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L’Ajuntament aprova un pressupost
de 10,7 milions per a 2012. 

Portes obertes a les escoles i a l’Institut, 
els dies 9, 11 i 15 de febrer. 

El 17 i 24 de febrer, nits de jazz 
a Can Lleonart. 

L’Ajuntament reprèn el 26 de febrer les mobilitzacions per 
demanar la gratuïtat del peatge d’Alella.

Santornem-hi!  



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 · Imprès en paper reciclat
FE D’ERRADES: el titular del Full 281 (edició impresa) hauria de dir 
“Santornem-hi” 

Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i consulteu www.alella.cat

El pressupost municipal per a 2012 va ser aprovat el passat 

26 de gener. Aquest és un document que manté el compro-

mís amb les persones del nostre poble. Un exercici de con-

tinuïtat i realista, en què les polítiques socials no donen cap 

pas enrere. Així, àrees com Serveis Socials veuen incremen-

tats els seus recursos, per donar suport a aquells que més ho 

necessiten. Però també augmenten les partides d’Educació, 

per tal de reforçar les eines a disposició dels centres edu-

catius, o Joventut, amb una aposta decidida per afrontar la 

realitat dels nostres joves d’una manera integral. 

El compromís amb la nostra ciutadania es manté també amb 

la cura dels espais públics. Els darrers anys el nivell de man-

teniment del nostre poble ha anat augmentant fins a incorpo-

rar les darreres millores introduïdes a la recollida de residus 

i la neteja viària ara fa un any. Malgrat el model dispers del 

nostre poble que en dificulta el manteniment i la conjuntura 

econòmica, la prioritat continua.

El Govern del l’Estat va decidir el passat 30 de desembre 

apujar l’Impost sobre Bens Immobles, com una de les me-

sures per fer front a la crisi. Una decisió que no respecta el 

principi d’autonomia municipal i que comportarà en el cas 

d’Alella un increment extraordinari d’aquest impost del 10% 

per als anys 2012 i 2013. 

Per acabar vull aprofitar aquest espai per convocar-vos el pro-

per 26 de febrer a mobilitzar-nos contra el peatge d’Alella. 

El Govern de la Generalitat va decidir suprimir el sistema de 

bonificació del 100% per a la mobilitat obligada del que hem 

gaudit els darrers quatre anys. Ens toca ara reprendre els ac-

tes reivindicatius que durant més de dos anys i mig vam dur 

a terme contra el peatge i que van reeixir el febrer de 2007.
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Tornem al peatge
···································································································

L’Ajuntament reprèn les mobilitzacions contra el peatge d’Alella amb una 

primera acció reivindicativa convocada per al 26 de febrer. 

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

L’Ajuntament convoca la ciutadania 
d’Alella i dels municipis de l’entorn 
a participar a l’acte reivindicatiu que 
se celebrarà el proper diumenge 26 
de febrer, a les 11.30h, per reclamar 
la supressió de la barrera de peatge 
de la C-32. L’Ajuntament reprèn amb 
aquesta primera acció les mobilitzaci-
ons ciutadanes en contra del peatge 
que ja va dur a terme entre 2004 i 
2006, i que van ajudar a aconseguir 
una bonificació del 100% per als usu-
aris que fèiem més de vuit desplaça-
ments mensuals.

L’exempció de pagament que s’apli-
cava a l’accés d’Alella des de febrer de 
2007 va ser suprimit de forma unila-
teral, i sense previ avís, pel Govern de 
la Generalitat l’1 de gener d’enguany, 
i substituït per un nou model de des-
comptes progressiu que preveu un 
30% de reducció per als usuaris que 
fan més de 16 desplaçaments mensu-
als, un 30% més per als vehicles no 
contaminants i un 40% per alta ocupa-

ció (tres o més ocupants), aquest últim 
pendent d’aplicació.

Davant d’aquesta situació, el Ple 
de l’Ajuntament va aprovar per una-
nimitat el 26 de gener una moció en 
la qual manifesta el seu total desacord 
amb el nou model de descomptes per 
al peatge d’Alella i reclama l’allibera-
ment de l’accés natural al municipi. 
Mentre no sigui possible la supressió 
de la barrera, l’Ajuntament insta el Go-
vern a incloure aquest accés en el Fons 
de rescat de peatge i que retorni a la si-
tuació anterior a l’1 de gener de 2012. 

A la moció també es torna a con-
vocar la ciutadania d’Alella i la dels 
municipis de l’entorn a participar a 
l’acte reivindicatiu que se celebrarà 
el proper diumenge 26 de febrer i als 
següents que s’aniran convocant de 
manera periòdica per reclamar l’eli-
minació del peatge. 

L’Ajuntament comunicarà aquest 
acord al conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, als ajuntaments de Teià i 

el Masnou, a la Coordinadora de Pla-
taformes No N-II del Maresme, als 
grups del Parlament de Catalunya i a 
l’empresa concessionària.

Front comú d’Alella, Mollet i Terrassa
Els alcaldes dels tres municipis que 
han perdut la gratuïtat per als usuaris 
habituals, Pere Navarro, de Terrassa, 
Josep Monràs, de Mollet, i Andreu 
Francisco, d’Alella, s’han unit per fer 
front comú i reclamar a la Generalitat 
que reconsideri les mesures que van 
entrar en vigor l’1 de gener i que posen 
fi a una fita que s’havia assolit després 
de molts anys de reivindicació. 

Els alcaldes consideren que s’hau-
ria de tenir en compte la singularitat 
d’aquests peatges que comporten una 
mobilitat obligada per la seva proxi-
mitat amb Barcelona. Així ho pensen 
exposar a la reunió que tenen previst 
mantenir amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Lluís Recoder, el di-
mecres 8 de febrer. 

protestes 
al peatge
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El pressupost municipal de 2012
supera els 10,7 milions d’euros

El Ple municipal va aprovar inicialment 
el passat 26 de gener el pressupost de 
l’Ajuntament que enguany ascendeix 
a 10.787.195€, la qual cosa supo-
sa una rebaixa del 0,45% (48.623€ 
menys) del pressupost inicial de 2011. 
Els comptes generals han estat elabo-
rats tenint molt present l’actual conjun-
tura econòmica i la previsible rebaixa 
de les aportacions procedents d’altres 
administracions, però amb la voluntat 
de mantenir les polítiques socials i ni-
vells de serveis que es presten a la po-
blació sense posar en perill l’estabilitat 
econòmica. 

Els pressupostos es van apro-
var inicialment amb els vots a favor 
d’ERC+SxA i PSC i el vot en contra de 

CiU, Gd’A i PP. Durant la sessió ple-
nària, l’alcalde d’Alella, Andreu Fran-
cisco, va qualificar el pressupost “de 
continuïtat i realista” i va recordar que 
l’Ajuntament d’Alella és un dels pocs 
de Catalunya que té una situació fi-
nancera sanejada i ha pogut tancar els 
darrers vuit exercicis amb romanents 
positius sense renunciar a les inversi-
ons i als serveis. 

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

Els comptes es van aprovar inicialment amb els vots a favor d’ERC+SxA 

i PSC, i el vot en contra de CiU, Gd’A i PP. 

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

A què es destinen cada 100€ 
del pressupost ?

Manteniment del municipi

Serveis generals (Administració, 
Hisenda i Alcaldia)

Seguretat ciutadana

Obres públiques

Gestió de residus

Serveis socials i sanitat 

Promoció cultural i festes

Educació

Urbanisme i medi ambient

Mobilitat i transport públic 

Promoció econòmica i turisme

Promoció de l’esport

Joventut

Comunicació i informació 

Noves tecnologies 

Cooperació internacional

Subvenció a entitats

23,50 €

17,01 €

10,37 €

8,98 €

6,98 €

6,66 €

5,41 €

4,16 €

4,03 €

3,11 € 

2,92 €

1,79 €

1,53 € 

1,36 €

1,26 €

0,48 € 

0,43 €

Detalls del pressupost

El pressupost municipal de 2012 ascendeix a 10.787.195€. 

