cada gos censat.

···································································································
Alella, El Masnou i Teià tornen a unir-se a la VI Caminada dels Tres Pobles. 

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

Finalitzat el centenari de Ferrer i Guàr-
dia, Alella proposa fer un balanç del 
que ha significat i del que ha aportat 
aquesta celebració dins del panorama 
educatiu, cultural i polític del país. Per 
fer-ho comptarem amb dos experts i 
grans coneixedors de la vida i l’obra 
de pedagog ale- llenc: Pere 
Solà, catedràtic d’Història 
de l’Educació de la UAB, 
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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 Feina i voluntat de servei 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Un pas endavant

Què hem d’esperar d’un govern municipal? Què se li 
ha d’exigir? Doncs per començar que gestioni bé els 
recursos i els serveis públics bàsics. Que promogui 
un urbanisme respectuós amb el territori i amable 
amb la gent; que millori la mobilitat (sense aixecar 
els carrers cada dos per tres). Que afavoreixi l’acti-
vitat econòmica i comercial, i no que la compliqui. 
Que impulsi una oferta cultural potent, i faciliti les 
iniciatives ciutadanes d’interès general.

Què més? Que sigui resolutiu i transparent. Que 
no caigui en el clientelisme ni en tuteles ideològiques; 
ni faci dirigisme. Que no adoctrini els ciutadans, ni 
converteixi l’ajuntament en un ministeri. Que en lloc 
de dictar normatives a tort i a dret, les faci complir i 
en revisi l’eficàcia. Que resolgui problemes, no que 
els generi. Que no es subordini a directrius alienes. 
Que escolti i es faci respectar, i exerceixi amb un pro-
fund sentit institucional i de país.  Ens deixem res?

Doncs... sí, falta l’element vertebrador de tot 
plegat: el projecte, la visió de poble. El motor que 
doni sentit i direcció al govern, i ajudi a atraure 
recursos per a crear riquesa i benestar. Un projecte 
que activi les energies disponibles, i permeti fixar 
prioritats, sense improvisació, amb un inequívoc 
sentit social de l’exercici del poder. Una visió de 

llarg recorregut, que superi l’estreta lògica de la 
subvenció. Un projecte de poble àmpliament com-
partit, que il·lusioni, que sumi complicitats. 

A CIU sabem cap on hem d’orientar el nostre 
futur: apostem per una Alella que projecti la seva 
tradició i valors cap els àmbits del coneixement. 
Una Alella que sigui identificada arreu com un cen-
tre d’excel·lència en recerca i innovació. Un lloc mi-
llor per a viure-hi, i d’ on sorgeixin empreses d’alt 
valor afegit. I per fer-ho realitat hi treballem de fa 
temps amb la col·laboració d’institucions catalanes 
de gran prestigi. Un projecte que, arribat el mo-
ment, posarem al servei del nostre poble, al marge 
de resultats electorals.

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

ERC i La Garnatxa van decidir sumar esforços i con-
córrer plegats a les eleccions municipals de 2003 
amb un objectiu: donar un cop de timó a la política 
i la gestió municipals, mancades de compromís i 
d’horitzons col·lectius ambiciosos.

“50 idees per canviar Alella” conformaven la car-
ta de navegació que ens va servir per fixar-hi el rumb. 
Durant la travessa hem sortejat alguns esculls i hem 
fondejat en diversos ports per pujar a bord nous tri-
pulants, propostes i iniciatives que han fet més ric, 
plural i global el nostre programa d’actuació. 

Vuit anys després, el model cobra forma i els 
traços bàsics són ben recognoscibles: reforçar la 
cohesió social i el sentiment de pertinença al mu-
nicipi; garantir i afavorir la participació ciutadana; 
millorar i ampliar l’oferta d’equipaments i serveis 
públics adreçats a les persones, i, per damunt de 
tot, supeditar el desenvolupament urbanístic i de-
mogràfic del municipi a la petjada ambiental i a les 
necessitats reals de la població alellenca, i no pas 
a la demanda exògena o als interessos especulatius 
particulars. La planificació pública a llarg termini, 
feta amb coneixement i debat ciutadà, és el millor 
antídot contra les vel·leïtats dels governs de torn.  

