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L’alcalde,
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Una de les prioritats d’aquest govern és l’educació. En aques-

ta edició d’El Full tenim el goig de poder-vos mostrar i expli-

car com serà la futura escola de La Serreta, el segon CEIP 

d’Alella. El que veieu en aquestes pàgines és l’avantprojecte 

presentat pel Departament d’Educació de la Generalitat als 

responsables municipals a finals del mes de març. Si les pre-

visions es compleixen a finals d’aquest any haurien de sortir 

a concurs les obres de construcció i hauria de començar a 

funcionar per al curs escolar 2008-2009. La nova escola 

serà, gràcies a les gestions realitzades per aquest govern, de 

dues línies, és dir, que hi hauran dues classes per cada curs. 

Aquest fet permetrà resoldre l’escolarització dels nens i nenes 

d’Alella per als propers quinze anys. 

D’altra banda, restem a l’espera de l’aprovació quasi im-

minent de la modificació puntual de Can Calderó per part de 

la Generalitat que ens permetrà disposar i cedir al Departa-

ment d’Educació el sòl necessari per realitzar la tan esperada 

ampliació de l’edifici de l’escola Fabra del Bosquet. 

També voldria informar-vos que possiblement aquest mes 

d’abril estarem en disposició de crear el servei d’escola bres-

sol municipal, la passa administrativa imprescindible per tal 

de poder-la posar en funcionament. Una vegada fet això ens 

restaran dues passes més: els concursos de construcció del 

nou centre escolar i de gestió del servei. Tot això ens fa preveure 

que durant l’any 2007 entrarà en funcionament, si no hi ha cap 

imprevist, la primera escola bressol municipal d’Alella.

Aquestes actuacions van acompanyades dels treballs de 

desenvolupament del Projecte Educatiu del Poble d’Alella. 

Una feina interessantíssima que requereix de la participació 

ciutadana per millorar la nostra vila. Des d’aquesta tribuna us 

convido a col·laborar-hi. 

Abans d’acomiadar-me voldria disculpar l’endarreriment 

de l’edició d’aquest número d’El Full, ja que hem estat es-

perant fins a darrera hora per validar amb la Generalitat les 

condicions d’accés als pisos de lloguer de Les Heures.
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LA NOVA ESCOLA 
ACOLLIRÀ DUES LÍNIES
··························································································································································
El Departament d’Educació de la Generalitat ha presentat l’avantprojecte del nou Centre d’Educació 
Infantil i Primària (CEIP) d’Alella que es farà a La Serreta. L’edifici tindrà quatre pavellons: aules 
d’infantil, aules de primària, gimnàs i menjador-cuina. 
··························································································································································

L’Ajuntament ja ha rebut l’avantprojec-
te per a la construcció del nou CEIP a 
La Serreta. Aquest document defineix 
les característiques que tindrà l’edi-
fici, que es construirà en un solar de 
8.460m2, entre els carrers de la Vinya 
i de Núria. L’edifici estarà distribuit en 
quatre grans pavellons. El cost total de 
les obres és de 3.800.000€, finan-
çats íntegrament per la Generalitat de 
Catalunya.

El nou CEIP es construirà en un 
solar amb un pendent del 10%, amb 
caiguda d’Oest a Est. Davant d’aquesta 
característica del terreny, l’equip d’ar-
quitectes ha proposat una implantació 
del centre en diferents volums, units a 
través de porxos per salvar el desnivell. 
L’accés principal a l’escola es farà pel 
carrer de Núria, davant de la rotonda. 
A l’entrada hi haurà un gran porxo que 
separarà, a una banda, la part de l’es-
cola destinada a infantil, i, a l’altra, les 
classes de primària. També hi haurà 
un accès pel carrer de la Vinya, pensat 
per una utilització esporàdica durant 
els caps de setmana. Des d’aquesta 
porta s’arribarà directament al gimnàs, 
als vestidors, a la biblioteca i a la pista 
poliesportiva.

La part de l’edifici amb més volum 
serà el format per les aules de primària. 
Aquest pavelló, format per planta més 
dues alçades, estarà situat a la part 
superior del solar, paral·lel al pendent, 
i pròxim a la tanca de l’escola veïna. 
Precisament en aquest indret s’ubica-
rà, aprofitant l’eixamplament que hi ha 
entre els dos centres, el cos del gim-
nàs. La part del centre destinada a les 

aules d’infantil se situarà al costat de 
l’accès principal, paral·lel al carrer de 
Núria amb l’objectiu que les classes 
estiguin orientades al Sud. Es tracta 
d’una edificació d’una única planta que 
s’esglaonarà per adaptar-se al pendent. 
Al costat d’infantil, en un altre pavelló, 
hi haurà les dependències destinades a 
la cuina, el menjador així com les sales 
polivalents pels mestres i administra-
ció a les quals es podrà accedir des del 
vestíbul principal de l’edifici. El centre 
també disposarà de biblioteca i d’una 
sala per l’Associació de Mares i Pares 
de la futura escola. 

ELS PATIS 
Aquesta distribució perimetral de l’edi-
fici permet alliberar un gran espai cen-
tral on col·locar les pistes esportives 
davant de l’aulari de primària. L’equip 
redactor del projecte arquitectònic ha 

pensat construir unes grades a les pis-
tes que enllaçarien amb el porxo de 
davant de les aules de primària. Per 
sota d’aquestes pistes, es trobarà el 
pati de primària que segueix el pen-
dent natural.  

El recinte, que comptarà amb pla-
ques solars per a la producció d’aigua 
calenta sanitària, s’ha concebut amb la 
idea de crear espais amplis i llumino-
sos amb el mínim de pilars i parets de 
càrrega possibles. 

EL CALENDARI D’ACTUACIÓ
Un cop fet l’avantprojecte, ara comen-
çarà el període per redactar el projec-
te executiu, que s’allargarà durant tot 
aquest any. Les obres estan previstes 
que s’iniciïn el 2007, de manera que 
el nou CEIP de la Serreta d’Alella po-
dria obrir les seves portes a l’inici del 
curs escolar 2008-2009.

primària

gimnàs

pista poliesportiva

cuina i menjador

P3, P4 i P5

sala professors, 
AMPA i biblioteca

pati

accés principal
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CIU ABANDONA LA COMISSIÓ DE REVISIÓ DEL POUM 
AL·LEGANT NO REBRE TOTA LA INFORMACIÓ
El grup de CiU ha decidit deixar de par-
ticipar en el grup de treball de la revisió 
del Pla Urbanístic d’Ordenació Munici-
pal (POUM). Segons manifesta en un 
escrit presentat al registre d’entrada, el 
27 de febrer, signat pel regidor Salva-
dor Artés, ni l’equip de govern, ni els 
tècnics i experts designats no oferirien 
“a l’oposició tota la informació i docu-
mentació necessàries per tal d’estudiar 
i valorar conjuntament els problemes, 
les propostes i les alternatives”. CiU 
explica que aquesta manca de transpa-
rència es va produir quan va demanar 
informació, en la reunió del 2 de febrer, 

sobre l’estudi informatiu per al trasllat 
de la N-II. Segons els convergents la 
resposta del govern va ser “que sí que 
es tenia, però que no era important per 
al POUM”. I a continuació exposen que 
“CiU considera que un desplaçament 
de la N-II cap al corredor de la C-32 sí 
és important, ja que afecta plenament 
al nostre terme municipal en aspectes 
tan fonamentals com la infraestructura 
viària i la mobilitat, que necessàriament 
han de ser contemplats en el proper 
POUM”. CiU considera “que tampoc 
és convenient pel desenvolupament del 
POUM el fet que no formin part de la 

comissió els regidors de tots els grups 
municipals”, en al·lusió a ICV. 