De les 22 regidories, 10 redueixen els seus recursos. 

Les depeses de personal representen el 36% del pressupost.

Les principals inversions per a 2012 són la urbanització del barri de Cal Vell, la reforma de l’antic edifici 
de l’escola Fabra i la millora de la xarxa d’hidrants. 

L’Ajuntament destina 1,1 milions d’euros a seguretat ciutadana, l’11,4% de la despesa corrent, i més de 

653.000€ a Serveis Socials, el 6,7% de la despesa corrent. 

S’incrementa un 23% les partides de la Regidoria d’Educació.

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

La gestió dels residus -recollida, transport i tractament- costa 752.600€ i es preveu ingressar 568.000€ 
per la taxa de residus.  

L’Ajuntament destina més de 335.000€ al transport públic, 50.000€ més que l’any anterior. 

Es destinen 211.000€ a l’amortització del préstec per les obres d’ampliació de l’Escola Fabra. L’any 

passat ja es va fer una aportació extraordinària de 235.000€ d’estalvi generat per la rebaixa salarial. 

L’Estat incrementa l’IBI un 10%
L’increment de l’IBI aprovat pel Govern 
de l’Estat suposarà a Alella un augment 
del 10% d’aquest impost en els exer-
cicis 2012 i 2013. Aquest increment, 
que tot i no ser volgut és d’obligat com-
pliment per part de l’Ajuntament, s’afe-
geix a l’augment del 2,7% derivat de la 
modificació del coeficient municipal de 
0,72 al 0,74% aprovat a l’octubre. 

Repartiment de despeses

Serveis: 
5.269.350 € / 49 %
Personal: 
3.870.200 € / 36 %
Inversions: 
776.250 € / 7 %        
Subvencions: 
528.895 € / 5 %
Operacions financeres: 
342.500 € / 3 % 
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Prop de 800.000 euros d’inversions 

Ni un pas enrere en depeses socials i serveis 

El pressupost de 2012 preveu inversi-
ons per valor de 776.250€, un terç de 
les quals es pagaran amb recursos pro-
pis de l’Ajuntament i la resta amb quo-
tes urbanístiques. Entre les actuacions 
previstes destaquen les obres d’urba-
nització de Cal Vell -l’últim nucli pen-
dent de recepcionar per part de l’Ajun-
tament- que suposaran una inversió de 
prop de mig milió d’euros (486.500€) 
finançats, majoritàriament, amb con-
tribucions dels residents. L’Ajuntament 
té previst invertir en aquest sector uns 
75.000€ complementaris a les aporta-
cions dels residents. Aquesta obra no 
es va arribar a executar durant l’exer-
cici anterior, tot i estar pressupostada, 
per no haver finalitzat tota la tramitació 
urbanística. 

Dins del capítol d’inversions cal 

destacar també els 115.000€ desti-
nats a la reforma d’edificis municipals, 
com ara el condicionament de l’anti-
ga escola Fabra i d’altres despeses de 
menor quantia adreçades a la millora 
de la via pública que es destinaran a 
mobiliari  urbà (19.000€), senyalitza-
ció i instal·lació de pilones i baranes 
(18.000€) pavimentació de carrers 
(19.000€), millora de la xarxa d’hi-
drants (20.000€) i remodelació de 
parcs (9.000€). 

Amortització de préstec
Als prop de 800.000€ destinats enguany 
a inversions cal afegir els 211.000€ 
que es destinaran a l’amortització de 
préstec de 3,4 milions d’euros subscrit 
amb el BBVA per l’avançament de les 
obres d’ampliació de l’Escola Fabra.    

Els pressupostos de 2012 segueixen la 
mateixa premissa que els de l’exercici 
anterior: reduir la despesa corrent sen-
se rebaixar els serveis que es presten a 
la població i garantir el manteniment 
general del municipi. Així, s’incremen-
ten les consignacions a les àrees relaci-
onades amb els serveis a les persones i 

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

La urbanització de Cal Vell i la reforma de l’antiga escola Fabra són les 

principals inversions previstes als pressupostos d’enguany. 

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

Origen de les inversions

289.750 €

486.500 € 

Origen dels ingressos

Impostos  directes

Taxes, preus públics i altres ing.

Participació tributs de l’Estat

Transf. Generalitat, Diputació i CCM

Quotes urbanístiques 

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials 

Actius financers

6.081.395 €

1.508.700 €

1.540.000 €

848.100 €

486.500 €

130.000 €

174.500 €

18.000 €

Recursos propis

Quotes urbanístiques

ADMINISTRACIÓ 

GOVERNACIÓ

SERVEIS URBANS

SALUT PÚBLICA i EQUITAT 

HISENDA

URBANISME

TERRITORI I MEDI AMBIENT

EDUCACIÓ

CULTURA

TURISME

JOVENTUT

Regidories Total 2012

1.161.162 € 

1.148.200 €

2.389.700 €

62.100 €

662.600 €

280.500 €

969.270 €

365.200 €

600.100 €

224.500 €

144.900 €

SERVEIS SOCIALS

MOBILITAT

COMUNICACIÓ

EMPRENEDORIA, COMERÇ I OCUPACIÓ 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

ESPORTS

FESTES POPULARS

OBRES PÚBLIQUES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ALCALDIA

INNOVACIÓ

Regidories Total 2011

641.500 €

285.000 €

154.950 €

77.026 €

52.500 € 

211.550 €

78.600 €

1.105.358 €

46.500 €

67.000 €

113.600 €

1.081.003 €

1.118590 €

2.535.445 €

64.475 €

695.622 €

261.620 €

926.200 €

449.085 €

508.830 €

231.100 €

164.750 €

Total 2011

653.870 €

335.050 €

146.305 €

84.010 €

52.500 € 

193.525 €

74.500 €

968.900 €

46.900 €

58.815 €

136.100 €

Total 2012

la cura de la via pública, com ara Ser-
veis Urbans, Educació, Serveis Socials, 
Mobilitat, Salut Pública i Joventut. 

També veuen incrementades lleu-
gerament les seves partides les àrees 
vinculades a l’activitat econòmica com 
Turisme i Emprenedoria, Comerç i Ocu-
pació i Innovació. Aquests increments 

són possibles gràcies als reajustament 
d’altres àrees com Cultura i Festes, Ad-
ministració, Territori i Medi Ambient, 
Obres Públiques, Governació, Comuni-
cació i Alcaldia. Participació Ciutadana 
i Cooperació Internacional es mante-
nen en els mateixos nivells de l’exercici 
anterior.
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Ampliada la xarxa de protecció del camp de futbol 

Portes obertes als centres educatius 
·······················································································································································

La Generalitat ajorna fins a la segona quinzena de març el període de preinscripcions. 

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

Els centres educatius públics d’Ale-
lla de segon cicle d’infantil, primària 
i secundària han programat jornades 
de portes obertes per aquest mes de 
febrer. L’Escola Fabra obrirà les seves 
portes el dijous 9 de febrer, de 17 a 
18.30h; l’Escola La Serreta ho farà el  
dissabte 11 de febrer, d’11 a 13h; i 
l’Institut Alella ha programat la jornada 

Calendari de portes obertes 

Escola Fabra
Dijous 9 de febrer, de 17 a 18.30h             
Escola La Serreta
Dissabte 11 de febrer, d’11 a 13h 
Institut Alella
Dimecres 15 de febrer, a partir de 17h 

de portes obertes per al dimecres 15 
de febrer a partir de les 17h. 

