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la instal·lació en més de 400m2 respecte de la proposta inicial
per tal que l’equipament neixi ben dimensionat. De l’altra, la
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banística en aquest àmbit per tal d’adequar les qualificacions

L’alcalde,

del sòl amb el projecte adjudicat. Si no hi ha cap contratemps,

Andreu
Francisco i Roger

les obres del complex lúdic-esportiu podrien començar la primavera vinent.
A més, hem aprovat provisionalment, i ara la remetrem a
la Generalitat per a la seva aprovació definitiva, la proposta de
modificació puntual urbanística en l’àmbit de Can Calderó i Can
Serra. Com deia abans, han estat més de dos anys de negociacions a diferents nivells per tal de millorar la modificació urbanística feta per l’anterior govern municipal. Hem passat d’una
situació on les màquines gairebé podien entrar a edificar un projecte amb importants carències a tenir un nou escenari amb el
qual, ara sí, el poble d’Alella hi surt beneficiat. D’entre totes les
millores, la més substancial és la consecució del sòl necessari
per ampliar l’escola del Bosquet. Però n’hi ha moltes més: un
espai per albergar un nou equipament cultural, una plaça cívica
a l’entrada del poble, un nou aparcament que manté la capacitat
actual, i més prop d’un 1,5 milions d’euros per destinar a patrimoni públic de sòl i habitatge social.
Per últim, no voldria acomiadar-me sense passar per alt la
carta d’un veí publicada en el número 257 de la revista Alella
en la qual criticava el comportament de la Policia Local. En primer lloc, cal tenir ben clar que no es pot jutjar un col·lectiu per
l’actuació d’un dels seus membres. I un cop dit això, cal reprovar
les actituds impròpies d’un agent de l’autoritat, i recordar tothom
que tant els treballadors com els polítics municipals hem d’estar
sempre al servei de la ciutadania.
Només em resta desitjar-vos un feliç any 2006.
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LA MODIFICACIÓ URBANÍSTICA
DE CAN CALDERÓ, ENDAVANT

···········································································································································
Ajuntament, propietaris i promotors de les finques de Can Calderó i Can Serra posen al dia l’acord
que van signar el desembre de 2004 i l’adeqüen a la nova Llei d’Urbanisme. D’aquesta manera
esdevé definitiu el projecte urbanístic d’aquest àmbit que modifica el de 2001 i que permetrà obtenir 2.184 m2 per ampliar l’Escola Fabra del Bosquet, a més de 934.390€ que es destinaran a
l’adquisició de patrimoni públic de sòl per habitatge social.
···········································································································································
La modificació urbanística en els àmbits de Can Calderó i Can Serra ha estat aprovada provisionalment pel ple
municipal de desembre i s’ha remès a
la Generalitat per a la seva aprovació
definitiva. L’acord al qual van arribar
l’Ajuntament i els propietaris d’aquestes finques el 9 de desembre de 2004
va haver de renegociar-se per ajustar-lo
a la Llei 10/2004, d’Urbanisme, que
va entrar en vigor pocs dies després de
l’aprovació inicial de la modificació per
part de l’Ajuntament.
Aquesta negociació, que ha estat
imprescindible per evitar retornar al
projecte original de 2001, es va cloure
el proppassat 16 de desembre amb la
signatura d’una addenda al conveni.
Segons la nova Llei, les modificacions
de planejament urbanístic que, com la
de Can Calderó, no tenien el projecte
d’urbanització i reparcel·lació aprovat
abans de la seva entrada en vigor han
de cedir ara obligatòriament el 10% de
l’aprofitament mig.
El càlcul d’aquest 10% d’aprofitament equival a un sostre de 410 m2.
Per això, l’addenda al conveni estableix que l’empresa propietària de Can
Calderó, Finques Sarfina SL, seguint
el mateix criteri i preu convingut amb
els propietaris de Can Serra, té l’obligació de pagar a l’Ajuntament aquests
410m2 nous de sostre de renda lliure a
raó de 2.279€/m2. Aquests diners, que
representen un import de 934.390€,
l’Ajuntament es compromet a invertirlos en l’adquisició de patrimoni públic

Can Calderó

de sòl per construir-hi habitatge social.
Val a dir que aquest increment d’edificabilitat a Can Calderó en forma de
cinc nous pisos s’integrarà en un dels
quatre edificis plurifamiliars ja planificats sense que això comporti cap increment d’alçada.
La resta del conveni manté exactament les condicions pactades el desembre de 2004, de manera que l’Ajuntament obté de Can Serra la cessió de
2.184 m2 de sòl per ampliar l’escola
del Bosquet. L’acord també permet
connectar el nou vial, que unirà la carretera amb el barri del Rost, a la cruïlla
del carrer de les Heures; conservar la
capacitat d’aparcament en el sector en