Davant l’abandonament de la co-
missió de treball per part de CIU, igual 
que ho va fer ICV el juny del 2005, i 
que l’assistència del PP ha estat infe-
rior al 50% de les reunions, l’equip de 
govern ha decidit dissoldre el grup de 
treball i continuar treballant en el fu-
tur pla urbanístic de la vila. En la seva 
darrera reunió, el govern va manifestar, 
que, no obstant això, resta obert a una 
hipotètica reincorporació d’aquests 
grups municipals al llarg del procés de 
revisió del POUM.

El Departament de Benestar i Família de 
la Generalitat de Catalunya i el Patronat 
Municipal de l’Habitatge han aprovat 
les bases del segon procés d’adjudica-
ció, en règim de lloguer, dels pisos del 
carrer Les Heures. Els joves que hi es-
tiguin interessats podran presentar les 
sol·licituds i la documentació requerida 
a l’Ajuntament d’Alella a partir del 3 de 
juliol. Un cop finalitzi aquest període, 
serà la Generalitat qui determinarà les 
puntuacions i farà el sorteig per viure 
en aquests habitatges durant cinc anys 
improrrogables. 

ELS REQUISITS
Per poder participar en aquest concurs 
cal ser menor de 35 anys. La promo-
ció va dirigida a persones nascudes a 
Alella o que hagin estat empadronades 
al municipi. Segons el Patronat Munici-

ELS HABITATGES SOCIALS DEL CARRER LES HEURES 
SORTIRAN DE NOU A CONCURS
···········································································································································
Els joves menors de 35 anys podran participar en el nou concurs públic per adjudicar els habitatges socials del carrer 
Les Heures. El període de presentació de sol·licituds començarà el 3 de juliol. 

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

pal de l’Habitatge 
amb aquesta me-
sura es vol que “els 
joves alellencs que 
actualment viuen 
fora, puguin retor-
nar-hi”. En aquest 
sentit, la màxima 
puntuació serà de 
20 punts, un per 
cada any que s’ha-
gi estat empadro-
nat a Alella. Eco-
nòmicament, els 
sol·licitants hauran 
d’acreditar uns ingressos bruts superi-
ors a 6.000€ durant el 2005. D’altra 
banda, el sostre econòmic es situa, 
segons les bases, en dues vegades 
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples (IPREM): 16.117€.

Els habitatges que s’ofereixen són 
set: dos de 65 m2, tres de 42m2 i dos 
més de 40m2. L’any 2001 es van ad-
judicar per primera vegada i al mes de 
novembre del 2006 finalitzarà el perío-
de d’estada preestablert. 
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MEDI AMBIENT

···························································································
El reciclatge als comerços permetrà incrementar en prop de 100 tones la 
recollida de la FORM durant el 2006.

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

La campanya Alella redueix, que té 
com a objectiu afavorir el reciclatge per 
reduir els residus generats al munici-
pi, va tancar el periòde d’adhesió pels 
negocis generadors d’orgànica el pas-
sat 28 de febrer. Dels 65 establiments 
d’aquestes característiques registrats a 
l’Ajuntament, se n’han inscrit 48, que 
podrien gaudir d’una bonificació del 
66% en la taxa de la brossa. 

Per aconseguir aquest descompte, 
els responsables dels negocis han de 
separar en contenidors propis la FORM 
i el rebuig, els han de treure de forma 
coordinada amb el servei de recollida  
i han de permetre les visites de con-
trol, seguiment i verificació dels tècnics 

municipals. Amb l’adhesió d’aquests 
negocis, l’Àrea de Sostenibilitat preveu 
incrementar la recollida de la matèria 
orgànica en prop de 100 tones l’any. 

LA MAJORIA DELS NEGOCIS GENERADORS D’ORGÀNICA 
S’ADHEREIXEN A LA CAMPANYA ‘ALELLA REDUEIX’

Tancat dels 
contenidors 
d’orgànica i rebuig 
d’un establiment
de restauració.

LA FRACCIÓ ORGÀNICA ANIRÀ DIRECTAMENT 
A L’ECOPARC DE MONTCADA PER REDUIR COSTOS 
Des de la posada en marxa de la reco-
llida de la fracció orgànica, el 17 de ge-
ner del 2005, l’Ajuntament d’Alella ha 
portat aquesta fracció de la brossa a la 
planta de compostatge de Granollers. 
Des d’aquest centre, gestionat pel Con-
sorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Oriental, la FORM es traslladava 
a l’Ecoparc de Montcada i Reixac, on 
les restes de menjar i d’altres elements 
naturals es convertien en adob.

Aquesta situació es va alterar quan 
el Consorci del Vallès va anunciar als 
ajuntaments, el novembre del 2005, 
un increment substancial de les seves 
tarifes pel 2006. Davant d’aquesta si-
tuació, els ajuntaments maresmencs 
van reclamar una solució a l’Agència de 
Residus de Catalunya que juntament 

amb el Consell Comarcal del Maresme 
i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hi-
dràulics i Tractament de Residus van 
plantejar la possibilitat que l’orgànica 
es traslladés directament fins a l’Eco-
parc de Montcada i Reixac.

D’aquesta manera, l’Àrea de Sos-
tenibilitat de l’Ajuntament d’Alella, 
així com les dels altres municipis de 
la comarca, ha decidit canviar el pro-
cediment habitual enviant la brossa 
orgànica directament a l’Ecoparc de 
Montcada i Reixac.

Amb aquesta modificació en el des-
tí de la brossa orgànica, l’increment del 
preu per tona es redueix dels 77,49€ 
que hauria suposat continuar amb el 
mateix sistema als 42,52€ del nou pro-
cés, més directe ja que evita mitjancers 

entre la brossa orgànica del municipi i 
el centre de tractament. 

Aquesta solució és transitòria per a 
2006 a l’espera que l’Agència de Re-
sidus de Catalunya designi una planta 
concreta per la FORM que generen els 

municipis del Maresme. En aquests mo-
ments, el Departament de Medi Ambient 
està reestructurant les plantes de com-
postatge de Santa Coloma de Farners, 
Manresa, Terrassa i Zona Franca. 

·································································
La solució proposada és vàlida durant 
el 2006 a l’espera de l’entrada en 
funcionament d’un altre centre.
·································································

La campanya Alella redueix abasta 
tots els establiments comercials i de 
restauració, les dependències munici-
pals i l’organització de festes. 
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OBRES PÚBLIQUES

El carrer d’Àfrica disposa des d’aquest 
mes d’abril de vuit places de zona bla-
va gratuïtes amb restricció horària de 
30 minuts. Els alellencs han de posar 
el disc horari, ja que l’aparcament en 
aquesta zona queda regulat per facilitar 
la rotació dels vehicles tenint en comp-
te l’activitat i el dinamisme comercial 
del sector.