Les preinscripcions, al març 
El Departament d’Ensenyament ha en-
darrerit fins a la segona quinzena de 
març l’inici del procés d’inscripcions i  
matriculacions a les escoles i instituts 
per al curs 2012-2013, un procés que 
abasta de P3 a 4t d’ESO i que en cur-
sos anteriors s’havia iniciat al mes de 
febrer. 

Segons un comunicat fet públic pel 
Departament d’Ensenyament el passat 
26 de gener, l’esborrany de resolució 
amb què s’està treballant manté els 
mateixos criteris generals i comple-
mentaris d’admissió d’alumnes i els 
barems que es van aplicar el darrer 
curs, així com el procediment que cal 
seguir i la documentació que cal apor-
tar. La resolució es farà pública els pro-
pers dies. 
    La Generalitat va introduir l’any 
passat un nou criteri complementari 

L’Ajuntament segueix millorant les 
instal·lacions del Camp Municipal d’Es-
ports, ara amb l’ampliació de la xarxa 
de protecció perimetral que envolta el 
camp per evitar que les pilotes vagin a 
parar fora del recinte. Aquesta actua-
ció, que ha tingut un cost de més de 
8.000€, pretén evitar que les pilotes 

vagin a parar a la carretera BP-5002, i 
eliminar així el risc que aquesta situa-
ció pot comportar per a la circulació. 

Per aquest motiu s’ha ampliat dos 
metres més l’alçada de la tanca que 
envolta el camp de futbol, arribant la 
protecció fins a cinc metres d’alçada al 

per resoldre situacions d’empat en el 
procés de preinscripció i matriculació: 
atorgarà una puntuació de 5 punts a 

l’alumnat que hagi tingut el pare, la 
mare, els tutors o els germans escola-
ritzats al centre per al qual es presenta 
la sol·licitud. Aquest criteri se suma al 
que ja gaudeixen les famílies nombro-
ses o monoparentals. 

lateral i sis al frontal de la porteria. 
Aquesta intervenció s’afegeix a la refor-
ma iniciada el 2004 amb la instal·lació 
de la gespa artificial. El 2010 es van 
estrenar vestidors i es va repintar el 
camp i les graderies. 

Material nou per al Poliesportiu 
El Poliesportiu Municipal també ha re-
novat una part del material esportiu. La 
pista interior de futbol sala estrena por-
teries, s’han instal·lat protectors als 
taulers laterals de bàsquet i s’ha adqui-
rit una segona xarxa de vòlei,     —que 
permetrà incrementar la pràctica 
d’aquest esport ara que s’ha creat re-
centment el Club de Vòlei d’Alella — i 
un matalàs per practicar tècniques de 
caiguda de judo. El nou material té un 
cost de 2.500€ que han estat finançats 
amb una subvenció de la Diputació. 

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

L’ampliació de la xarxa pretén evitar que 
les pilotes vagin a parar a la carretera 
····················································

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

Ensenyament preveu mantenir els 
mateixos criteris d’admissió d’aquest curs
····················································



7FEBRER 2012

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

Augmenten un 14% els residus orgànics recollits de forma selectiva i es 

redueixen més de 350 tones de rebuig.  

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

Alella recicla el 36% dels residus 

La recollida selectiva consolida la ten-
dència positiva dels últims anys i supe-
ra ja el 36% del total de residus, gràci-
es a l’increment de la separació de la 
fracció orgànica i el decrement de la 
fracció resta o rebuig. La millora és do-
ble: s’incrementa el reciclatge i es re-
dueixen els residus produïts. Durant el 
2011 es van recollir un total de 6.067 
tones de residus, 313 menys que l’any 

anterior,  2.200 
de les quals 

s’han re-
collit de 

f o r m a selectiva a través dels conte-
nidors específics o de les deixalleries 
mòbil i fixa. Dels contenidors marrons, 
es van retirar 853 tones de residus or-
gànics, 100 més que a 2010, la qual 
cosa suposa un increment superior al 
14%. La qualitat de la FORM segueix 
sent bona, amb un 6,2 d’impropis se-
gons el resultats de la caracterització 
realitzada el 6 d’abril. 

Per contra s’han reduït els residus 
no separats, els del rebuig. Se n’han 
recollit 3.866 tones, 350 menys que 
l’any anterior. Aquí s’inclouen també 
les 190 tones de residus recollits a la 
via pública, 34 més que l’any anterior,. 
Aquest increment  es deu en bona part 
a la millora del servei de neteja viària, 
que el 2011 va incorporar una nova 
màquina.

Les novetats de 2011 
L’any passat es van introduir novetats 
en el servei de recollida de residus co-
incidint amb el canvi de concessió de 
la gestió assumida per l’empresa Arca 
del Maresme el febrer de 2011. Entre 
les noves prestacions destaca la reco-
llida porta a porta del cartró i paper 
comercial. Des que es va iniciar aquest 
servei, el 15 de març de 2011, s’han 

recollit 41 tones d’aquesta fracció ge-
nerats per una setantena de comerços.

També s’ha instal·lat un contenidor 
per a oli domèstic a l’Hort de la Recto-
ria on fins ara s’han dipositat 386 li-
tres, i dos contenidors de roba, a l’Hort 
de la Rectoria i al carrer Masnou, on 
s’han recollit 8 tones de roba usada. 
Per utilitzar el contenidor d’olis cal un 
recipient específic que es lliura a 
l’Ajuntament. De moment ja se n’han 
lliurat més de 600. 

Pel que fa als voluminosos, l’Arca 
del Maresme ha recollit porta a porta 

133 tones d’usuaris que han sol·licitat 
aquest servei concertant cita prèvia al 
telèfon 93 790 55 60 i que han estat 
transportades a la deixalleria. Durant 
l’any passat també es van retirar 12 
tones de runa, restes vegetals i  fustes 
en les 14 jornades de neteja realitza-
des a diversos punts del municipi. 

RESTA
FORM      
CARTRÓ
VIDRE
ENVASOS
DEIXALLERIA 

2010
4.216 tones

746 tones
328 tones
225 tones
159 tones
706 tones 

2011
3.866 tones

853 tones
300  tones
220 tones
145 tones
682 tones 

CARTRÓ COMERCIAL (porta a porta): 41 tones
VOLUMINOSOS (porta a porta): 122 tones
ROBA (contenidor): 8 tones
OLI DOMÈSTIC (contenidor): 386 litres
RUNES I RESTES ABOCAMENTS: 12 tones

LES XIFRES

ALTRES RESIDUS

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

Els arbres es posen al dia 
Aquest mes de gener s’han realitzat  
els treballs d’esporga per mantenir 
en bon estat més d’un miler d’ar-
bres del municipi. Els treballs s’han 
centrat als barris de Mas Coll, Cen-
tre i Eixample, Can Comulada, Mar 
i Muntanya i La Gaietana, Can Sors 
i Alella Parc.

Descomptes del 50% a les 
inscripcions del Complex Esportiu
El Complex Esportiu Municipal ofe-
reix un descompte especial del 
50% en les quotes d'inscripció que 
es realitzin durant aquest mes de 
febrer. L'oferta inclou una bossa 
d'esport de regal. Aquest descomp-
te no és acumulable al del 20% del 
qual ja gaudeixen durant tot l'any 
les persones empadronades a Ale-
lla. La promoció finalitza el 29 de 
febrer. Des de començament d’any 
s’han incrementat les quotes d’ins-
cripcions i les d’abonaments un 3% 
de mitjana. Així, la quota general 
d’adults passa de 38,55 a 39,75€; 
la infantil, de 26,80 a 27,65; la 
juvenil de 29,50 a 30,40 i la fami-
liar de 92,15 a 95€. La quota per 
a gent gran i pensionistes s’incre-
menta de 25,35 a 26,15€. Des de 
l’any passat les persones aturades 
que reben la prestació d’atur i estan 
empadronades a Alella es poden 
beneficiar d’unes tarifes reduïdes 
similars a les dels pensionistes. Ja 
s’hi han acollit més de quaranta 
persones aturades. 
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Cinc projectes de cooperació reben ajuts alellencs
·······················································································································································

Les aportacions realitzades el 2011 a través del Fons Català de Cooperació ascendeixen a 45.160 euros. 