un nou espai; obtenir una nova plaça a
l’entrada del poble, i aconseguir el sòl
necessari per construir en un futur un
equipament sociocultural semisoterrat.
A més, el projecte salvaguarda bona
part de la visió sobre l’emblemàtica
façana modernista de l’Alella Vinícola
i posa el punt i final al creixement urbanístic sobre la Coma Clara, ja que
concentra tota l’edificació per sota de
la carena i a tocar del nucli urbà.
A més dels recursos econòmics
provinents de Can Calderó, l’Ajuntament rebrà de Can Serra 346.525€ per
a patrimoni públic de sòl i 171.056€
per construir habitatge social de lloguer
al carrer del Canonge.
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UN PAS MÉS CAP A L’AMPLIACIÓ
DE L’ESCOLA DEL BOSQUET
···························································································
L’aprovació definitiva de la modificació de Can Calderó i Can
Serra per part de la Generalitat permetrà reactivar el projecte
d’ampliació de l’Escola Fabra del Bosquet.
···························································································
La modificació puntual del Pla General
en l’àmbit de Can Calderó i Can Serra
resta ara només a l’espera del vist-iplau definitiu de la Generalitat. Aquesta
resolució, que podria arribar en els propers mesos, permetrà a l’Ajuntament
disposar anticipadament dels 2.184
m2 procedents de Can Serra necessaris
per ampliar l’Escola Fabra del Bosquet.
De fet, el Departament d’Educació de
la Generalitat ja ha sol·licitat a l’Ajuntament la cessió d’aquests terrenys per
rellançar un procés que es va iniciar el
juny de 2004, quan Ajuntament i Generalitat van signar un conveni en el
qual s’establia una contribució municipal al projecte de 541.000€.
La modificació urbanística que finalment es tirarà endavant respon a

la insatisfacció del govern municipal
davant el projecte aprovat l’any 2001
pels efectes perjudicials que podria haver tingut per al poble. Amb la nova
modificació, el 49% del sòl passa a ser
de titularitat municipal, registrant-se
un augment del 270% sobre els paràmetres de sòl destinat a equipaments.
En total, se cediran a l’Ajuntament
3.862 m2 per a l’ampliació de l’escola
i el futur centre cívic. També s’incrementa un 123% la superfície destinada a zona verda, passant de 1.567 m2
a 3.505 m2. La nova proposta no sols
incrementa quantitativament l’espai
públic, sinó que millora la seva qualitat
ambiental i, per tant, la seva utilització
i funcionalitat en alliberar i posar en
contacte amb la carretera una plaça de

1.880m2 amb vocació d’espai urbà de
nova centralitat.
Pel que fa a l’edificació, els propietaris de l’àmbit tenen reconegut un
sostre de fins a 7.423m2 i un nombre
d’habitatges màxim de 78: els 30 convinguts amb Can Serra el 2004 i els
43 que es van aprovar el 2001 per a
Can Calderó, als quals s’afegeixen ara
cinc més per prescripció de la Generalitat en concepte d’aprofitament mig.
A més de les dues cases unifamiliars aprovades el 2001, la totalitat del
sòl es concentra dins la finca de Can
Calderó en sis blocs plurifamiliars de
planta baixa i dos pisos. És precisament en dos d’aquests edificis on s’encabiran, sense cap increment volumètric, els cinc nous habitatges.

LLEGENDA
Sostre residencial Can Calderó
Sostre residencial Can Serra
Nova vialitat
Accés per vianants
Zona verda
Equipaments
Aparcament
Aprofitament mig Can Calderó
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S’ENGEGA UN NOU SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, QUE
AUGMENTARÀ LA FREQÜÈNCIA DE PAS A TOT EL POBLE
···························································································
L’Ajuntament adjudica el servei de neteja viària a Cespa. El servei es realitzarà
diàriament pel nucli urbà i alguns dels principals carrers i s’incrementarà de
dues a tres vegades al mes pels diferents nuclis residencials.

···························································································
Alella ja té un nou servei de neteja
viària: el que presta l’empresa Cespa
després de guanyar el concurs públic
convocat per l’Ajuntament. El nou adjudicatari del servei té l’obligació de
passar amb més freqüència pels diferents nuclis residencials i augmenta el
nombre de carrers en els quals actuarà
diàriament.
A més del nucli urbà, als veïnats
del Rost i Montals, l’entorn del barri
del Canonge i el passeig de Maria Auxiliadora la neteja es realitzarà cada
dia. A la resta de barris, la freqüència
passa de dos a tres cops al mes.
De tota manera, les clàusules del
nou contracte preveuen que durant els
primers sis mesos de servei s’avaluarà
si la freqüència de pas és la idònia per
tal incrementar-la, en cas de considerar-ho oportú.

Una de les condicions exigides a
la nova empresa ha estat que aporti
maquinària nova per al manteniment
viari. Així mateix, s’ha exigit que les
noves màquines estiguin convenientment adequades per treballar amb la
tipologia de carrers que hi ha als veïnats de muntanya, així com per atendre les necessitats dels nuclis amb carrers estrets.
L’Ajuntament ha adjudicat el servei
a Cespa en tractar-se de l’empresa que,
a igualtat de condicions tècniques, oferia la millor proposta econòmica de les
tres que hi van concórrer: 199.500€.
Les deficiències detectades en el servei de neteja de carrers i places del poble
en els darrers anys han fet prioritari per
a l’equip de govern la millora del manteniment de la via pública mitjançant la
convocatòria d’aquest nou concurs.

La neteja viària es farà diàriament a les zones més poblades.