Els veïns ja disposen d’una nova 
zona d’aparcament gratuïta, situada 
entre l’avinguda Badalona i els carrers 
del Maresme i d’Àfrica, amb capacitat 
per a 40 vehicles. En la vorera esquerra 
s’han instal·lat pilones per evitar que 
els cotxes s’hi aparquin al damunt. En 
la part baixa del mateix carrer, s’ha am-
pliat la zona de càrrega i descàrrega. 

En el carrer del Maresme s’ha habi-
litat una plaça d’aparcament per a mi-
nusvàlids, s’hi ha adaptat la vorera i s’hi 

ha pintat un nou pas de vianants. Amb 
aquestes actuacions, finalitza el procés 
de millora a la via pública, que es podria 
reobrir més endavant si el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales atorgués el 

finançament per reurbanitzar el sector. 
Acollint-se al conveni entre l’IMSERSO i 
la Fundació ONCE, l’Ajuntament ha de-
manat una subvenció de 120.000€ per 
ampliar les voreres i convertir el carrer 
en un vial de prioritat invertida. 

Properament està previst actuar a la 
zona verda que dóna al tram baix del 
torrent del Sistres.

FAN NOVES MILLORES D’APARCAMENT 
I D’ACCESIBILITAT ALS CARRERS ÀFRICA I MARESME

ORDENEN LA CIRCULACIÓ DE MAS 
COLL AMB NOVA SENYALITZACIÓ  

El trànsit a Mas Coll ha millorat des-
prés de les actuacions realitzades per 
l’Ajuntament durant el mes de març. 
En primer lloc, s’han instal·lat tres 
bandes desaccelaradores al carrer de 
la Selva per evitar excesos de velocitat: 
una davant de la plaça dels Països Ca-
talans, una altra a l’alçada del número 
24 i l’altra a l’alçada del número 4. 
Aquestes mesures de reducció de la ve-
locitat, d’acord amb les peticions expo-
sades pels veïns en les reunions entre 
l’Ajuntament i els barris, disposen de la 

senyalització vertical corresponent.
En segon lloc, un tram del carrer 

del Vallès i un altre del carrer de la Sel-
va han passat a tenir un sol sentit de 
la marxa, fet pel qual s’han instal·lat 
quatre senyals de prohibit el pas. Tam-
bé s’ha pintat un pas de vianants da-
vant de la plaça dels Països Catalans 
per donar prioritat als vianants i dos 
cediu el pas als carrers del Berguerdà 
i del Vallespir. Per últim, els carrers de 
la Cerdanya i l’Urgell disposen de se-
nyals d’stop. 

FARAN ACTUACIONS DE DRENATGE 
A L’ENTRADA D’ALELLA PARC
La Riera Alta comparteix espai amb 
l’entrada d’Alella Parc, de forma 
que la sorra dels torrents s’acumu-
la en els vials i les aigües fan malbé 
la illeta central d’entrada al barri. 
Per evitar aquests desperfectes, 
s’efectuaran un seguit d’actuacions 
de drenatge per valor de 9.260€. 
L’obra consistirà en la neteja i am-
pliació del pou d’entrada de la ca-
nalització existent, la modificació 
de la vorada i la construcció d’un 
voral transitable amb una sortida 
d’aigües al marge esquerra de la 
Riera.

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

·································································
La nova zona blava del carrer d’Àfrica és 
gratuïta amb restricció a 30 minuts.
·································································

···························································································
La instal·lació de tres bandes desaccelaradores obligarà els conductors a 
reduir la velocitat en carrers amb força pendent. Altres mesures han estat 
sentits únics de la marxa i un pas de vianants.

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

La zona blava es situa en la part baixa del carrer.
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JOVENTUT

EL CASAL DE JOVES CAN GAZA FA 
UNA SORTIDA AL TIBIDABO
El Casal de joves Can Gaza va or-
ganitzar, el passat 4 de març, una 
sortida al parc d’atraccions Tibida-
bo de Barcelona. A la proposta es 
van apuntar dotze joves d’Alella i 
quatre més de Montgat i Tiana 
que van anar amb les respectives 
informadores juvenils. La iniciati-
va va sorgir l’any passat d’un grup 
d’usuaris del Casal de joves però 
no es va poder realitzar per manca 
de participació. Enguany, els joves 
i les joves es van animar i van pas-
sar un dia “intens” segons la dina-
mitzadora de Can Gaza. 

D’altra banda i atenent la de-
manda d’un grup d’usuàries, sis 
noies van participar, el 18 i 25 de 
març, en un curs de cangurs amb 
classes teòriques i una part pràcti-
ca en una escola bressol del poble. 
Altres activitats que s’han portat a 
terme en aquest equipament mu-
nicipal durant el primer trimestre 
han estat un taller per aprendre a 
fer paper i un altre taller d’espel-
mes. 

Per més informació sobre les 
activitats que organitza el Casal de 
joves podeu posar-vos en contacte 
amb la seva dinamitzadora, al te-
lèfon 93 540 85 17, de dimecres 
a dissabte de 17 a 21h.

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

L’AJUNTAMENT PROMOURÀ 
ALTERNATIVES PER L’OCI NOCTURN 

El Grup de Recerca i Estudi del Conflic-
te (GREC) va presentar, el 24 de març 
a Can Gaza, les conclusions de l’estudi 
que ha realitzat per encàrrec de l’Ajun-
tament. Aquest treball, que duu per 
títol Joves, nit i ús de l’espai públic, 
proposa alternatives a la reunió dels 
joves en carrers i places del municipi 
en horari nocturn, situació que sovint 
pertorba el descans dels veïns d’algu-
nes zones com ara Can Vera, Can Sors, 
Verge de la Mercè, parc dels Drets Hu-
mans, carrer de Montagut, Hort de la 
Rectoria, carrer de París amb Buenos 
Aires, placeta de Carlie Rivel amb Creu 
de Pedra, plaça del Mar, porxada del 
Mercat i placeta del Canonge.

Per trobar-hi solucions, els mem-
bres de GREC van recopilar informació  
a través d’entrevistes, entre el setem-
bre i el desembre de 2005, amb el jo-
ves i els veïns afectats, reunions amb 
els tècnics de l’Ajuntament i amb l’ob-
servació de les trobades dels joves a 
carrers o places. Els joves amb qui van 
parlar s’agrupen a l’estudi entre els que 
formen part d’alguna entitat o associa-

ció i els que no. Les veus recollides són 
diverses i totes s’han tingut en compte 
durant la fase d’estudi i diagnosi de la 
situació.

Després d’aquesta primera fase, 
GREC planteja la necessitat de desen-
volupar Tallers de Ciutadania com a 
metodologia de treball transversal en 
les diferents activitats que s’engeguin.

PROPOSTES A DIALOGAR
Entre aquestes accions es proposa am-
pliar l’oferta dels serveis i equipaments 
existents per a joves. En aquest sentit, 
es podrien crear espais per practicar es-
port, obrir un bar a Can Gaza, augmen-
tar el transport públic nocturn, crear un 
indret per fer grafittis o cercar la impli-
cació de joves més grans en el Casal de 
joves. També hi ha la possibilitat de fer 
un projecte d’oci alternatiu basat en les 
propostes que facin els mateixos joves 
així com potenciar el treball amb les 
famílies afavorint una educació basada 
en la participació, l’afecte, el foment de 
l’autonomia, la responsabilitat compar-
tida i el diàleg.