Aquest és el segell que caracteritza la nostra 
gestió: la planificació com a eina d’anticipació per 
acomplir tothora la funció social de la política local. 
Responsabilitat, dedicació, implicació, proximitat, vo-
luntat de millora, afany de superació i defensa dels 
interessos públics i de l’interès general en tots els 
camps: des de l’urbanisme i l’habitatge fins a les polí-
tiques de cultura, educació, joventut o serveis socials. 
Malgrat les limitacions pressupostàries de les finan-
ces municipals, els fruits d’aquesta dedicació plena 
d’ERC+La Garnatxa als afers públics són nombro-
sos. D’exemples n’hi ha un grapat, però hi ha dues 
proves que són irrefutables: la privilegiada i enveja-
ble situació econòmica de l’Ajuntament d’Alella, i el 
fet que amb el mateix nombre de treballadors que 
hi havia l’any 2007, avui l’Ajuntament fa moltíssi-
ma més feina i, de mica en mica, més eficient.

Hi ha molts projectes encetats i certs aspectes 
a polir i millorar de la gestió ordinària, però en el 
futur caldrà alguna cosa més que bon vent i barca 
nova per sortir-se’n. En temps convulsos com els 
actuals no n’hi ha prou de dur el timó i comandar 
la nau: caldrà remar. I nosaltres estem disposats a 
seguir-ho fent, dur i de valent. 

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
tortmc@alella.cat
reverterrf@alella.cat Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 
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PARTIT POPULAR Alella necessita un canvi

AMOR PER ALELLA, C.O.R. La setmana blanca

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Quina llàstima. Les prediccions diuen que aques-
ta haurà estat la primera i l’última Setmana Blanca. 
Mentrestant, continuem asfaltant carrers, col·loquem 
tanques noves per protegir els contenidors de la brossa, 
netegem més que mai carrers, parcs i jardins, junta-
ment amb un llarg etcètera d’accions de les que ens 
en beneficiarem tots ben aviat. Possiblement, hauríem 
de fer un canvi de nom i anomenar-la Setmana Pre-
eleccions. Veient el panorama, un es planteja si el que 
realment seria favorable és que cada any hi hagués 
eleccions... Així, tots plegats tindríem una qualitat de 
vida millor. No obstant a això, totes aquestes accions 
de millora no són gratuïtes, –tot això té un preu i ja 
fa dies que és en boca de tothom el dèficit que arros-
seguen totes les administracions–. I això no s’acaba 
aquí. Ben aviat ens trobarem els polítics en acció om-
plint-nos dels clàssics eslògans del tipus: “Continuem 
avançant” (tercera part), “Persones pel poble”, Qüestió 
de confiança”, “Parlem-ne”, “Ara, la gent”, i un llarg 
etcètera. Realment, hi ha propostes per triar i remenar. 
I, deixant de banda la disfressa de polític de torn, cosa 
difícil, estem en època de carnestoltes, la lectura del 
balanç d’aquesta legislatura és una altra ben diferent. 
Avui una de les principals preocupacions de la gent és 
la situació econòmica. Un nombre considerable d’ale-