INCREMENTEN LES DIMENSIONS DE LA FUTURA PISCINA
···········································································································································
El ple aprova incrementar en 430m2 la superfície del complex lúdico-esportiu on s’ha d’ubicar la futura piscina
municipal, al carrer Pau Vila. Aquesta millora suposarà augmentar la inversió en 308.000€.

···········································································································································
L’Ajuntament ha decidit incrementar les
dimensions del futur complex esportiu
municipal de Can Vera en 430m2 perquè les platges laterals de la piscina
siguin més àmplies, segons la proposta
feta per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).
L’augment de superfície ha estat
possible gràcies a la cessió de 175
m2 de sòl per part de l’empresa Alella
In, propietària dels terrenys adjacents.
Aquesta ampliació comporta un aug-

ment de la inversió pública en l’equipament de 308.000€ més. Aquesta
quantitat se suma als 3.300.000€ que
costarà la piscina, dels quals la UFEC
n’aporta 1.800.000€, i el conjunt de
les administracions (Generalitat, Diputació i Ajuntament), 1.500.000€.
En el mateix ple del 22 de desembre es va autoritzar la UFEC perquè
pugui hipotecar la concessió atorgada
per l’Ajuntament el passat 14 de juliol
i aconseguir així els diners necessaris

per dur a terme la inversió inicial per
construir el complex.
En la mateixa sessió, el ple va
aprovar el text refós de la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana que permet qualificar l’anterior
zonificació del carrer de Pau Vila com
a àrea d’equipaments. Aquest pronunciament del ple arriba després d’haver
tingut en consideració les al·legacions
dels veïns i d’haver rebut el vist-i-plau
de la Direcció General d’Urbanisme.
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EL 80% DELS ALELLENCS TROBA
BÉ LA RECOLLIDA DE LA FORM
···········································································································································
La campanya de reforç de la FORM es tanca amb 1.352 enquestes veïnals sobre la gestió dels
residus i amb la visita a 112 comerços, el 67% dels quals participarien en la recollida selectiva.
···········································································································································
L’empresa Fem Natura ha lliurat a l’Ajuntament la memòria sobre la campanya de reforç de la matèria orgànica
duta a terme entre octubre i desembre.
Els resultats de les enquestes avalen
la implantació del nou servei: el 53%
dels enquestats valora la implantació
de la recollida de FORM com a positiva
i el 31% com a molt positiva. Tan sols
el 7% opina que ha estat negativa, ja
sia perquè implica massa feina a casa,
per l’increment en la taxa de la brossa,
per manca d’espai a les llars, per problemes d’olors o per manca de temps.

Durant la campanya es va obsequiar els veïns
amb un pensament d’hivern.

Pel que fa a les fraccions separades, el 81% dels enquestats afirma
seleccionar correctament la matèria orgànica. Aquest percentatge disminueix
en el cas del vidre i el paper, amb un
79 i 76% respectivament, i és sensiblement inferior en el cas dels envasos,
amb el 66%. Cal destacar que el 73%
dels enquestats llença les piles usades
en els contenidors específics habilitats
a tal efecte en comerços i dependències municipals i que el 14% separa l’oli
de cuina per a dur-lo a la deixalleria,
però també per a fer-ne sabó.
La majoria de veïns enquestats creu
que els contenidors de FORM estan
suficientment a prop del seu domicili
i només un 13% considera que estan
massa lluny. En el cas de les àrees
d’aportació de vidre, paper i envasos,
la distància entre les llars i els contenidors esdevé un problema i el 41% dels
enquestats creu que estan lluny o massa lluny, fet que dificulta el reciclatge.
Pel que fa a la deixalleria, el 60%
de les persones sap on està i el 40%
l’utilitza habitualment o l’ha utilitzada
alguna vegada. Els residus que més
s’hi porten són oli, mobles, electrodomèstics, restes verdes, fustes i ferralla.
El nombre total d’habitatges on
s’ha respost l’enquesta és de 1.352,
el 47% del total, una xifra prou significativa per conèixer les percepcions globals de la ciutadania. El gruix
d’aquests qüestionaris, 1.262, ha
estat realitzat per l’equip d’educadors
de l’empresa contractada. Les 90 enquestes restants s’han respost a Can
Lleonart els dies 30 de novembre i 1
de desembre, dates en les quals els

veïns que no eren a casa podien passar a recollir la informació de la campanya i un petit obsequi.

L’OPINIÓ DEL COMERÇ
Pel que fa als residus comercials, s’ha
passat per 112 establiments dels 141
existents al municipi. D’aquestes visites, 57 pertanyen a establiments generadors de FORM dels 75 que hi ha
a la població.
L’equip d’educadors ha informat els
responsables dels establiments sobre el
sistema de recollida als comerços establert per l’Ajuntament: els productors
de restes orgàniques hauran de disposar de contenidors propis per aquesta
fracció i per al rebuig, que hauran d’emmagatzemar i treure a la via pública de
manera coordinada amb el servei de recollida. Un cop se n’hagi fet el buidatge,
els hauran de tornar a l’interior de l’establiment. Els comerços que no generen
FORM hauran de separar els seus residus i dipositar-los a l’interior dels iglús,
evitant en tot moment saturar-los ja que
estan dimensionats per atendre les necessitats dels usuaris domèstics.
Segons l’enquesta el 67% dels generadors de FORM participarien en el
sistema de recollida establert per l’Ajuntament. Per contra, el 33% restant
no està disposat a reciclar els seus residus al·legant manca d’espai, raons
d’higiene o problemes de males olors.
D’entre els avantatges de separar
els residus comercials en contenidors
propis destaca el fet de no saturar els
contenidors de la via pública, si bé un
30% dels botiguers creu que no aportarà cap benefici.
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conclusions d’aquest estudi se’n derivarà un pla d’acció que es dotarà econòmicament cada any.