L’acte va acabar amb una sessió de música electrònica.

···························································································
Crear un projecte d’oci alternatiu, ampliar l’oferta d’activitats i equipaments i 
fer un projecte de treball amb famílies són alguns eixos que proposa l’estudi.

···························································································
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22 D’ABRIL
a les 12 h a Can Lleonart

ALELLA CELEBRA SANT JORDI 
Al voltant del 23 d’abril, Alella comp-
tarà amb una agenda cultural variada:
tres activitats infantils, un homenatge 
literari, la presentació de dos llibres i 
de la campanya Voluntaris per la Llen-
gua.

HOMENATGE LITERARI
L’Ajuntament ha organitzat un home-
natge a les escriptores Maria Oleart, 
Guida Alzina i Mercè Giralt. L’acte, que 
se celebrarà el migdia del 23 d’abril 
a la plaça de l’Ajuntament, comptarà 
amb l’actuació de la Polifònica Joia 
d’Alella. La coral té previst interpretar 
diferents peces, entre les que destaca 
l’Himne d’Alella, amb lletra de Guida 
Alzina. L’acte finalitzarà amb la inau-
guració de tres carrers amb els noms 
de les tres escriptores, en el nou veïnat 
del Sot del Marquès. 

PREMI LITERARI
El 22 d’abril es presentarà el llibre gua-
nyador de la IX edició del premi de poe-
sia Alella a Maria Oleart, En veu alta, de 
Carles Cervelló. En l’acte intervindran el 
mateix autor, l’escriptor i poeta Miquel 
Àngel Lladó, que ha fet el pròleg, i el 
poeta i rapsode Eduard Miró. La sopra-
no Eva Pellicer acompanyada al piano 
per Salvador Pané amenitzarà l’acte.

UNA DESENA DE PARELLES LINGÜÍSTIQUES
L’acte de presentació de la campanya 
Voluntaris per la Llengua se celebrarà 
el 22 d’abril, a Can Lleonart. 
A partir d’aquesta jornada, les parelles 
lingüístiques, formades 
per un 

La contacontes Noemí Caballer explicarà 
“Dracs, princeses i altres bèsties”, una 
història sobre la llegenda de Sant Jordi 
des d’una perspectiva divertida. 

PER ALS MENUTS

21 D’ABRIL
a les 17.30 h a la biblioteca

El grup Samfaina de Colors presentarà 
l’espectacle d’animació i música “El Grill 
Esteve i l’Orquestra del Bosc” que va gua-
nyar el Premi Rialles d’Òmnium Cultural al 
millor espectacle infantil del 2003. 

25 D’ABRIL
a les 17.30 h a la biblioteca

La Biblioteca serà l’escenari pels contes i 
els titelles de Rah-mon Roma amb el seu 
espectacle “Gegants i Drags”. 

aprenent i un voluntari catalanoparlant, 
començaran a trobar-se per practicar la 
comunicació oral en català. Les troba-
des es realitzaran durant 10 setmanes 
en el lloc triat per les parelles, on parla-
ran de diferents temes d’interès. 

En el moment de tancar aquesta 
edició, ja s’havien format una desena 
de parelles lingüístiques. Tots els apre-
nents que s’hi han inscrit han aconse-
guit el seu voluntari lingüístic. En can-
vi, alguns voluntaris hauran d’esperar 
a la segona edició de la campanya. 
Els aprenents tenen nocions bàsiques 
de català, alguns són nouvinguts que 
assisteixen a classes de gràmatica de 
forma paral·lela i d’altres són persones 
castellanoparlants que necessiten algú 
que parli amb ells en català sense can-
viar d’idioma.  

Durant l’acte de presentació, les 
parelles rebran de la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya una bossa amb el ma-
terial de suport: un llibret amb jocs 
de paraules i passatemps, un voca-
bulari en imatges i un llibre amb dife-
rents temàtiques per poder conversar. 

LLIBRE HISTÒRIC
El 21 d’abril a les 20h l’historiador 
Jordi Amat presentarà a Can Lleonart 
el llibre Alella 1931-1940... (Quoti-
dianitat i supervivència d’un poble), 
un recull dels esdeveniments locals 
d’aquesta època. 

La Guerra Civil és el punt de partida 
d’aquest estudi sociològic del municipi 
que recull els aspectes més rellevants 
del món del treball, les festes, l’associ-
acionisme i la lluita de classes.

RECITAL LÍRIC
Després de la presentació d’aquest 
llibre, Can Lleonart acollirà un recital 
líric a càrrec de la soprano Sílvia Ro-
queta acompanyada per la pianista Jo-
ana Pons. El concert tindrà dues parts: 
en la primera s’interpretaran peces de 
cançó catalana i en la segona frag-
ments d’òperes i operetes. 

Les entrades són gratuïtes i es po-
dran passar a recollir per Can Lleonart 
els dies 19 i 20 d’abril, d’11 a 14h i 
de 17h a 20h.

Per Sant Jordi es podrà recollir el punt de llibre a la 
biblioteca.
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···························································································
El col·lectiu U-verd preveu inaugurar la propera proposta el 21 d’abril.

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

La proposta interdesciplinar Amb dos 
hemisferis/Ambdós hemisferis ha fi-
nalitzat amb una valoració positiva per 
part del col·lectiu U-verd. Vicens Jorda-
na, un dels seus membres, explica que 
“la mostra ha tingut molta repercussió 
en indrets com París, Madrid i Bogotá 
i tenim bones perspectives de futur”. 
Des del passat 25 de novembre quan 
es va inaugurar el node d’art i pensa-
ment de Comafosca, s’han realitzat uns 
debats sobre les relacions entre l’art i 
la ciencia, un taller de programació en 
Pure Data, un concert retransmès per 
la xarxa i s’ha presentat treballs artís-
tics de diferents creadors.

Els visitants han pogut conèixer el 
treball retrospectiu del duo Influenza, 
format per Rafael Marchetti i Raquell 
Rennó, al voltant del concepte de pro-
cès i obra viva. El col·lectiu d’arquitec-
tes FAM i el físic Abelardo Gil-Fourni-

er han analitzat el transport a Dakar 
des del punt de vista de la quàntica. 
La interacció entre microbis i comuni-
tats cel·lulars de l’artista Andy Gracie i 
l’especialista en intel·ligència artificial, 
Brian Lee Yung Rowe, ha estat l’altra 
temàtica d’aquesta mostra interdis-
ciplinar on es busca “fer cultura i no 
només mostrar-la”, segons Jordana. 
També es van projectar documentals 
de Joseph Beuys sobre les fronteres de 
l’art, es van fer taules de debat i un ta-
ller de Pure Data al qual van assistir-hi 
20 persones.