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

‘Los Limoneros’ i ‘Welcome’, al cicle de cinema social 
La Comissió de Cooperació Internacional torna a programar aquesta temporada 
un nou cicle de cinema social a Can Lleonart que arrenca el 23 de febrer amb la 
projecció de “Los Limoneros”. El film tracta el conflicte entre israelians i pales-
tins a partir de la història de Salma, una vídua palestina, i la disputa legal que 
es desencadena quan s’instal·la a viure davant de casa seva, enmig d’un camp 
de llimoners, el ministre de defensa israelià. La segona proposta és la pel·lícula 
francesa “Welcome”, programada per al 29 de març. La cinta mostra la duresa 
de les condicions de la immigració il·legal i el tracte dels països d’acollida.

L’Ajuntament va contribuir l’any passat 
amb 45.160€, procedents del 0,7% 
dels ingressos ordinaris del pressupost, 
a tirar endavant cinc iniciatives de coo-
peració internacional. Els projectes que 
han rebut suport alellenc han estat triats 
a proposta de la Comissió de Coopera-
ció Internacional, que és l’encarregada 
d’avaluar els projectes, que han estat 
subvencionats a través de les aportaci-
ons de l’Ajuntament al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 

Les iniciatives recolzades per l’Ajunta-
ment durant l’exercici 2011 són les 
següents:
- Campanya d’alfabetització a Nicara-
gua promoguda per l’Associació Edu-
cació Popular Carlos Fontseca Amador- 
Barcelona (12.259,35€).
- Suport integral a l’atenció oftalmolò-
gica i òptica de la població saharauí, 
impulsada per la Fundació Ulls del 
Món (12.000€). 
- Construcció d’un edifici per a l’escola 
Dionisio Herrera del municipi de Villa-

nueva, a Hondures, projectat per l’as-
sociació Acció Solidària i Logística 
(8.000€).
- Banc comunitari, millora i construc-
ció d’un habitatge gestionat per l’Orga-
nització Dones Rurals de Matagalpa a 
Nicaragua, promogut pel Grup de Su-
port al Colectivo de Mujeres de Mata-
galpa (7.829,75€).
- Centre d’atenció social i integral de la 
infància i la joventut i la dona a Mana-
gua, impulsat per l’Associació Vínculos 
Ahimsa Pro Nicaragua (5.070,90€).

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

Un minut de silenci per cada 
víctima de la violència masclista 

El Nit Bus perd la meitat dels 
serveis de diumenge a dijous
La Generalitat ha suprimit la meitat 
dels serveis del Nit Bus de la línia 
N-81 les nits de diumenge a dijous. 
Les freqüències de pas s’han reduït 
des del 2 de gener, amb la retirada 
d’un dels dos autobusos que feien 
aquests trajecte. Així les sortides 
des d’Alella a Barcelona només es 
fan a les 0.04h i a les 2.04h i les 
arribades a les 1.04h i les 3.04h 
(parada d’Alella Centre). Les nits de 
divendres i dissabte es mantenen 
els dos serveis de bus i les matei-
xes freqüències de pas que hi havia 
fins ara. 

Medalla de plata a dues entitats 
L’Ajuntament concedirà la medalla 
de plata a l’Associació Gent Gran 
d’Alella i al Club Bàsquet Alella per 
la labor realitzada al municipi du-
rant més de 25 anys d’història. 

L’Ajuntament farà a partir d’ara més 
visible les mostres de rebuig contra la 
violència masclista, amb l’objectiu de 
sensibilitzar la població sobre el greu 
problema que suposa aquesta xacra 
social. El Ple de l’Ajuntament va apro-
var el passat 26 de gener una moció    
—proposada per Gd’A i transaccionada 
amb la resta de grups municipals— 
que contempla, entre altres iniciatives, 
convocar la ciutadania a dur a terme 
un minut de silenci a les 12h a la Pla-
ça de l’Ajuntament cada vegada que es 
produeixi un assassinat com a conse-
qüència de la violència masclista. Tam-
bé es penjarà al balcó de l’Ajuntament 
un element que mostri el rebuig a la 
violència. 

Malauradament, quatre dies des-
prés de l’aprovació de la moció, el 30 
de gener, es va haver de convocar el 
primer minut de silenci per la mort 
d’una dona de Granollers, que va reu-
nir una quarantena de persones. 
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Torna el cicle de jazz a Can Lleonart 

La música torna aquest mes de febrer 
a Can Lleonart. Dins del cicle ‘Ritme a 
les Golfes’ del programa d’hivern, el 
centre cultural ens proposa dues cites 
musicals amb algunes de les figures 
més destacades del jazz català. El di-
vendres 17 de febrer tindrem oportuni-
tat de gaudir de l’espectacle Populina, 
un repertori de cançons de sempre i 
peces conegudes per tothom, interpre-
tades pel pianista Manel Camp i el sa-
xofonista Llibert Fortuny. 

La segona i darrera proposta del ci-
cle de jazz, porta de nou a l’escenari de 
les golfes a la cantant Laura Simó que 
actuarà acompanyada de Francesc Ca-
pella, al piano, Guillermo Prats, al con-
trabaix, i David Simó, a la bateria. Lau-

ra Simó & Francesc Capella Trio 
actuaran a Can Lleonart el 24 de febrer 
amb un espectacle d’estil netament 
jazzístic, que crea un pont entre els 
clàssics com Webster, Jobin, Porter o 
Gino Vanelli, entre d’altres. 

Les entrades es poden adquirir an-
ticipadament des del 30 de gener al 
preu de 4€. L’entrada és gratuïta per 
als menors de 18 anys. 

Itineraris i sortides
A més de la visita al CaixaForum, 
aquest mes us podeu apuntar a d’altres 
itineraris i sortides. 

L’11 de febrer la proposta és un re-
corregut per Baetulo, el patrimoni romà 
de Badalona, organitzat pel museu de 

Curs del patrimoni arqueològic al 
Parc de la Serralada Litoral 

la ciutat. El 29 de febrer anem al TNC 
per veure l’obra de Shakespeare El 

Mercader de Venecia, amb Àlex Casa-
novas i Marta Domingo. El dissabte 3 
de març, l’arquitecte alellenc Salvador 
Ribas ens convida a descobrir la petja-
da de l’aigua, a l’itinerari ‘Masies, ai-
gua i paisatge del Maresme’. 

Aquest mes tindrem com a tertuli-
ans el psicoanalista Norberto Ferrer, 
que parlarà de la importància dels con-
tes, el 9 de febrer a Can Manyé, i el 
periodista Antonio Franco, que ens 
aportarà la seva visió personal de l’ac-
tualitat en la conferència programada 
per al 16 de febrer a Can Lleonart. 
Consulteu tota la programació a www.
canlleonart.com.

Manel Camp i Llibert Fortuny actuaran el 17 de febrer i Laura Simó & Francesc Capella Trio el 24 de febrer. 