NETS I DESBROSSATS

Detall de l’actuació realitzada a Can Comulada.

L’Ajuntament ha contractat la Federació d’ADF del Maresme perquè redacti
l’Inventari de Camins Rurals d’Alella.
La confecció d’aquest document té un
cost de 2.970€, i servirà de suport a la
revisió del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal. De fet, aquest document és
imprescindible per conèixer la titularitat de cada camí, el seu traçat original
i l’estat en què es troba per poder-los
recuperar i, arribat el cas, d’assumir
part de les despeses del seu manteniment. Per aquest motiu, d’entre les

Durant el passat mes de desembre es
van dur a terme els treballs d’arranjament i manteniment de tres dels camins inclosos dins el Pla de Prevenció
d’Incendis. Es tracta de les pistes forestals del carrer Empordà, a Mas Coll; el
camí que surt de Can Comulada i puja
fins al dipòsit de Sorea en el límit de
terme amb Tiana, i el camí que mena
de Font de Cera fins a La Cornisa.
Aquestes intervencions han suposat una inversió de 4.669€ a repartir
en un 90% a càrrec de la Diputació de
Barcelona i un 10% l’Ajuntament.
D’altra banda i fins al mes de març,
resta obert el període per sol·licitar permís per cremar rostolls en zona agrícola i forestal. L’horari convingut abasta
de les 8 a les 19 hores de tots els dies,
excepte diumenge. A més de disposar
de l’autorització expressa de l’Àrea de
Sostenibilitat, cal assabentar abans a
la Policia Local. El sol·licitant del permís s’ha de mantenir tothora al costat
del foc i respondre de la seva extinció.

S’ENCARREGA EL CATÀLEG
D’ARQUITECTURA POPULAR
L’Àrea de Sostenibilitat ha encarregat
a l’empresa de serveis arqueològics
Actium l’elaboració d’un Catàleg d’Arquitectura Popular per un import de
3.000€. El treball resultant s’inclourà
entre els documents complementaris
del nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal.
El Catàleg, que estarà enllestit en
tres mesos, crearà una fitxa d’elements
arquitectònics menors com ara casetes
de vinya, parets de pedra seca, murs

de tanca de rieres, mines, fonts i safareigs que existeixen al poble i que no
estan suficientment documentats.
L’informe resultant permetrà descriure aquests elements, així com conèixer-ne l’origen i les seves funcions.
En aquests moments, el Pla Especial de Patrimoni d’Alella no inclou
cap mostra d’arquitectura popular, per
la qual cosa hi seran introduïts tots
aquells elements que ara es defineixin
com a valuosos o significatius.

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

S’INVENTARIEN I ES NETEGEN
ELS CAMINS RURALS DEL MUNICIPI

EL PARC SERRALADA LITORAL
ARRANJA EL CAMÍ DE LA CORNISA
El Parc de la Serralada Litoral ha
arranjat el camí de la Cornisa entre
el Turó del Galzeran i el carrer de
Salvador Espriu, a Alella Parc. En
total, s’ha repassat el ferm, s’ha
controlat l’evacuació de l’aigües
pluvials i s’ha retallat la caixa de
vegetació del camí en un tram de
3km. Aquest camí és fonamental
per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis. El cost dels treballs ascendeix a prop de 8.000€,
1.625 dels quals els aportarà
l’Ajuntament a través d’una subvenció concedida per la Direcció
General de Boscos i Biodiversitat.

L’AJUNTAMENT REFERMA
EL COMPROMÍS AMB L’ADF
Els set ajuntaments que integren
l’Agrupació de Defensa Forestal La
Conreria han incrementat la seva
contribució econòmica a l’entitat.
En la junta celebrada el passat 12
de desembre, els ajuntaments van
acordar apujar la quota de 0,15
euros per habitant a 0,20 i afegir
1€ més per cada hectàrea de superfície forestal. En el cas d’Alella,
aquest acord suposa passar dels
1.350€ de 2005 a 2.250 per a
2006, diners que se sumen als
3.000€ que l’Àrea de Sostenibilitat destina a dinamitzar la secció
local de voluntaris.