llencs pateix per la seva feina, els joves han de fer mans 
i mànigues per trobar un lloc de treball per poder so-
breviure, i, degut a això, augmenta la pobresa infantil, 
mentre un gran nombre de pensionistes fan miracles 
per poder pagar la quota de l’IBI. I tot això, siguem 
sincers, serà difícil que els nostres polítics ho resolguin. 
Però no volem ser catastrofistes. Des del COR volem 
cuinar un Pla estratègic d’austeritat per poder paliar 
una mica aquesta situació tant complexa i difícil, i serà 
amb dos ingredients principals: creativitat i imaginació. 
Per començar, un apunt, i és que potser ara no tocava 
engalanar tant el poble i sí, en canvi, prendre mesures 
com ara estalviar forces generant noves bonificacions 
en els impostos per casos de primera necessitat, gene-
rar recursos per crear cursets de formació especialitzats 
i útils per als joves tot buscant acords amb empreses 
del Maresme –aquesta seria un bona forma per generar 
llocs de treball creïbles–. És carnestoltes, sí, i no hem de 
renunciar a alguns dies de festa i disbauxa, tal com mar-
ca la tradició i, segurament, tal com ens demana el cos 
precisament en aquests moments on les bones notícies 
no abunden. Però no hem de perdre el nord i cal saber 
on estem i, sobretot, cap on volem anar. Això és el que 
s’hauria d’esperar dels nostres polítics, que de disbauxa 
ja n’hem vist prou i amb massa antel·lació al carnaval…

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

Després de vuit anys de govern d’ERC-LG i PSC 
Alella necessita urgentment un canvi en els seus 
gestors. Per pura salut democràtica, però també 
perquè aquests anys han estat anys d’endeutament, 
d’obres faraòniques, de contractació d’amics, de 
pujades d’impostos, de deteriorament dels nostres 
carrers, de poques polítiques socials, de poc 
consens amb la resta de grups municipals i amb les 
entitats i associacions del poble, de poca seguretat, 
d’increment de l’atur, de falta de suports a les 
iniciatives empresarials locals, de falta d’ajudes a 
les famílies nombroses, d’afavoriment de companys 
polítics... Alella mereix aquest canvi. Necessitem 
augmentar la plantilla de Policia Local i dotar-los 
de mitjans i recursos per prevenir delictes i assistir 
al ciutadà. Necessitem racionalitzar la plantilla del 
personal municipal i generar la seva pròpia carrera 
professional. Necessitem ajudar amb exempcions 
fiscals a les famílies nombroses i a la gent gran. 
Necessitem rebaixar els impostos i taxes municipals. 
Necessitem recolzar als nostres joves emprenedors 
perquè estableixin la seva empresa a Alella. 
Necessitem millorar i ampliar la nostra assistència 
sanitària. Necessitem ampliar el transport públic per 
generar connexions amb els centres administratius 

i sanitaris de referència per a Alella. Necessitem 
generar una oferta turística pròpia relacionada amb 
els nostres vins. Necessitem un Parc Tecnològic 
que converteixi a Alella en referent a la nostra 
comarca. Necessitem deixar de pagar el peatge de 
l’autopista. Necessitem millorar els nuclis i barris 
d’Alella. Necessitem Plens Populars en els quals els 
veïns, les entitats i associacions també diguin la 
seva. I això només pot venir amb un canvi. El Partit 
Popular està disposat a cobrir aquestes necessitats. 
Atreveix-te a fer-ho possible amb Javier Berzosa.

Javier Berzosa, 
regidor del grup municipal del PP
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GENT D’ALELLA Ens tens tan a prop

Gent d’Alella, com agrupació d’electors, començarà 
ben aviat a recollir signatures per poder-nos pre-
sentar a les eleccions municipals amb l’”aval” del 
poble. Com ja varem fer el 2007, volem mantenir 
la independència dels partits polítics i representar 
tothom que comparteix la nostra visió i il·lusió, sen-
se exclusió. Els votants ens varen fer confiança i us 
hem pogut servir des de l’Ajuntament. Ara, amb 
més gent al nostre costat, aspirem a tenir una ma-
joria decisiva per a compartir el govern i provocar 
un nou canvi de model, més eficient i obert a tot-
hom, imprescindible després de vuit anys.