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

El Punt d’Informació de l’Oficina de Tu-
risme d’Alella organitza aquest mes de 
març en col·laboració amb el Consorci 
del Parc de la Serralada Litoral un curs 
sobre el patrimoni arqueològic d’aquest 
espai natural. El curs es farà en tres 
sessions programades per als dies 2, 
10 i 24 de març i tractarà sobre les 
restes prehistòriques del Parc.

La primera sessió del 2 de març es 
farà a Can Lleonart i consistirà en una 
introducció teòrica a les cultures pre-
històriques del nostre territori. Les al-
tres dues sessions, del 10 i 24 de 
març, seran sortides guiades per conèi-

xer sobre el terreny les restes megalíti-
ques que es conserven a l’espai natu-
ral. El curs és gratuït i cal fer les 
inscripcions del 10 de febrer al 2 de 
març a l’Oficina de Turisme (93 555 
46 50 o oficinadeturisme@alella.cat).

Sortida guiada el 12 de febrer
El Punt d’Informació ha preparat un 
programa de sortides guiades que ar-
renquen el 12 de febrer amb un recor-
regut de Vilanova del Vallès a Òrrius 
per descobrir l’avifauna del Parc. La 
sortida és gratuïta i cal inscriure-s’hi 
prèviament a l’Oficina de Turisme. 

Els cellers de la DO presenten els 
seus vins als restaurants 
Can Manyé va acollir el 23 de gener 
una trobada entre els vuit cellers de 
la DO Alella i una trentena de res-
taurants del Maresme i del Vallès 
Oriental, organitzada pel Consorci 
DO Alella. L’objectiu de la jornada 
era facilitar als restaurants que 
prendran part a la propera edició de 
les Jornades Gastronòmiques del Vi 
DO Alella, que es faran de l’1 al 31 
de març, l’elecció dels vins. 



···················································································································································································································································
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La suite Richter a Can Manyé
···································································································

L’espai d’art acull del 2 al 18 de març una exposició que reflexiona sobre el 

món de l’art a partir dels retrats del fotògraf Francesc Meseguer.

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

Celebrem el Carnestoltes 

XXIX Mostra Literària del Maresme
Del 13 al 27 de febrer es poden 
presentar a Can Lleonart els tre-
balls de la fase local de la XXIX 
Mostra Literària del Maresme. El 
concurs literari és obert a totes les 
persones que visquin o treballin al 
municipi. La mostra consta de sis 
categories per a cadascuna de les 
modalitats de prosa i poesia, se-
gons les edats dels participants. El 
veredicte es farà públic a la festa de 
lliurament de premis que tindrà lloc 
el 22 d’abril a les 11h a Can Lleo-
nart. Els autors i autores premiats 
rebran un obsequi i un diploma. El 
jurat està format per Pau Brinques, 
Pep Casas, Rosa Illa, Mercè Millàs 
i Eduard Miró, en la modalitat de 
poesia. En prosa els encarregats de 
valorar les obres seran Rosa Casas, 
Susanna Clavell, Anna Ibarz, Maite 
Ortiz i Paulina Rubio.

Contractades dues persones 
aturades amb Plans d’Ocupació
L’Ajuntament va contractar a finals 
de desembre dues persones atu-
rades a través d’una convocatòria 
dels Plans d’Ocupació de la Gene-
ralitat. Són contractes de sis mesos 
i els beneficiaris són persones atu-
rades, inscrites al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, que han exhaurit 
la prestació per desocupació o el 
subsidi d’atur. En aquesta convo-
catòria s’ha contractat una auxiliar 
administrativa -que dóna suport a 
l’àrea de Serveis Urbans- i un ope-
rari d’ofici que s’ha incorporat a les 
feines de la brigada municipal. 

Prospecció a l’activitat econòmica 
La Regidoria d’Emprenedoria i Ocu-
pació realitzarà al llarg dels propers 
mesos una prospecció de l’activitat 
econòmica d’Alella per actualitzar i 
ampliar les dades dels comerços i 
les empreses del municipi. La in-
formació s’obtindrà tant de forma 
presencial, com per via telefònica 
o correu electrònic. Aquest estudi 
permetrà posar al dia les bases de 
dades de l’Ajuntament referents a 
l’activitat econòmica del municipi, 
i també servirà per actualitzar l’Ac-
tiu 2013, que es publica cada dos 
anys amb El Masnou i Teià, i el di-
rectori del web municipal. 

El tercer cap de setmana de febrer ce-
lebrem el Carnestoltes. Enguany us 
oferim dues propostes per gaudir ple-
gats de la disbauxa del carnaval: el 
ball-concurs de disfresses del Casal 
d’Alella del dissabte a la nit i la festa 
popular del diumenge al matí a la Pla-
ça de l’Ajuntament. El ball comença a 
les 23h i hi haurà premis per a les mi-
llores disfresses (individuals, parelles i 
grups). Diumenge grans i petits esteu 
convidats a la festa que es farà a la 
Plaça de l’Ajuntament, amb xocolata-
da, cercavila, espectacle d’animació 
musical i cremada del Carnestoltes. 
Més informació a la contraportada. 

L’espai d’art i creació Can Manyé ens 
proposa aquest mes de març un inte-
ressant exercici de reflexió sobre el món 
de l’art amb l’exposició “Suite Richter”, 
del fotògraf Francesc Meseguer. 

Són 60 retrats fotogràfics de perso-
nes relacionades amb el món de la cul-
tura, sotmeses a les mateixes condici-
ons: totes les fotos es van fer escoltant 
una mateixa música (Chopin, 
Schubert), veient un mateix vídeo (el 
pianista Sviatoslav Richter que renega 
de la seva obra) i plantejant un mateix 
tema de conversa ("què en penses d'ai-
xò que diu Richter?"). D'aquesta mane-
ra, a través de la sintaxi del gest i la 
mirada, cada fotografia parla de la tra-
jectòria de cadascú, el seu discurs, la 
seva obra, i alhora construeix un diàleg 
de tots amb tots sobre el món de l'art i 
el sentit de la feina feta.

La llista de retratats inclou músics 
(Alfons Conde, Cesar Femenia, Ester 
Formosa, Max Sunyer, Txell Sust), ar-
tistes visuals (Jordi Abelló, Evru, Ma-
dalena Elek, Annie Michie, Chuso Ordi, 
Perico Pastor, Javier Puértolas, Diego 
Pujal, Quim Tarrida, Miquel Wert), es-
criptors (Ramon Dachs, Miriam Reyes), 

ballarins (Sandrine Rouet), crítics 
(Bàrbara Raubert) i comissaris (Àlex 
Mitrani). 

Les fotografies es presentaran om-
plint tota una paret de Can Manyé, 
acompanyades del vídeo i la música de 
Sviatoslav Richter, perquè els visitants 
puguin interpretar l'obra amb tots els 
elements.

L’exposició, que s’inaugura el 2 de 
març a les 20.30h, es pot visitar fins 
al 18 de març i estarà complementada 
amb dos tallers familiars sobre fotogra-
fia que farà el mateix artis-
ta els dies 11 i 17 de 
març a les 12h. 

Animeu-vos a participar!