ATLL PLANTA NOUS ARBRES
AL DIPÒSIT DE MAS COLL
Aigües Ter-Llobregat (ATLL) ha atès
les reclamacions de l’Ajuntament
i finalment ha dut a terme la replantació de l’arbrat mort que hi
havia al voltant del dipòsit d’aigua
de 5.000 m3 del carrer Vallespir,
a Mas Coll. En concret, ATLL ha
plantat tretze alzines i dos pins per
esmorteir l’impacte paisatgístic que
causa el dipòsit, i ha instal·lat una
barana perimetral de fusta tractada. A més, l’empresa s’ha compromès a efectuar tasques de neteja
i manteniment en el recinte cada
dos mesos.
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JOVENTUT

GRAN QUALITAT DELS TREBALLS
PRESENTATS AL VÍDEO JOVE
···································································································
Imaginación, de Javier García Arredondo, i La habitación del olvido, d’Irina González, van ser els
guanyadors d’un certamen que va exhibir pel·lícules de gran nivell i va comptar amb el doble de
participants que l’any passat.
···································································································
El concurs de curtmetratges per a
afeccionats Vídeo Jove que organitza
la regidoria de Joventut ha fet públic
el veredicte de la seva sisena edició.
Els treballs La habitación del olvido,
d’Irina González, en la categoria A, i
el vídeo Imaginación, de Javier García
Arredondo, en la categoria B, van ser el
guanyadors absoluts del certamen, que
enguany va comptar amb 42 participants, el doble que l’any passat.
La qualitat de les propostes àudiovisuals presentades va ser, en general,
molt elevada. S’hi van projectar vídeos
no només amb bons guions, sinó amb
una solidesa tècnica també molt important, la qual cosa els conferia un caràcter quasi professional. El fet que una
part significativa dels seus autors fossin
estudiants del món del vídeo ha fet que
els organitzadors del concurs es plantegin la possibilitat de donar un nou caire
al certamen, que en origen s’adreçava
exclusivament a afeccionats.
Els treballs presentats abastaven
diversos gèneres, de manera que en
la projecció maratoniana que es va fer
el 3 de desembre a Les Golfes de Can
Lleonart es van poder visionar cintes
de denúncia, animacions gràfiques i en
plastilina, curts de reflexió filosòfica,
comèdia, documental i fins i tot videoart. Dels treballs presentats, 9 vídeos
corresponien a la categoria A per a menors de 19 anys, i els altres 33 a joves
de 20 a 30 anys. Entre aquests darrers
va destacar la participació de curts vinguts d’Argentina i Colòmbia.
La vetllada va ser amenitzada pel
grup de música Mushka.

Un moment de la projecció dels curtmetratges.

PREMIS
CATEGORIA A (de 14 a 19 anys)
Primer premi a la millor direcció: ‘La Habitación del Olvido’, d’Irina González
Segon premi a la millor idea creativa: ‘Don’t Speak’, de Mònica A. Arévalo
Tercer Premi pels millors efectes visuals: ‘L’anunci’, de Joan Cuscullola

CATEGORIA B (de 20 a 30 anys)
Primer premi al millor curt: ‘Imaginación’, de Javier García
Segon premi a la millor videocreació: ‘Cada día paso por aquí’, de Raúl Arroyo
Tercer Premi a la millor crítica de la violència de gènere: ‘Papás y mamás’, de Moisés Romera
Premi del Públic: ‘Un poco de sal para la lubina’, de Carlos Manuel Balbuena
Primer Accèssit pel millor treball de recuperació de la memòria històrica: ‘Tierra de guerrilleros’, d’Amanda Castro
Segon Accèssit per la millor animació contra l’educació autoritària: ‘Lunes’, de Camilo Ayala
Tercer Accèssit pel millor retrat dels maltractaments psicològics: ‘Un poco de sal para la lubina’, de Carlos M. Balbuena
Quart Accèssit per la millor videocreació onírica: ‘La Caja’, de Lluís Torroja
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CULTURA

DIVERSES NOVETATS AL PROGRAMA
DE CURSOS DE CAN LLEONART
Can Lleonart ja té a punt el programa
de cursos i activitats per al primer trimestre de 2006. A les habituals propostes com els idiomes, la informàtica
o els tallers d’expressió, s’afegeixen
noves activitats que responen a la demanda dels usuaris i usuàries del centre cultural, així com a la idea d’innovació contínua que es promou des de
les regidories de Cultura i Festes.
Pel que fa a les activitats relacionades amb la salut i el creixement personal s’introdueix un taller de reeducació
postural i un altre d’autocoaching, una
tècnica sorgida de la psicologia que facilita eines d’entrenament personal per
aprendre a dirigir la pròpia vida.
Entre les propostes d’humanitats destaca el curs d’introducció a l’astronomia que farà l’Agrupació d’Astronomia
d’Alella per aprendre a reconèixer els
astres tant a ull nu com amb telescopi.

L’àrea de recursos és la que presenta
més novetats. A saber: un curs d’interiorisme per mostrar les possibilitats de
transformació de l’habitatge mitjançant
l’estudi de la llum, el color i els materials; un curs d’iniciació a la fotografia
amb càmera digital per conèixer millor
aquest instrument i les seves possibilitats i aplicacions informàtiques; un
taller d’iniciació a la grafologia; un curs
d’escacs; un curs de cuina centrat en
la gastronomia mediterrània i les seves particulars qualitats, i un curs de
pastisseria a càrrec de la reconeguda
escola Hofmann que tindrà lloc a les
seves instal·lacions de Barcelona.
Entre les noves activitats d’expressió s’oferirà també un taller de pintura
sobre seda, un curs de cant de gospel
i un altre de balls de saló, on s’impartiran classes de cha-cha-cha, bolero,
vals vienès, tango, foxtrot i rock.