Creiem urgent aprimar la maquinaria munici-
pal; alliberar recursos en favor de les persones, 
apostar per la innovació, la creativitat i la tecno-
logia; provocar una “revolució” al mercat i al co-
merç local i, sobre tot, posar l’Ajuntament al servei 
del poble, tot i donant veu a tothom que hi vulgui 
contribuir. Facilitarem les iniciatives empresarials 
i d’auto-ocupació, el manteniment i la creació de 
llocs de treball. Tornarem a prioritzar l’educació, la 
participació i la cultura, però buscarem solucions a 
la mobilitat i l’aparcament.  Volem més habitatge 
social, però ben distribuït per tot el terme munici-
pal i compensar les mancances d’equipaments en 

les urbanitzacions. Proposar-nos grans reptes com 
l’arranjament de la Riera o dels Escolapis, però tot 
això amb la necessària humilitat per posar-nos al 
vostre servei. 

Tenim una nova pàgina web on trobareu la feina 
feta, un espai per dir-hi la vostra (“Què diu la gent”) 
i per fer propostes que incorporarem al nostre Pro-
grama (“Banc d’idees”). En les properes setmanes 
anireu trobant els detalls de la nostra candidatura 
i tot allò que us oferirem durant la campanya. Les 
nostre pàgines a facebook, el nostre telèfon i les 
nostres portes estan obertes de bat a bat. Ens teniu 
molt més a prop....

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 Un brot de responsabilitat política 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Al mes passat el plenari municipal, en una marato-
niana sessió, va aprovar inicialment la redacció-re-
visió del POUM. El fet mereix una atenció especial 
per la seva transcendència i oportunitat. El nou dis-
seny urbanístic fa front als condicionants exposats 
al inici dels treballs per el nostre grup municipal i 
amplia el compliment del programa socialista. Del 
seu anàlisi es desprèn, amb claredat, la voluntat 
municipal de protegir el territori de qualsevol des-
envolupament basat en l’especulació urbanística, 
proporciona amb contundència els elements neces-
saris per consolidar un sostre generós per habitat-
ges socials, estableix paràmetres per disposar de 
sòl per equipaments públics i qualifica adequada-
ment espais per transformar-los en zones que han 
de suposar un veritable impuls a noves activitats 
econòmiques. Tant mateix, tanca el perímetre mu-
nicipal amb una important protecció de l’espai na-
tural i agrícola i estableix un rati  de creixement 
demogràfic raonable basat en la realitat actual i en 
la projecció de futur a mig i llarg termini.

En els apunts previs als treballs de redacció va-
rem demanar: creixement contingut, trobar espais 
per el desenvolupament econòmic, més habitat-
ge social per a grans i joves, espais per projectar 

activitats lùdiques- esportives-culturals-socials 
acompanyats per elements que millorin o facilitin 
la participació com pot ser la mobilitat i l’aparca-
ment. També varem fugir del discurs, alguns cops 
demagògic per part d’altres, de la realitat que es 
deriva d’una l’activitat urbanística privada contin-
guda i raonable. Fet inqüestionable en qualsevol 
planejament que permet millores globals en dife-
rents àmbits de la vida municipal contràriament al 
pensament d’alguns que a partir d’ara ja no s’hau-
ria de realitzar activitat urbanística privada. Una 
cosa es l’especulació  i una altra l’activitat.

Cal fer esment a la contundència en que va ser 
aprovada la revisió. Tots el grups, excepte Gent 
d’Alella, van votar a favor. Fet singular, si tenim en 
compte votacions anteriors sobre qüestions d’ele-
vada repercussió municipal, que mereix el reconei-
xement d’actitud responsable de l’oposició deixant 
a banda el partidisme i que permet albirar un horit-
zó on la política no resta esgarrada del tot.      



OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
De dl. a dv. de 8.15 a 14h, dj de 16 a 20h. 
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

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60 

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

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05 / Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h
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Properes estades de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 26 al 30 d’abril (dia 1 de maig, festiu)
Del 24 al 29 de maig
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h i diumenge de 10 a 13h. Dilluns tancada.