La propera proposta del col·lectiu 
U-verd s’anomena Espais llisos, espais 
nòmades, un estudi amb diferents pro-
jectes que reflexionen sobre el territori 
i els seus canvis que s’inaugurarà el 
21 d’abril, a les 21h. En primer lloc, 
els assistents coneixeran el col·lectiu 
Neokinok.TV, experts en la creació de 

COMAFOSCA TANCA AMB ÈXIT LA PRIMERA MOSTRA

ELS CURSOS DE CAN LLEONART PRESENTEN UNA 
DESENA DE NOVETATS PER AQUEST TRIMESTRE  
Els alellencs podran inscriure’s, a partir 
del 18 d’abril, a les activitats de Can 
Lleonart dels mesos d’abril, maig i juny. 
La regidoria de Cultura continua apos-
tant pels cursos d’informàtica, idiomes i 
de creixement personal però afegeix no-
ves propostes, la majoria organitzades 
en col·laboració amb entitats o institu-
cions de reconegut prestigi. Aquest és 
el cas de Conèixer Egipte, un curs im-
partit per un arqueòleg del Museu Egip-
ci de Barcelona que farà una aproxima-
ció a la cultura i els costums d’aquesta 
antiga civilització així com una visita 
guiada al museu. El Centre de Forma-
ció del Laberint d’Horta de Barcelona 
és l’escola col·laboradora per portar a 

terme el Curs d’introducció a la jardi-
neria. Les classes se centraran en acci-
ons concretes que es poden fer al jardí 
durant els mesos que duri el curs. 

En l’àmbit gastronòmic, el curs 
Menús d’estiu es portarà a terme amb 
l’Escola Universitària d’Hostaleria i Tu-
risme de Barcelona, que proposarà re-
ceptes fresques i mediterrànies fàcils 
de preparar. L’altra proposta de cuina, 
anomenada Fogons d’Alella, anirà a 
càrrec d’alellencs que disfruten cuinant. 
En aquesta primera edició els responsa-
bles són dues famílies: la formada pels 
xefs Mercè Pedemonte, Pedro Gutiérrez 
i Pau Gutiérrez i la formada per Mercè 
Mombrú, Jordi Bofill, i Marta Bofill que 

prepararan les seves millors receptes. 
D’altra banda, el Consell Regulador de 
la DO Alella organitza el curs d’Inicia-
ció a la cata de vins amb l’enòleg Jordi 
Pujolràs. 

Una psicòloga serà l’encarregada 
del curs gratuït Deixar de fumar pot 
ser fàcil. També es farà un curs de Rit-
mes caribenys on els assistents podran 
aprendre a ballar merengue i bachata, 
entre d’altres. El taller Pintar-se la roba 
explicarà com personalitzar peces de 
roba de cotó. 

Per últim, el curs Fotografia viatge-
ra mostrarà una forma diferent de mirar 
i captar tot allò que ens impressiona 
quan voltem pel món.

televisions experimentals. D’altra ban-
da, es farà el passi del documental Re-
habitar, obra de Nikita Routchenko i el 
Col·lectiu U-verd. Aquest vídeo és una 
reflexió sobre la reconversió d’antics 
espais industrials en centres culturals 
basant-se en la pròpia experiència de 
Can Manyé. En el vídeo apareixen anti-
gues treballadores de la fàbrica tèxtil.
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LA IMATGE GRÀFICA DE LA FESTA 
MAJOR I DE LA VEREMA, A CONCURS 
Les bases del concurs per crear la 
imatge gràfica de la Festa Major i de 
la Festa de la Verema es poden pas-
sar a recollir a Can Lleonart. La data 
límit de lliurament dels treballs és el 
15 de maig. 

ELS ALELLENCS ES PODRAN CASAR 
A LES GOLFES DE CAN LLEONART 
A partir del mes d’abril, les parelles 
que es volguin casar ho podran fer 
a les Golfes de Can Lleonart cada 
primer dissabte de mes. L’única 
condició per fer-ho és que almenys 
un dels dos membres de la pare-
lla estigui empadronat al munici-
pi. Aquests casaments es faran de 
forma complementària als que es 
realitzen al Jutjat de Pau. 

L’Ajuntament d’Alella, amb la col-
laboració del Consorci Localret, va or-
ganitzar el 5 d’abril una jornada amb 
el títol Del caos a l’excel·lència dels 
serveis urbans: Gestió per processos, 
mobilitat i certificació de qualitat. En 
la trobada, que es va celebrar a Can 
Lleonart, van participar el consultor 
tecnològic, Eusebi Granés, el consultor 
empresarial, Ricard Rocosa, el consul-
tor en solucions de mobilitat, Santiago 
Rocosa, el director general de TÜV Es-
panya, Lluís Bassas, l’alcalde, Andreu 
Francisco, i la coordinadora i l’enginyer 

ORGANITZEN UNA JORNADA PER MILLORAR
LA GESTIÓ MUNICIPAL

de l’àrea de Serveis Urbans, Anna Fer-
nández i Xavier Torres. Precisament, 
durant aquesta trobada, Fernández 

i Torres van presentar als assistents 
el projecte d’organització que porta 
a terme l’àrea de Serveis Urbans de 
l’Ajuntament per millorar l’eficàcia en 

·································································
Serveis Urbans està aplicant les noves 
tecnologies i criteris empresarials. 
································································

la resposta a les incidències a la via 
pública, seguint criteris empresarials i 
amb l’aplicació de les noves tecnolò-
gies. Durant la sessió, els experts van 
tractar diversos aspectes com les eines 
de mobilitat per millorar aquest tipus 
de servei i la visió del soci tecnològic 
en els projectes.  

D’altra banda, durant el mes d’abril 
i maig, l’empresa TÜV realitzarà una 
auditoria externa a l’àrea de Serveis 
Urbans per comprovar si reuneix els re-
quisits per obtenir el certificat de quali-
tat ISO 9001:2000.

···························································································
Les unitats familiars amb més de quatre membres podran incrementar el seu 
consum mensual per persona en 3,75m3 sense canviar de tram tarifari.

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

L’Àrea de Sostenibilitat ha proposat a 
la Comissió de Preus una revisió en el 
preu de l’aigua per crear un nou bloc 
tarifari, el quart. L’objectiu d’aquesta 
mesura és penalitzar els ciutadans que 
consumeixen aigua en excés per fo-
mentar una cultura de l’aigua respectu-
osa amb els recursos existents. Aquest 
quart bloc afectarà a aquelles llars que 
consumeixen més de 45m3 al mes. De 
totes formes, les unitats familiars de 
més de quatre membres podran guadir 
d’un increment en el consum d’aigua 
mensual de 3,75m3 per persona amb 
l’objectiu de continuar pagant el ma-
teix, sense canviar de bloc econòmic. 
Per aconseguir-ho, les famílies han 
d’adreçar-se a l’Ajuntament per dema-
nar el certificat d’empadronament i fer 
la sol·licitud, a través d’instància, per 
poder-se acollir a aquesta mesura.   

BLOCS DE CONSUM
El consum de l’aigua es dividirà en qua-
tre grups segons el nombre de metres 
cúbics consumits cada mes. El primer 
bloc consumeix fins a 15m3 al mes, el 
segon entre 15 i 30m3, el tercer bloc 
de 30 a 45m3 i el quart bloc, el nou, 
és per a consums superiors als 45m3. 
Actualment hi ha una mitjana de 235 
llars alellenques que es trobarien en 
aquest supòsit, la qual cosa represen-
ta que elles soles gasten 245.000m3 
l’any. El consum d’aigua és estacional, 
de manera que durant l’estiu, el nom-
bre d’aquestes vivendes que consumei-
xen en excès s’enfila fins a les 300.

L’entrada en vigor del quart bloc 
ha de ser aprovada per la Comissió de 
Preus abans que l’Ajuntament la no-
tifiqui, a continuació, a la Companyia 
d’Aigües Sorea. 