Can Lleonart segueix oferint interessants propostes musicals. Aquest trimestre és el torn de la música swing,
que omplirà de ritme Les Golfes els
dies 3 i 17 de febrer i 3 i 17 de març.
El primer grup que actuarà serà
Gospel Five, un conjunt format per
cinc veus acompanyades de piano que
interpretarà alguns dels temes més

tradicionals i populars del gospel. Serà
el dia 3 de febrer, i en el recital hi inclouran també algunes peces modernes
per tal de fer un recorregut complet per
la història d’aquest estil musical.
El 17 de febrer serà el torn de Los
Krokodillos, un quintet de Barcelona
que interpreta l’enèrgica el jazz de
Nova Orleans dels anys 20 a cop de
banjo, clarinet, trompeta, taula de rentar i tuba.
El 3 de març hi actuarà Jay Wallis
Trio, que realitzarà una aproximació a
l’estil de Chet Baker combinant la veu i
la trompeta, d’una banda, amb la guitarra i el contrabaix, de l’altra, en un
acústic que revisita el jazz des de la
swing era dels anys 40 fins al cooler
estil dels 50 i 60.
El 17 de març serà l’hora de Quarz,
una formació de piano i bateria que
s’atrevirà amb el jazz, les bandes sonores i la improvisació musical.

AUTOCOACHING. L’ART DE DIRIGIR LA TEVA VIDA
Dilluns 23 de gener a les 20h
A càrrec de Sílvia Pallerola
Una xerrada al voltant de l’autocoaching, una
tècnica sorgida de la psicologia que dóna les eines
per conèixer el nostre potencial i poder assolir els
nostres objectius laborals i familiars.
LA HIPERTENSIÓ
Dilluns 6 de febrer a les 20h
A càrrec d’Enriqueta Alcaraz
La hipertensió és el primer motiu de consulta
entre les patologies cròniques a l’atenció primària
per ser un factor de risc cardiovascular molt
important.
SOCIETAT I IMMIGRACIÓ A FRANÇA
Febrer
En aquesta tertúlia s’analitzarà la situació actual i
els antecedents de la immigració a l’Estat francès,
així com quines en poden ser les conseqüències.
Establirem comparacions amb les diferents
realitats europees.

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

LES GOLFES, A RITME DE SWING

TERTÚLIES

TEATRE, TITELLES I CONTES
PER ALS MÉS PETITS
Els més petits de la casa també trobaran les seves activitats, un cop al
mes, a Can Lleonart. Totes les actuacions infantils són gratuïtes i tenen lloc a Les Golfes els dissabtes
a les 12h.
A continuació us fem cinc cèntims de la programació prevista:
Niti i el Lleó, a càrrec d’El Pirata Kim, és un espectacle familiar
que el 28 de gener farà viatjar el
públic al vell continent africà.
Clau de Contes és el títol de la
sessió de relats amb música en directe per als més menuts a càrrec
d’El Somni del Drac que es farà el
proper 25 de febrer.
I el dia 25 de març, la companyia Titelles Naip portarà a escena
El País de Mai Més, una proposta
que fa un cop d’ull al clàssic de Peter Pan i al seu anhel de ser sempre
un infant.
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···························································································
El febrer es posarà en marxa un nou servei de transport urbà que substituirà
l’actual línia d’urbanitzacions i unirà els diferents nuclis d’Alella directament
amb l’estació de Renfe i Teià amb una freqüència de pas d’una hora.

···························································································
Alella i Teià estaran units mitjançant
transport urbà. Si no hi ha cap contratemps, el proper 1 de febrer entrarà en
funcionament un nou servei d’autobús
que, a més d’enllaçar les dues poblacions, connectarà directament amb la
línia de ferrocarril de Renfe a les estacions del Masnou i Ocata.
Aquest nou servei haurà estat possible gràcies a l’elaboració d’un estudi
encarregat pels dos ajuntaments, que
ha rebut el suport tècnic i econòmic de
l’Autoritat del Transport Metropolità. La
nova línia es dotarà amb dos vehicles
que recorreran els diferents veïnats
d’Alella, faran parada a l’estació del
Masnou i pujaran a Teià.
És previst que la nova línia tingui
també parades al Passeig de la Creu
de Pedra i l’Avinguda d’Alella per donar
cobertura als barris de l’Eixample, La
Gaietana i Mar i Muntanya.
La freqüència de pas està estipulada
en un autobús cada hora. Si a aquesta nova línia pendular hi afegim la que
uneix directament Alella amb El Masnou,
s’aconseguirà que cada hora surtin de

Can Lleonart tres autobusos: a les hores
en punt, a un quart i a dos quarts.
Les úniques variacions tindran lloc
pel matí, ja que s’ha adaptat la nova
línia als horaris escolars: es preveu fer
parada a Can Lleonart un quart d’hora
abans de l’inici de les classes de l’Institut i un quart abans que comenci l’Escola Fabra per tal que aquells alumnes
que hi estudien puguin utilitzar-la.