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 30 DESEMBRE DE 2010  (Podeu consultar l’acta del Ple a www.alella.cat)

Acords del ple

   Ampliació del termini de les obres de l’Escola Fabra. 
El Ple va aprovar ampliar el termini de finalització de les 
obres de l’Escola Fabra, que inicialment havien de conclou-
re el 31 de desembre, fins al 15 de març de 2011.
Aprovat per unanimitat 

   Aprovació del pressupost de l’Ajuntament per a 2011
El Ple va aprovar inicialment el pressupost general de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, que ascendeix a 
10.835.818€, així com la plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG i PSC i el vot en 
contra de CiU, PP, COR i Gd’A.   

CALENDARI DEL CONTRIBUENT ABRIL-MAIG-JUNY 2011 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MARÇ / ABRIL

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

2 i 3  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
9 i 10  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
16 i 17 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
22, 23, 24 i 25  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
26 i 27 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

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

  Rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra la im-
mersió lingüística a l’escola. 
El Ple va aprovar una moció presentada per ERC+LG i tran-
saccionada amb el PSC, CiU, COR i Gd’A en què manifesta 
el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem i reclama 
la unitat d’acció de les forces polítiques i la societat ci-
vil dels Països Catalans per mantenir l’aplicació del model 
educatiu actual i insta el Parlament a complir la Llei d’Edu-
cació de Catalunya.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC, CiU, COR i 
Gd’A i el vot en contra del PP.   

Impost vehicles tracció mecànica              04.02.2011 a 05.04.2011
Taxa cementiri municipal                    04.02.2011 a 05.04.2011
Taxa per entrada vehicles - guals          04.02.2011 a 05.04.2011 
Taxa de residus urbans    04.03.2011 a 05.05.2011
IBI urbana (no domiciliat)      01.04.2011 a 02.06.2011
Impost Béns característiques especials  01.04.2011 a 02.06.2011
Mercat municipal (2n trimestre)                         01.04.2011 a 02.06.2011
Taxa ocupació via pública (2n trimestre)  01.04.2011 a 02.06.2011
Taxa de residus comercials             05.05.2011 a 05.07.2011

Per a majors de 65 anys o 
persones amb mobilitat reduïda

93 555 23 39

TAXIS

TAXI A DEMANDA

El Full s’acomiada fins al juny
Amb motiu de la convocatòria de les eleccions municipals que se celebren el 22 de maig i en compliment de la legislació electoral vigent, l’edició i distribució 
d’El Full queda suspesa fins al mes de juny, un cop s’hagin celebrat els comicis locals. Podeu seguir l’actualitat local a través de www.alella.cat.
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Agenda d’activitats

Del 4 al 20 de març
L’arquitectura com a identitat. Fotografies de Trevor Skinner.
Visita comentada: 20 de març a les 12h. 

Del 25 de març al 17 d’abril
La pintura com a metàfora, de Carme Sanglas.
Inauguració: divendres 25 de març a les 19.30h. 
Visita comentada: dissabte 26 de març a les 12h. 

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

Exposicions a Can Manyé

De 9 a 13h Institut Alella 
Asperger a l’Aula. Curs de formació adreçat a mestres d’infantil i pri-
mària. A càrrec de Laia Peràn, psicòloga.
Organitza: Associació de Síndrome d’Asperger del Maresme

10h Can Lleonart
Itinerari. Geografies i poemes. Passeig literari per Alella a càrrec 
d’Anna Maluquer, poeta i rapsode. Preu: 4€ (menors d’edat gratuït).*

Dimecres 30 de març

20h Can Gaza
IV Calçotada Jove. Més informació a www.alellajove.cat.*

Diumenge 20 de març

12h Complex Esportiu Municipal
1a Competició de Natació. Informeu-vos a la recepció del centre.
Organitza: UFEC i Ajuntament d’Alella