BONIFICACIONS EN L’AIGUA 
PER A LES FAMÍLIES NOMBROSES

····································································································································
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EL CURS D’EDUCACIÓ VIÀRIA 
FINALITZA AMB UNA FESTA 
Més d’un centenar de nens i nenes 
de l’Escola Fabra van participar el 6 
de març en la cloenda del curs 2005-
2006 d’Educació Viària, portat a terme 
entre la Policia Local d’Alella, les regi-
dories d’Educació i Cultura i el centre 
educatiu. Els nens i nenes de primer, 
segon i tercer d’aquesta escola van po-

EL SERVEI DE GINECOLOGIA 
RETORNA AL CENTRE DE SALUT
El Centre disposarà a partir del 
proper 20 d’abril d’un nou servei 
de patologia ginecològica. Les visi-
tes s’efectuaran tots els dijous, de 
9 a 11h, concertant prèviament 
una cita al telèfon 93 555 03 54.  

ELS HORARIS DE LES FARMÀCIES DE 
GUÀRDIA D’ALELLA I DEL MASNOU 
S’EDITEN EN UN TRÍPTIC
La regidoria de Sanitat ha editat 
un tríptic amb totes les farmàcies 
de guàrdia d’Alella i del Masnou. 
La informació sobre les farmàci-
es masnovines s’ha inclòs perquè 
l’horari dels establiments alellencs 
no cobreix les 24 hores. Aquest 
document, amb els telèfons, hora-
ris i adreces de totes les farmàcies, 
vol ser una eina útil per tots els 
alellencs. 

D’altra banda, la Subdirecció 
General de Farmàcia, basant-se en 
una informació del Consell d’Euro-
pa, adverteix sobre reaccions ad-
verses produïdes per diversos pro-
ductes denominats “henna negra”, 
que s’apliquen sobre la pell com a 
tatuatge temporal. Les reaccions 
consisteixen en al·lèrgies degudes 
a un producte afegit, anomenat 
para-fenilendiamina.  

TREBALLEN SOBRE LES NECESSITATS 
SOCIOSANITÀRIES AMAGADES
L’Àrea de Serveis Socials i Sanitat 
treballa per detectar necessistats 
sociosanitàries amagades. Aquests 
problemes no s’expressen de forma 
directa a les visites per diferents 
motius com els prejudicis o per 
tractar-se de malalties que estan 
estigmatitzades socialment. Altres 
factors que poden resultar vergo-
nyants són la sol·licitud de serveis 
relacionats amb el procés d’enve-
lliment i la pèrdua de facultats físi-
ques, psíquiques o cognitives. 

Per facilitar la seva recerca, 
les regidories de Serveis Socials i 
Sanitat demanen la col·laboració 
dels ciutadans, sobretot dels que 
pateixen alguna d’aquestes situa-
cions problemàtiques. 

LA NOVA LÍNIA D’AUTOBÚS REGISTRA  
2.400 USUARIS EN UN MES
La nova línia d’autobús que uneix 
Alella i Teià va registrar 3.288 pas-
satgers durant el primer mes i mig de 
funcionament. Aquesta línia va entrar 
en funcionament el 15 de febrer amb 
la voluntat de comunicar els dos mu-
nicipis passant per diversos veïnats i 
enllaçant amb les estacions de tren del 
Masnou i Ocata. 

Segons les dades, la primera quin-
zena de febrer 1.136 persones van 
agafar el bus que unia els barris i, du-
rant la segona quinzena, van ser 879 
els usuaris de la nova línia. El mes de 
març, aquesta xifra va augmentar fins 
arribar als 2.409 usuaris mentre que 
l’any passat van ser 2.011 els que ho 
van fer amb el bus dels barris.

La majoria d’usuaris d’aquest nou 
servei de transport fan servir el títol de 
10 viatges integrats de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) i menys 

de la meitat dels usuaris compren el 
bitllet senzill.

 Els dos Ajuntaments han editat un 
tríptic amb informació sobre la nova lí-
nia que també es pot trobar al web de 
l’Ajuntament: www.alella.org. 

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

der gaudir amb l’actuació del Mag Sel-
vin. L’espetacle, anomenat Passem-ho 
bé, consistia en  un seguit de trucs de 
màgia i l’actuació del ninot Poli-Cole. 
Aquest personatge va explicar als nens 
i nenes les conseqüències d’actituds 
incorrectes com travessar el carrer sen-
se mirar o anar en bicicleta sense casc, 

així com d’al-
tres accions in-
cíviques que es 
treballen amb 
els monitors 
d’educació vià-
ria de la Policia 
Local, Eva Ró-
denas i Ferran 
Pardos, i els 
centres educa-
tius del poble.
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Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Compromesos amb la planificació territorial

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Acords i discrepàncies, crítiques i lloances

Pintades Inacceptables

A on anem tots els politics amb aquest continu ficar-nos els uns amb els altres? Sembla que tan sols es pot guanyar a costa del 
dels altres, cosa que acaba provocant el desprestigi de tots. Així, la consequència que podríeu treure és que tots som iguals, que 
no s’ha de fer cas de ningú. 
Un exemple sería la discussió del nou Estatut: per què no podem valorar les moltes millores que s’aconsegueixen per Catalunya? 
Per què hem de jugar al “tot o res”,  criticar el que s’ha aconseguit tan sols perque no ho han fet “els nostres”? Hem de saber 
també acceptar el positiu dels altres, procurant millorar el que calgui.
Això mateix ha de ser a nivell local, al nostre Ajuntament.
Hem de felicitar a l’equip de Govern per la subvenció aconseguida per a la piscina, per millorar el servei d’autobusos o per intentar 
la recollida de la fracció orgànica.
Però aixo no vol dir callar respecte dels seus dèficits: la informació sesgada i parcial que ofereixen, que ens ha obligat a retira-nos 
de la comissió de revisió del Pla General; el poc interés que desperten les seves convocatòries populars informatives (probable-
ment per la mateixa raó); la esterilitat de desfer tot el que havíen fet els anteriors.
Saber crear sinèrgies, aprofitar la capacitat dels 13 regidors, permetría que a Alella es fes un altre tipus de politica, més transpa-
rent i oberta. Es l’Alcalde qui té el bastó i, amb ell, la possibilitat de fer-ho.
web: www.ciu.info    www.unio.org/alella