NO HI HAURÀ TRANSPORT ESCOLAR
Després de mesos treballant per oferir
un servei de transport per a l’Escola
Fabra, el Consell Escolar ha manifestat
que no veu factible aquest servei. Les
causes es basen en el fet que la resposta per part de l’alumnat del centre
ha estat molt minsa (només el 2,4%
dels alumnes matriculats havien mostrat interès), i en què l’estudi previ ha
constatat de nou les dificultats viàries
del municipi i les considerables distàncies que hi ha entre nuclis, que
farien que un autobús escolar esgotés
el termini màxim d’una hora que estableix la llei per fer el recorregut.

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
PER IMPULSAR EL COMERÇ LOCAL
El diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Jaume Vives, va
visitar Alella el passat 13 de desembre
per tal de signar amb l’Ajuntament un

conveni per a la promoció del comerç
local emmarcat dins el programa de
cooperació de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
El conveni estableix una subvenció
de 9.149€ perquè sigui destinada a la
realització de diferents estudis relacionats amb el Pla d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC), així com
a un programa dual de formació i assessorament comercial que es fa amb
caràcter individual amb els comerços
del municipi.

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

L’AUTOBÚS UNIRÀ ALELLA I TEIÀ

UN SOL SENTIT DE CIRCULACIÓ
PER ACCEDIR A L’INSTITUT
Els problemes de trànsit que es produeixen a l’hora d’entrada i sortida
dels alumnes de l’Institut ha fet que,
d’acord amb la direcció del centre,
l’Ajuntament hagi decidit convertir
l’avinguda del Bosquet, en el seu
tram davant l’IES, en un vial d’un sol
sentit de circulació. A partir d’ara,
només s’hi podrà accedir a aquest
carrer en sentit descendent, de manera que per anar a dalt de tot del
Bosquet caldrà fer la volta pel camí
que el circumda. Amb aquesta mesura, que agilita la sortida dels vehicles, es preveu millorar la mobilitat
en aquest sector.

‘DISMENSIONEL’, GUANYADOR DE
LA BECA PER A MÚSICS JOVES
El conjunt teianenc ha estat el guanyador de la beca de 3.000€ per
a l’edició del seu primer CD que
atorguen els Ajuntaments d’Alella,
El Masnou i Teià. També va rebre una menció especial del jurat
el cantautor El Loco Tidiano, que
juntament amb Dismensionel serà
contractat per actuar en cadascun
dels tres pobles durant 2006.

LA POLICIA LOCAL FA UN CURS
DE MEDIACIÓ FAMILIAR
Diversos agents de la Policia Local
d’Alella i d’altres poblacions de la
rodalia van participar els dies 23
i 25 de novembre en un seminari d’iniciació a la mediació familiar i social destinat a resoldre els
conflictes comunitaris. El curs va
ser impartit per l’assistent social
de l’Ajuntament Emilio Cazorla i
s’emmarca dins les activitats de
formació contínua del cos de Policia Local d’Alella.

UN AGENT DE POLICIA, QUART AL
CAMPIONAT DEL MÓN DE KÁRATE
L’agent de la Policia Local d’Alella
Dani Navarrete va aconseguir el
quart lloc al campionat del món
de kàrate, en el qual va competir
representant la selecció catalana.
Navarrete va perdre el combat de
quarts per punts.
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···························································································
L’Ajuntament treballa ja intensament en l’organització del Festival d’Estiu 2006,
amb l’objectiu d’oferir més actuacions, propostes variades i la possibilitat que
siguin diversos els espais que acullin aquest esdeveniment.

···························································································
La bona resposta de públic obtinguda
pel Festival d’Estiu celebrat el passat
2005 als Jardins de Cal Marquès fa
que l’Ajuntament hagi començat a planejar l’abast i el contingut de la propera edició. D’entrada, s’ha analitzat
la conveniència d’augmentar a més de
tres el nombre de concerts, així com la
possibilitat de concentrar totes les actuacions durant el mes de juliol.
Sempre amb l’objectiu d’oferir un
pograma de la màxima qualitat, l’Ajuntament està valorant seriosament la
inclusió, al costat d’orquestres de reconegut prestigi, d’altres disciplines com
ara la dansa per tal de satisfer els gustos d’un públic molt més ampli.
Recentment s’han iniciat contactes
amb particulars per ampliar els escenaris que podrien acollir el proper Festival
amb la idea que, a més del Marquesat,
s’hi pugui accedir a alguna altra casa senyorívola. També s’ha parlat amb diverses empreses interessades a patrocinar

l’esdeveniment, com ara El Periódico,
T-Systems i la Fundació Damm.
En aquests moments ja hi ha una
actuació tancada per al proper Festival:
la del tenor alellenc Eloi Prat Morgades,
que actualment resideix i es dedica professionalment al cant a Berlín. Prat farà
un recital acompanyat de piano.

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

EL PROPER FESTIVAL D’ESTIU PODRIA
CRÉIXER EN VARIETAT I ESCENARIS

APUNTA’T AL SERVEI DE MISSATGERIA SMS
Vols rebre al teu telèfon totes les informacions d’agenda de les activitats
culturals, infantils, per a joves?
Els avisos del calendari del constribuent de totes les taxes i impostos?
Les dates dels actes i reunions informatives i les informacions generals del
municipi?