Des de la Comissió de Festes volem fer una cri-
da a la participació en les activitats previstes 
pel Carnestoltes 2012, que tindrà lloc els dies 
18 i 19 de febrer. Tots aquells col·lectius, enti-
tats, associacions, i tothom que ho vulgui fer a 
títol personal, esteu convidats a disfressar-vos 
i participar activament en aquesta festa. Si te-
niu intenció d’organitzar algun grup, comparsa 
o carrossa agrairem que ens ho feu saber al 
més aviat possible a: nadeurl@alella.cat o al 
935404024 (Laura Nadeu), per tal de poder-vos 
coordinar des de la Comissió de Festes.
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA + SUMEM PER ALELLA El Partido Popular apuja un 10% l’IBI als veïns d’Alella 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Encantats

Fa com aquell que negava la crisi mentre el tempo-
ral li entrava per les finestres de tots els ministeris, 
el recorden? I ens promet que no pujarà impostos 
perquè ho té tot controlat, i a la primera de canvi, 
què fa?, doncs pujar-los, naturalment. Es veu que 
el nostre ajuntament ha de mantenir un cert status, 
un cert “nivell de vida” com si deguéssim, encara 
que a fora, a la societat, glaci. El resultat és que 
sense cap sacrifici pressupostari en contrapartida, 
els alellencs pagarem encara més. El 85% dels 
recursos se’n en van en personal i funcionament 
general de la casa, però les nostres polítiques so-
cials a base de subvencions i subsidis de luxe ja 
les voldrien a Luxembourg, tot i que no siguem un 
exemple de transparència i es respiri un cert tuf a 
clientelisme. Certament fem mèrits per a la nomi-
nació a l’hereu de l’ infaust tripartit.

Ingressarem més de 500 mil euros addicionals 
per l’IBI, i tota la culpa no és pas del govern de l’es-
tat, evidentment. No dèiem que les nostres finan-
ces no anaven necessitades, i que ens podíem per-
metre un gran Casal? Doncs es veu que no era ben 
bé així, per molts sopars de duro que ens expliquin. 
Per cert, del Casal no hi ni rastre als pressupostos. 
Res, missing. Hauran advertit la inconveniència de 

fer-li la “foto” al costat de la pujada d’impostos? De 
la resta d’assumptes, res de nou: un 7% en inversi-
ons reals i un 4,8% en subvencions, i assignacions 
que es mouen d’una partida a una altra sense con-
sistència ni projecte, purament de cara a la galeria. 
Diners en gran part malgastats, llençats o regalats, 
segons es vulgui veure. 

L’alcalde s’ha aprovat un pressupost que sap que 
haurà d’esmenar, i no precisament en aspectes me-
nors. La previsió d’ingressos no és versemblant, i el 
seu Casal, ens temem, en algun moment farà aparició. 
Per cert, en això del Casal el veiem tan obcecat que 
acabarem per pensar que hi ha un guió fora de progra-
ma. Bé, en resum, doncs això, que ens prenen per en-
cantats. Que ens tenen agafada la mida. O potser no?

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

El PP va necessitar menys d’un mes per contradir-se 
i faltar a la seva promesa de baixar els impostos. Tot 
el seu discurs econòmic es va desfer com un terròs de 
sucre en assumir la responsabilitat de govern. Una de 
les primeres decisions del govern de Mariano Rajoy 
va ser la d’apujar l’IBI, el principal tribut municipal, 
suposem que per donar oxigen als ajuntaments espa-
nyols, en la seva majoria governats pel propi Partido 
Popular. Aquesta decisió ens afecta molt directa-
ment. El Reial Decret Llei aprovat pel govern del PP i 
recolzat al Congrés de Diputats per CiU, farà que l’IBI 
al nostre municipi tingui un increment extraordinari 
del 10% els anys 2012 i 2013. Saltant-se el prin-
cipi d’autonomia local, i sense tenir en compte com 
cada ajuntament havia aprovat les seves ordenances 
fiscals per a 2012, han tirat pel dret, i no s’hi pot 
fer res. Caldrà doncs demanar al nostre regidor del 
PP, que es va autoproclamar a El Full de desembre 
de 2011 ambaixador local del nou govern de l’estat, 
que traslladi la protesta davant dels seus superiors.

En el decurs de l’any polític municipal, l’elaboració 
dels pressupostos és indubtablement el moment de 
més contingut polític i ideològic. És el temps de fer la 
previsió d’ingressos, que és la que determina el sostre 

de despesa. La previsió per a 2012 era marcadament 
inferior a la de l’any anterior, degut al més que notable 
alentiment de l’activitat constructiva, però també a la 
minva prevista de les aportacions provinents d’altres 
administracions (Generalitat, Diputació, Govern de 
l’Estat). Prevèiem uns 400.000€ menys d’ingressos 
que el 2011. Amb la idea de mantenir al màxim el 
nivell i qualitat dels serveis oferts, l’equip de govern 
va decidir ajustar lleument a l’alça l’Impost de Béns 
Immobles després d’haver-lo congelat els últims dos 
anys, i de seguir sense tocar cap dels altres impos-
tos i taxes congelats tots des de 2007. L’increment 
del 2.7% de l’IBI era molt inferior al que han aplicat 
municipis del nostre entorn i havia de representar uns 
ingressos de 114.000€ aproximadament.

Ara doncs al nostre ajust se suma la pujada 
desproporcionada del govern del PP que farà que 
aquest any tots haguem de pagar molt més del pre-
vist inicialment. En temps difícils com els actuals, 
som conscients que això pot representar una pres-
sió afegida sobre les economies familiars. És per 
això que, ara més que mai, ens comprometem a 
continuar gestionant amb el màxim rigor i aprofita-
ment els recursos de la ciutadania d’Alella.

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

GENT D’ALELLA Un minut de silenci

PARTIT POPULAR Presupuestos ajenos a la realidad

En el pasado pleno municipal ERC y PSOE-PSC apro-
baron sus presupuestos para éste año 2012. El propio 
alcalde los definió como continuistas pese a la situ-
ación agravada de crisis que padecemos. Ya los pre-
supuestos del 2011 resultaron ajenos a la situación 
de crisis y éstos son más de lo mismo. Mientras otras 
administraciones se muestran responsables y aplican 
ajustes y contención en sus presupuestos el equipo de 
gobierno de nuestro ayuntamiento mantiene el nivel de 
gastos cómo si Alella resultara ajena a la crisis. Las po-
líticas municipales de apoyo a los emprendedores y a 
nuestros comerciantes no superan las partidas destina-
das a subsidiar a las entidades afines al gobierno soci-
alrepublicano, siendo infinitamente menores de aque-
llas otras destinadas a ayudas internacionales. Política 
de espaldas a la realidad. Lo que si resulta destacable 
de éste presupuesto que ellos mismos se han aprobado 
es la desaparición de cualquier partida destinada a las 
obras de ejecución del proyecto del Casal que aproba-
ron de forma urgente hace unos meses. Probablemente 
la reacción popular, con la oposición declarada a esas 
obras de más de 1.200 vecinos, ha hecho recapacitar 
al alcalde republicano. Lo que no ha cambiado, pese a 
los reiterados compromisos de otros años, es su falta 
de consenso y de información. Efectivamente, los do-

cumentos que conforman el presupuesto fueron entre-
gados a la oposición, en su totalidad, apenas tres días 
antes del pleno municipal, sin tiempo de estudiarlos y 
valorarlos. Claro que eso poco le preocupa al alcalde 
de ERC cuando tampoco se ha molestado en buscar 
ningún apoyo a los mismos, y mucho menos aportaci-
ones, fuera de sus siete regidores. Con su mayoría hace 
gala, como siempre, de no buscar consenso alguno. 
Tampoco ha mostrado interés en buscar fórmulas que 
compensen el incremento del IBI evitando presionar 
fiscalmente más a nuestros vecinos. Algo que le viene 
de perlas para incrementar los ingresos. Más de lo mis-
mo. Estudios, programas, planes y asesorías externas 
siguen campando por las partidas presupuestarias para 
poder ser adjudicadas a dedo a quien convenga. Como, 
por ejemplo, los servicios jurídicos adjudicados reite-
radamente a un exconcejal de ERC de otro municipio 
de nuestra comarca. Y mientras tanto uno de sus lo-
gros políticos, la bonificación del peaje de Alella, se ha 
ido al garete vía Decreto. Ni siquiera le han informado 
previamente y ello ha suscitado sus quejas públicas. 
Algo a lo que él nos tiene acostumbrados a la oposición 
pero que cuando le toca a él parece que le molesta so-
bremanera. Es hora de movilizarse para conseguir una 
solución definitiva a nuestro peaje…la supresión total. 