Dissabte 26 de març

12h Escola Fabra
Festa de benvinguda a l’ampliació de l’Escola Fabra. Jocs gegants 
per a petits i grans i actuació dels Timbalers del Most.*

Dissabte 19 de març

8.15h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida. Caminant per la ruta del cister, amb Montserrat Figueras i 
Joaquim Saiz. Preu: 22€ (transport).*

De 9 a 13h Institut Alella
Asperger a l’Aula. Curs de formació adreçat a mestres d’infantil i pri-
mària. A càrrec de Laia Peràn, psicòloga.
Organitza: Associació de Síndrome d’Asperger del Maresme

Dimecres 6 d’abril

de 10.30 a 13h Aparcament de Can Lleonart
Bus consum. L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà les con-
sultes sobre consum.
Organitza: Diputació i Ajuntament d’Alella  

De 19 a 21h Can Gaza
Monogràfic biodansa. Més informació www.alellajove.cat.*

19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
Fem balanç del centenari de la mort de Francesc Ferrer i Guàrdia, 
amb el catedràtic Pere Solà i el pedàgog Pascual Velàzquez. Presenta-
ció del catàleg de l’exposició “Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909), 
la vida per un ideal”.*

Divendres 8 d’abril

De 17 a 19h Can Gaza
Campionat de ping-pong. Més informació a www.alellajove.cat.*

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Espectacle per a adults. Femení singular, a càrrec de Núria Urioz.*

Divendres 18 de març

9h El Bosquet (davant Institut Alella)
VI Caminada dels Tres Pobles. Recorregut d’uns 10 quilòmetres, arri-
bada a la platja del Masnou on s’oferirà un esmorzar popular.
Organitza: Ajuntament d’Alella, El Masnou i Teià

Diumenge 10 d’abril

9.15h Can Lleonart
VI Trobada de Noves Experiències Empresarials.*

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte. Uns ratolins empipadors, amb Pepa Lavilla.*

Dimarts 22 de març

19.30h Can Lleonart
Cinema. Amerrika (Canadà 2009), de Cherien Dabis.*

Dijous 24 de març

9h El Bosquet (davant Institut Alella)
Tertúlia. L’ascens xinès en un món desordenat. A càrrec de Rafael 
Poch, periodista i corresponsal de La Vanguardia.*

Dijous 14 d’abril 

11.30h Plaça de l’Ajuntament
Diada de la Mare de Déu de Montserrat. Degustació gratuïta de panets 
i recollida de flors. A les 12.45h ofrena floral a la imatge de la Mare de 
Déu de Montserrat de l’església d’Alella i cantada del Vilorai.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig 

Dimecres 27 d’abril

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

22h Casal d’Alella
El Bolòdrom. Més informació a www.alellajove.cat.*

Divendres 25 de març

9.30h davant l’Ajuntament de Teià
La ruta del Vedat. Sortida per conèixer la història i el paisatge de Teià.
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Diumenge 27 de març

Connecta’t amb les entitats i segueix les seves activitats al Portal 
d’Entitats www.alellaentitats.cat

Portal d’Entitats d’Alella

11h Avinguda Sant Josep de Calassanç
Trobada de les Entitats i el Voluntariat. Tallers, activitats i botifarrada. 

Dissabte 30 d’abril

20.30h Davant la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida a El Molino del Paral·lel de Barcelona. Preu: sòcies 35€; no 
sòcies 45€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig  

Dijous 7 d’abril

9.30h davant l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Els Íbers. Sortida històrica al Castell de Burriac i a la Cadira del Bisbe.
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Diumenge 17 d’abril

de 10 a 12 h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons
Jornada de Portes Obertes.
Organitza: Llar d’Infants Municipal (Av. del Bosquet, 5)

Dissabte 2 d’abril