Ara fa ja bastant de temps venen apareixent molt sovint pintades a diferents parts del poble amb missatges bastant preocupants. 
Alguns d’aquests missatges són “Contra Espanya Goma 2” o “Puta Espanya” o coses per l’estil. Molts d’aquest missatges estan 
firmats per JERC i a nosaltres això ens preocupa. Estem totalment en contra de cap tipus de pintada i per aquest motiu ho fem pú-
blic aquí per que ja hi ha prou de no esborrar les pintades dels carrers d’Alella (incloent Urbanitzacions) quan a sobre van signades 
pel propi partit que governa i en un to violent. I com porten molt de temps i al govern no l’interessa esborrar aquestes pintades, 
des d’aquí volem denunciar aquest fet. Ja està bé d’utilitzar tot el possible políticament, d’utilitzar els espais públics d’Alella per 
deixar la seva marca, penjar pancartes a tot arreu... EL POBLE ÉS DE TOTS I TOTS ENS TENIM QUE SENTIR AGUST, i el govern 
ha de governar per tothom no anar a la seva i guiar-se pels seus instints naturals, que com veiem son una mica retrògrads (allà on 
van deixen la marca). I sincerament creiem que aquestes coses queden molt llunyanes i que ja és hora de canviar, i si ERC no pot 
moderar les seves pròpies joventuts és un greu problema. Esperem que quan estigui publicat aquest text aquestes pintades no hi 
siguin i molt menys altres de noves. Per finalitzar volem recordar que a Barcelona moltes de les accions de JERC com pintades, 
enganxines que podem veure a qualsevol paret, farola, parada d’autobús...han estat denunciades i no ens agradaria seguir aquest 
camí. Així doncs esperem que l’ajuntament, que no para d’ampliar la plantilla a la via pública per “controlar” les obres, per millo-
rar la neteja, l’estat dels carrers...utilitzi tots aquests mitjans per acabar amb aquest vandalisme urbà. 
e-mail: alella@popularsbcn.com       web: www. ppcatalunya.com      www.popularsbcn.com/alella 

La redacció del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) és un dels principals projectes d’aquest mandat. Més de 15 anys 
després de l’aprovació, el 1987, del Pla vigent, es feia imprescindible repensar el model de poble que volem per al futur. Conscients de 
la importància d’aquest repte, des del principi vam perseguir la consecució del major consens possible per tal que tots els partits 
fessin seva l’eina que definirà el creixement urbà, la preservació dels espais naturals i l’activitat econòmica del proper decenni.

Amb aquest objectiu, i sense ser preceptiu, el govern va convocar totes les forces polítiques per triar els especialistes que havien 
de dur a terme l’encàrrec. Des d’aleshores, tots els grups han tingut accés a l’equip tècnic per fer-hi aportacions i aclarir dubtes. 
Sense ser obligatori, el govern va crear també un Grup de Treball per abordar conjuntament tots els termes del nou POUM.

És cert que durant aquest temps el govern ha introduït canvis urbanístics, però en tots els casos ho ha fet sobre espais 
prèviament modificats en l’anterior mandat sense gaire encert: Cal Doctor, Can Calderó i Can Vera.

Fruit d’un d’aquests canvis, el representant del grup d’ICV va abandonar el Grup de Treball el mes de juny. El passat 27 de 
febrer, CiU va anunciar també la seva retirada fent una tergiversació de les paraules pronunciades en la darrera reunió de la 
comissió pel que fa a l’accés a la documentació i a la predisposició del govern a treballar amb la resta de grups municipals.

És per això que, lamentant-ho molt, el govern encapçalat per ERC+La Garnatxa dissol el Grup de Treball i fa públic que una 
vegada perfilades les propostes per a l’aprovació inicial del nou planejament els seran comunicades als grups de l’oposició per tal 
que les estudiïn i s’hi afegeixin si així ho creuen convenient.
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

LLIGA SOCIAL D’ALELLA

El grup municipal ICV-Alella no fem ús d’aquest espai perquè no estem d’acord amb les polítiques de la Regidoria d’Informació, 
que renuncia a la creació d’un Patronat Municipal d’Informació, contràriament al que afirmaven al seu programa electoral.

e-mail: alella@ic-v.org  web: www.ic-v.org/alella

Si la mutació dels virus es produís, els laboratoris la descobririen de seguida i ja estan preparats per desenvolupar una vacuna adi-
ent. Ensems, l’Estat ha comprat antivirals pel 25% de la població. Aquests antivirals són més efectius quan es prenen a manera de 
prevenció i immediatament després de començar els símptomes.

La Humanitat ha sobreviscut a tota mena de malalties infeccioses i també ho farà amb aquesta. Del que es tracta, però, és 
d’aconseguir que aquest nou virus no ens infecti.

Podeu trobar informació sobre aquesta malaltia a la pàgina web del Ministerio de Sanidad (www.msc.es), a la del Departament 
de Salut (www.gencat.net/salut), a la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (www.csic.es) i a la del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació (www.mapya.es), en aquesta última es diuen quins són els municipis espanyols on les aus han d’estar 
recollides al seu corral per la proximitat de terra humida –frescal o molla- que és un lloc de reunió d’aus migratòries.

La grip aviària (II)
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COP D’ULL AL PLE  
EL FULL

AJUTS I SUBVENCIONS AL CIUTADÀ

Convocatòria i bases per a ajuts del programa per a l’adaptació o 
l’accessibilitat d’habitatges per a persones amb disminució.  
(www.gencat.net/diari/4585/06039116.htm)

Publicades les bases 2006 per a la concessió d’ajuts a la gent gran en 
matèria d’acolliment residencial, centres de dia, habitatges tutelats, 
persones grans amb dependència i estades temporals de gent gran 
discapacitada. 
(Termini de presentació de sol·licituds fins el 30 de novembre del 2006)

PLE ORDINARI DEL 26 DE GENER

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 22 de desembre del 2005.

S’aprova per unanimitat amb les esmenes dels regidors 
Àlex Asensio (ERC-LG) i Carme Tort (CiU).

2. Aprovació del pressupost general per a l’exercici 2006.
El regidor d’Hisenda, Josep Maria Serés (PSC), explica que 
els trets d’identitat del pressupost donen resposta al pro-
jecte de govern, consolidant l’esforç inversor i mantenint 
la reducció progressiva del deute. També fa constar que 
les xifres convergeixen en polítiques per donar resposta a 
les necessitats dels ciutadans i en destaca el centre de dia 
per a malalts d’alzheimer, l’oficina d’atenció al ciutadà, un 
equipament de qualitat per a la Policia Local, l’adquisisió 
de patrimoni públic de sòl per a la construcció d’habitat-
ges públics així com la construcció d’habitatge social al 
Canonge.

L’alcalde, Andreu Francisco (ERC-LG), apunta que el 
pressupost és d’11,6 milions d’euros i que la inversió serà de 
4,1 milions d’euros, un 32% més que en l’exercici anterior. 
També destaca que l’ampliació de l’escola del Bosquet i la 
construcció de la nova escola bressol seran partides a finan-
çar mitjançant crèdit a l’espera dels marges de liquidació de 
l’exercici del 2005 i per últim explica que, per primera vega-
da, l’Ajuntament d’Alella destinarà el 0,7% del pressupost a 
cooperació internacional. 

La regidora Carme Tort-Martorell (CiU) critica la inclusió 
de certes partides de temes encara per decidir i que no seran 
possibles com l’aparcament públic al costat de la residència 
Aymar i Puig o la creació del centre de dia per a malalts 
d’alzheimer. Tampoc troba oportú incloure partides que de-
pendrien de la revisió del POUM com ara l’escola bressol 
muncipal o repertir-ne d’altres com les referents a les noves 
dependències de la Policia Local a l’Escorxador.

El regidor Francesc Reverter (CiU) troba excessiu l’aug-
ment en la partida d’Administració.

El regidor Fede Moraleda (ICV) proposa que la despesa 
del 0,7% per a cooperació internacional sigui controlada pel 
Fons Català de Cooperació i diu que s’hauria d’incrementar 
la partida d’Esports ja que el pressupost destinat és tres ve-
gades inferior al de Festes.