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

L’Ajuntament d’Alella ha institucionalitzat el minut 
de silenci per cada mort per violència masclista. 
El Ple ho ha aprovat per unanimitat en una moció 
conjunta a iniciativa de Gent d’Alella, que en el seu 
programa electoral proposava “potenciar la sensi-
bilització social i l’accessibilitat a la informació i 
orientació, l’atenció i l’acompanyament, així com la 
prevenció i la coeducació.”

El primer Ple de l’any va ser dens. ERC-SxA i 
PSC va aprovar el Pressupost 2012. El fet més re-
llevant és l’increment del 12,5% de l’IBI (2,5% a 
instancies del govern municipal; 10% pel govern 
Rajoy). Varem reclamar maneres de disminuir 
aquest impacte. Varem reclamar més transparèn-
cia, coherència amb els temps que vivim i compro-
mís efectiu per ajustar l’economia de l’Ajuntament 
com l’ajustem les famílies i les empreses.

El govern també va rebutjar la moció conjunta 
de CiU, Gent d’Alella i PPC amb les signatures re-
collides en contra del projecte de 7,3 milions d’eu-
ros per a construir un nou Casal. Què demanàvem? 
Trobar solucions entre tots els grups a la necessitat 
de desenvolupar un Pla d’Equipaments culturals 
potent. Entenem que no agradi el no rotund de tan-
tes persones. També el canvi d’orientació del Go-

vern, que ni tan sols ha inclòs una partida pel Casal 
en el Pressupost 2012. Una bona notícia!

Va anar endavant la moció sobre l’anul·lació 
oficial dels projectes de rondes de la C-32, que 
proposa un procés participatiu de debat obert al 
territori sobre els dèficits de mobilitat al Maresme i 
un compromís d’inversió. 

Finalment, vam tornar a demanar el tancament 
dels accessos  a la finca de la Torre del Governa-
dor, que segueix patint un greu espoli, així com que 
s’exigeixi a la propietat que prengui les mesures ne-
cessàries per a frenar la degradació arquitectònica 
i paisatgística de la finca, i que li recordi l’obligació 
de mantenir els bens protegits. Cap canvi.

Mercè Marzo, 

portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Un pas més

manscg@alella.cat

En el Ple del passat dia 26 de gener, es va aprovar 
inicialment el pressupost per aquest any 2012. Un 
pressupost que, tot i haver tingut una lleu disminu-
ció respecte el de l’any anterior, no ha volgut me-
nystenir àrees relacionades amb el servei a les per-
sones, l’emprenedoria, l’educació o joventut. Àrees 
que s’han vist incrementades per les necessitats que 
provoca aquesta greu crisi econòmica en les perso-
nes i que aquest ajuntament ha prioritzat per davant 
d’altres regidories. En aquest darrer Ple també es 
van aprovar dues mocions, a les que voldríem fer un 
incís: la primera feia referència al peatge d’Alella. 
Des del nostre grup municipal volem deixar palès 
el nostre total desacord en el canvi produït en el 
sistema de descomptes de les barreres de peatge 
titularitat de la Generalitat. Aquests canvis signifi-
quen l’anul·lació de les mesures que s’havien aplicat 
des de l’any 2007 fins 2011 en el peatge d’Ale-
lla (100% de bonificació per als usuaris habituals) 
i que responien a la situació específica del territori 
servit per l’autopista i en el que no hi ha una via 
alternativa de prestacions mitjanes i altes. El passat 
19 de gener el grup parlamentari socialista també 
va presentar a la Mesa del Parlament una proposta 
de resolució en la que es demanava, el manteniment 

del sistema de tarifes tenint en compte l’equitat i 
l’equilibri territorial, així com el restabliment de la 
bonificació del 100% a la barrera de peatge d’Alella 
per als seus residents usuaris habituals. Nosaltres 
ens afegirem també a les mobilitzacions per reivin-
dicar el retorn d’aquesta bonificació, i si cal, l’elimi-
nació del peatge. La segona moció feia referència a 
la violència masclista, en la que s’acorda convocar a 
tota la ciutadania a fer un minut de silenci a les 12h 
del dia següent d’una mort per aquest tipus de vio-
lència davant l’ajuntament com a mostra de rebuig 
a aquests actes. El nostre grup municipal hi dóna tot 
el seu suport i en conseqüència, treballarem rigoro-
sament, per aplicar polítiques que eradiquin d’una 
vegada per totes la violència contra les dones.

PLENS DEL 6, 27 i 28 D’OCTUBRE DEL  DE 2011. Podeu consultar les actes a www.alella.cat

Acords del Ple

Aprovació dels comptes municipals de 2010.

El Ple extraordinari del 6 d’octubre va aprovar els comptes 
municipals de l’exercici 2010 amb un resultat pressupos-
tari ajustat de 322.325,87€, un romanent de tresoreria 
de 791.980€ i un romanent de tresoreria per a despeses 
generals de 1.178.010,38€.

Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC i l’absten-
ció de CiU, Gd’A i PP.
Aprovació d’expedient de modificació de crèdit.

El Ple ordinari del 27 d’octubre va aprova una modificació 
de crèdit per mitjà de crèdit extraordinari finançat amb bai-
xes en la dotació d’altres partides i romanent per despeses 
generals per valor de 292.800€, 280.000€ dels quals 
aniran destinats a la urbanització del tram B de la Riera.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, el vot en 
contra de CiU, Gd’A i  PP . 
Modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI

El Ple va una modificació del coeficient municipal que 
s’aplica a l’IBI dels béns urbans que passa del  0,72 al 
0,74%. El tipus de gravamen es manté en 0,70 en els 
béns rústics i el de béns immobles de característiques 
especials serà de l’1,3%.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, el vot en 
contra de CiU, Gd’A i PP.

Autorització de la cessió dels drets de concessió adminis-

trativa per a l’explotació del quiosc número 1 destinat a 

la venda de premsa.

El Ple va aprovar autoritzar la cessió dels drets de la con-
cessió administrativa per a l’explotació del quiosc núm. 
1, destinat a la venda de premsa, ubicat a la Porxada del 
Mercat municipal i procedir a l’expedició del títol de la 
concessió administrativa fins al 16 de juliol de 2034, data 
en què es compliran els 49 anys de la data d’atorgament 
de la concessió.
Aprovat per unanimitat. 
L’Ajuntament demana la Generalitat que garanteixi la 

qualitat assistencial al Consultori Local.

El Ple extraordinari del 28 d’octubre va aprovar una moció 
presentada per ERC+SxA i PSC, que insta la Generalitat ha 
garantir l’atenció sanitària efectiva i la qualitat assistencial a 
la població d’Alella.
Aprovat per unanimitat. 
Rebuig a la venda dels habitatges socials de Cal Doctor.

El Ple va aprovar una moció presentada per ERC-SxA i 
PSC que insta l’INCASÒL a retirar de la venda la promoció 
d’habitatge públic de Cal Doctor. 
Aprovat per unanimitat. 

  Glòria Mans, 

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

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

TAXIS D’ALELLA

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

93 555 23 39

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL

Del 31 de gener al 5 de febrer 
Del 28 de febrer al 4 de març
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i diumenge de 10 a 13 h
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel

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

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

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

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

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

CONSORCI DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

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

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

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

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

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60 

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

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

Divendres 17 de febrer a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 10.30 a 13 h.
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atén les vostres consultes sobre consum. 

BUS CONSUM

Nova sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 10 de febrer. La data de recollida és el 16 

de febrer. Cal apuntar-s’hi prèviament. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER I MARÇ

4 i 5 de feb. GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

11 i 12 de feb. MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

18 i 19 de feb. BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

25 i 26 de feb. GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

3 i 4 de març MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

10 i 11 de març BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

17 i 18 de març GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

24 i 25 de març  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

31 de març BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

Servei de guàrdies de les farmàcies d’Alella: 
Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. 
Gómez i Martínez: dissabte de 17 a 20h i diumenge de 9 a 13h.

Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou:
93 555 33 08 - 93 555 04 03 

Serveis
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Agenda d’activitats

Del 3 al 19 de febrer ‘Contes i llegendes’, de Joan Laborda.

Inauguració Divendres 3 de febrer a les 20.30 h 

Dijous 9 de febrer a les 20 h
Conferència “Viene a cuento”, a càrrec de Norberto Ferrer, 

psicoanalista i metge psiquiatra 

Dissabte 11 i diumenge 19 de febrer a les 12 h
Visites guiades a càrrec de l’artista

Dimarts 14 de febrer a les 17.30 h
L’Hora del conte ‘Contes clàssics dibuixats’

Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h · Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

Exposició a Can Manyé*

De 10 a 14 h Sala de Plens*

Banc de sang. Anima’t a participar.

Dissabte 4 de febrer

17 h Casal de la Gent Gran Can Gaza*

2a sessió xerrada El bon ús dels medicaments. A càrrec del Col·legi 
de Farmacèutics de Barcelona.

De 18 a 20 h Can Lleonart*

Taller ‘Una altra forma de cuinar’. Cuinar amb un robot us aportarà 
recursos, solucions i creativitat a la cuina. Preu: 5 euros. Més 
informació a www.canlleonart.com.

20 h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*

Xerrada ‘La ciutat romana de Baetulo a la Badalona el segle XXI’. A 
càrrec de Pepita Padrós, del Museu de Badalona.
Amb el suport de: Cerquem les Arrels

Dimecres 8 de febrer

9.30 h Can Lleonart*

Itinerari ‘El patrimoni romà de Badalona’. A càrrec del Museu de 
Badalona. Més informació a www.canlleonart.com.
Preu: 10€ (entrada i guia) / menors d’edat gratuït

Dissabte 11 de febrer

22 h Can Lleonart*

Ritmes a les golfes Populina, amb Manel Camp al piano i Llibert 
Fortuny al saxo. Més informació a www.canlleonart.com.
Preu: 4€ / menors d’edat gratuït

Divendres 17 de febrer

11 h Plaça de l’Ajuntament*

Festa de Carnestoltes. Xocolatada popular, cercavila amb la Colla de 
Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella, espectacle infantil 
Amanida de mainada. Al finalitzar cremarem el carnestoltes.

Diumenge 19 de febrer

16 h Poliesportiu Municipal d’Alella*

I Campionat jove de futbol sala d’Alella. Inscripcions de l’1 al 16 de 
febrer. Gratuït. Més informació a www.alellajove.cat.  

23 h Casal d’Alella

Ball-concurs de disfresses amb el grup Clau de Sol. Entrada: 3€ . 
Gratuït per a qui vingui disfressat i per als socis i sòcies del Casal.
Organitza: Casal d’Alella / Amb el suport de l’Ajuntament d’Alella

Dissabte 18 de febrer

20 h Can Lleonart*

Tertúlia ‘Cap a on anem?’, a càrrec d’Antonio Franco, periodista. 
Més informació a www.canlleonart.com.

Dijous 16 de febrer

17.30 h Can Manyé*

L’hora del conte ‘Contes clàssics dibuixats’, a càrrec de Subi&Anna. 

Dimarts 14 de febrer

9.30 h Ajuntament de Vilanova del Vallès

Sortida naturista d’observació de l’avifauna del Parc de la 

Serralada Litoral. Activitat gratuïta. Informació i inscripcions: Punt 
d’Informació del PSL (Oficina de Turisme d’Alella) 93 555 46 50 o 
p.slitoral.lleonart@diba.cat.
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Diumenge 12 de febrer

21 h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*

Club de lectura Llibertat, de Jonathan Franzen.

Dijous 9 de febrer

22 h Can Lleonart*

Ritmes a les golfes Laura Simó & Francesc Capella Trio, Més 
informació a www.canlleonart.com. Preu: 4€ / menors d’edat gratuït

Divendres 24 de febrer

10 h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas

Sortida al Santuari de Montserrat de Montferri (Tarragona) i 

calçotada a Valls. Preus: Sòcies 30€ - No sòcies 36€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dissabte 25 de febrer

6 h Plaça d’Antoni Pujadas*

Esquiada jove 2012 a les pistes de Cerdagne Puigmal 2900. 

Preu: 40€ (sense material). Més informació www.alellajove.cat.

11.30 h Plaça dels Germans Lleonart*

Tornem al peatge. Acte reivindicatiu i festiu per demanar la gratuïtat 
del peatge d’Alella.

Diumenge 26 de febrer

19.30 h Can Lleonart*

Cinema Los Limoneros. Una pel·lícula intel·ligent que tracta el 
conflicte entre Israel i Cisjordània de forma entretinguda i optimista.

Dijous 23 de febrer

10.30 h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Xerrada Per què ens engreixem? A càrrec de Marta Quintana. 
Gratuïta.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dissabte 21 de febrer

19h Cal Xic (autocars Font)*

Sortida al TNC per veure El mercader de Venècia.
Preu: 31€ (entrada i transport). Més info: www.canlleonart.com

Dimecres 29 de febrer

10h Can Lleonart*

Itinerari Masies, aigua i paisatge del Maresme, a càrrec de 
l’arquitecte Salvador Ribas.
Preu: 4€ / Menors d’edat gratuït. Més info: www.canlleonart.com

Dissabte 3 de març

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



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

DIJOUS 8 DE MARÇ · 19.30 H · GOLFES DE CAN LLEONART
Lectura de manifest institucional

Xerrada Desmuntem certes idees a càrrec de l’Elena 
de la Torre, membre de FEM. L’objectiu de la tertúlia 
és identificar i qüestionar les idees i creences entorn a 
la relació entre homes i dones i incentivar l’educació 
no sexista en la comunitat. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

DISSABTE 10 DE MARÇ · 21H · RESTAURANT MASIA MAS COLL
Sopar de celebració del Dia Internacional de la Dona
Preu: sòcies, 15 euros; no sòcies, 35 euros.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

8 DE MARÇ 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

DISSABTE 18 DE FEBRER · 23H · CASAL D’ALELLA 
BALL I CONCURS DE DISFRESSES AMB EL GRUP CLAU DE SOL 
Premi a la millor disfressa individual, en parella i en grup. 
Entrada: 3 €. Gratuït per a tothom que vingui disfressat i per als socis i sòcies del Casal. 

Organitza: Casal d’Alella amb el suport de l’Ajuntament d’Alella

DIUMENGE 19 DE FEBRER · 11H · PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 
FESTA DE CARNESTOLTES 
Xocolatada. Cercavila amb la Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Ale-
lla. Espectacle infantil ‘Amanida de mainada’ i cremada del Carnestoltes. Tot gratuït.

Organitza: Ajuntament d’Alella

COL.·LABORA  CASAL D’ALELLA, COLLA DE GEGANTS, CAPGROSSOS, GRALLERS I TIMBALERS D’ALELLA, COMISSIÓ DE FESTES I ESPLAI GUAITA’L

MÉS INFORMACIÓ  REGIDORIA DE CULTURA (TEL. 93 540 40 24)