El regidor Raimon Esquirol (PP) considera que les parti-
des per despesa social i esports són escasses i en canvi la de 
Festes és exagerada.

S’aprova amb els vots a favor (8) d’ERC-LG, PSC, Lliga 
Social i ICV, i l’abstenció (5) de CiU i PP.

3. Proposta de l’alcaldia sobre dedicació i retribucions de 
regidors de l’Ajuntament
L’alcalde Andreu Francisco (ERC-LG) planteja l’opció que un 
membre de cadascun dels grups de l’oposició pugui optar a 
una dedicació parcial de 15 hores setmanals al mateix preu/
hora que un regidor del govern. A aquesta mesura s’acull el 
grup d’ICV amb Federico Moraleda.

El regidor Salvador Artés (CiU) exposa que cap membre 
del seu grup podria acollir-s’hi a causa de la situació laboral 
dels membres de la federació, dos amb una pensió de jubila-
ció i l’altre amb dedicació exclusiva a la funció pública.

El secretari general de l’Ajuntament, Félix-José Valdés, 
explica que la regidora Carme Tort (CiU), segons la modifi-
cació de la Llei de l’any 1984, podria compatibilitzar la seva 
feina amb una dediciació parcial.

La regidora Carme Tort (CiU) exposa que pot renunciar a 
l’exclusiva però que no és del seu interès.

La regidora Annerose Bloss (PP) considera que aquest 
oferiment és una maniobra per silenciar l’oposició davant 
dels “abusius sous de l’alcalde i els seus socis”.

S’aprova la proposta amb els vots a favor (10) d’ERC-LG, 
PSC, CiU i Lliga Social, l’abstenció (1) d’ICV i els vots en 
contra (2) del PP.

Publicades les bases 2006 per a la concessió de les prestacions 
econòmiques i els ajuts per a les famílies amb fills i filles al seu càrrec.
( Termini de presentació de sol·licituds fins el 31 de desembre 
del 2006)
Per a mes informació l’oficina més propera : c/ Pujades Truch 1 A 
(edifici Centre) El Masnou. 

Subvencions per a la realització d’accions de formació en empreses 
amb compromís de contractació adreçades a treballadors en situació 
d’atur. (www.gencat.net/diari/4581/06040130.htm)

MÉS INFORMACIÓ: ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 9 a 14h · Dj. de 16 a 20h

PUNT D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 8 a 14h · Dj. de 16 a 20h

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
93 540 61 71
De dl. a dv. de 9 a 14h

ARQUITECTES MUNICIPALS
Joaquim Villaronga · Josep Val · Sandra Carreras 
Dl. dc. i dv. (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

ENGINYERS MUNICIPALS
J. Manel Sánchez-Colorado · Xavier Torres
Dv. matí (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

TÈCNIC DE MEDI AMBIENT
Jordi Serrano
Dl. dc. i dv. de 13 a 14h

ASSISTENTS SOCIALS
Emilio Cazorla Dt. de 8 a 14h i dj. de 16 a 20h
Sílvia Motger Dc. de 9.15 a 14h i dj. de 16 a 20h

POLICIA LOCAL 
(en servei les 24 hores del dia) 
93 555 24 12 · 629 59 12 12
092 (només si truqueu des d’un telèfon fix)

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

CAN LLEONART
93 540 40 24 
De dl. a dv. de 8 a 14h · De dl. a dj. de 16 a 20h

DEIXALLERIA
93 555 86 99
De dt. a ds. de 9 a 14h i de 16 a 19,30h
Dg. de 10 a 13,30h · Dl. tancat

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
Cada dilluns i dijous

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
Dv. i ds. de 10 a 13 h · De dl. a dv. de 15,30 a 20,30h

MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
93 540 02 16

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93 · 93 540 36 68

CENTRE DE SALUT D’ALELLA
93 555 03 54

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45
Dl. de 9 a 14h · De dt. a dv. de 17 a 21h

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17
Dc. a ds. de 17 a 21h

ESCOLA FABRA · ESCOLA FABRA DEL BOSQUET
93 555 39 12 · 93 555 78 03

I.E.S. ALELLA
93 540 31 10 

SERVEIS MUNICIPALS HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

ANDREU FRANCISCO I ROGER
ERC + LA GARNATXA
93 555 05 50
Alcaldia i Serveis Urbans
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13h

ÀLEX ASENSIO I FERRER
ERC + LA GARNATXA
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura 
i Habitatge
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

JAUME PONSA I PEÑA
ERC + LA GARNATXA
Regidor d’Educació, Informació, Joventut
i Participació Ciutadana
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

CARLES PÉREZ I SÀNCHEZ
ERC + LA GARNATXA
Regidor de Cultura, Esports, Festes i Promoció Econòmica
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

LLUÍS VILAJOSANA I TOLEDO
PSC
Regidor de Governació i Mobilitat

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

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

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

JOSEP MARIA SERÉS I IBARZ
PSC
Regidor d’Administració i Hisenda
Dimarts i divendres, de 9 a 12h i dijous, de 16’30 a 18’30h

ANTONI CARALPS I RIERA
LLIGA SOCIAL D’ALELLA
Regidor de Serveis Socials i Sanitat

SALVADOR ARTÉS I LLOVET
CiU

CARME TORT-MARTORELL I LLABRÉS
CiU

FRANCESC REVERTER I RECIO
CiU

FEDERICO MORALEDA I MONROY
ICV

RAIMON ESQUIROL I CABO
PP 
Hores a convenir (678 534 302)

ANNEROSE BLOSS
PP
Hores a convenir (alella@popularsbcn.com)

 PER CONVENIR HORA, TRUQUEU ALS SEGÜENTS NÚMEROS: 93 555 23 39 · 39 555 28 54

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

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

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

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

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

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

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

L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals és de dilluns a divendres de 8’15 a 14h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: ABRIL
01 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
02 diumenge  MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
08 dissabte  BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
09 diumenge  BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
14 divendres GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
15 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
16 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
17 dilluns GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
22 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
23 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
29 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
30 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

·····························
93 555 33 08

·····························
93 555 04 03

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2006
Mercat municipal 2n. trimestre    15.04.2006   a   15.06.2006
Mercat municipal 3r. trimestre    14.07.2006   a   14.09.2006
Mercat municipal 4t. trimestre    14.10.2006   a   14.12.2006
Taxa recollida escombraries habitatges    03.02.2006   a   03.04.2006
Taxa servei de cementiri municipal    03.02.2006   a   03.04.2006
Taxa per entrada de vehicles - guals    03.02.2006   a   03.04.2006
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   03.03.2006   a   03.05.2006
Impost vehicles  tracció mecànica i ciclomotors   04.03.2005   a   04.05.2006
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2006   a   05.06.2006
(1ª. fracció domiciliat)            01.06.2006
(2ª. fracció domiciliat)            02.11.2006
Impost Activitats Econòmiques    01.09.2006   a   03.11.2006
Impost Béns Immobles-rústega    01.09.2006   a   03.11.2006
Taxa recollida escombraries comerços i indústries   14.10.2006   a   14.12.2006



ACTE D’HOMENATGE 
A LA REPÚBLICA
En motiu del 75è aniversari de la seva proclamació

OFRENA FLORAL 
El 14 d’abril a les 13h a la plaça Antoni Pujadas