Dóna’t d’alta gratuïtament al servei d’Informació per SMS!
Omple el formulari que trobaràs a:
Ajuntament
Can Lleonart
Web municipal (www.alella.org)
Tens coses a dir a l’Ajuntament? Una queixa? Un suggeriment per millorar el
poble? Vols avisar d’alguna cosa?

Envia un SMS al 5464 amb el text ALELLA.el teu missatge.
(Exemple: ALELLA.Hi ha un forat al paviment del carrer Perdius)

ALELLA APORTA 1.691,60€
A LA MARATÓ DE TV3
Els actes promoguts a Alella per
recollir donatius per a la Marató de
TV3 van aconseguir recaptar un total
de 1.691,60€. D’aquests, 888,60€
es van obtenir en el concert de les
corals Polifònica Joia d’Alella, Mareny de Vilassar de Dalt i Laetare
de Calella a l’església de Sant Feliu;
203€ en ocasió de la caminada i
posterior botifarrada popular que es
va fer diumenge 18 al matí, i 600€
més en el bingo organitzat pel Casal.

ES REFORÇA LA SENYALITZACIÓ
A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
En les properes setmanes es reforçarà la informació sobre les condicions
d’aparcament en la Plaça de l’Ajuntament per recordar que es tracta
d’una zona destinada únicament a
càrrega i descàrrega per a vehicles
comercials. En la resta de supòsits,
la Policia Local multarà els vehicles
que hi trobi estacionats.

UN CD DE CÀTIX AMB AQUEST ‘FULL’
Amb aquest Full hi trobareu un CD
de Càtix, una compilació de programari lliure per a l’ordinador totalment en català. La seva distribució
gratuïta ha estat possible gràcies a
la col·laboració de la regidoria del
Coneixement de l’Ajuntament de
Barcelona.
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GRUPS MUNICIPALS
Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer.

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA

La piscina, finalment

La piscina municipal és una de les demandes més desitjades per part de la ciutadania. No és d’estranyar, tenint en compte que
ha estat una d’aquelles promeses que els alellencs hem sentit en les quatre darreres campanyes electorals. Per això, ERC+La
Garnatxa va començar a treballar-hi de valent des del primer dia. Tant és així que ara podem dir que la primavera vinent és posarà
la primera pedra i que el nou complex esportiu municipal podria ser una realitat al llarg de 2007.
Enlloc de ser motiu de satisfacció, sembla que aquest fet incomodi els representants de CiU fins a treure’ls de polleguera. Una
vegada i una altra repeteixen un discurs pessimista i gens constructiu: “no ens agrada aquesta piscina”, “no ens agrada el lloc”,
“queda massa lluny del poliesportiu”, “per què s’ha d’ampliar”, “la Unió de Federacions Esportives de Catalunya no ens ofereix
prou confiança”... I al final, sempre, com qui no vol la cosa, plantegen la mateixa alternativa: “potser seria millor començar de
zero tot el procés”.
Aquesta actitud dilatòria és vergonyosa, ja que té com a únic objectiu impedir que el govern pugui reexir en el seu propòsit
abans de finalitzar el mandat. La seva incapacitat i manca de previsió ja es va veure reflectida quan l’anterior govern, amb CiU al
capdavant, va donar llum verd a la urbanització de Can Vera. Era aleshores el moment de preveure l’emplaçament d’una piscina
com calia: sense limitacions d’espais i oberta al futur passeig de la riera.
Després de no haver estat capaços ni tan sols d’encarregar un avantprojecte en quatre anys de govern, ara és molt fàcil omplirse la boca dient “nosaltres també volem la piscina”. Nosaltres la volem i la fem.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Alternativa a la Taxa de la brossa

El grup municipal de CiU està completament disconforme i oposat a l’aplicació actual de la taxa de Recollida, Tractament i Eliminació
de la Brossa i altres Residus Urbans. En l’any 2005 ha suposat un increment de gairebé un +100% i pel 2006 es manté el criteri.
Creiem que la protesta ciutadana fou suficientment clamorosa i unànime, amb intervencions al Ple perquè l’equip de govern estudiés
una altra forma d’aplicació de la taxa, que cerquessin altres solucions i que no fos tant onerosa i complicada pels ciutadans. Davant
la paralització del tinent d’Alcalde de l’Area de Sostenibilitat, Sr. Asensio, en trobar una solució i tenint en compte les més de 1.000
signatures de protesta de ciutadans d’Alella presentades al Síndic de Greuges, ens va motivar a sotmetre una proposició al Ple d’octubre, que no castigués tant a la població. Considerem que la situació econòmica de l’Ajuntament d’Alella és suficientment satisfactòria,
degut a la revisió que es va fer de l’impost de béns immobles (IBI) per part de l’anterior equip de govern, i que permet de sobres una
reducció i millora de l’import de l’ordenança. En aquest sentit, el grup de CiU ha proposat a l’equip de govern, d’absorbir el cost de
la recollida i tractament de la matèria orgànica, al menys durant els propers 5 anys, suprimint les bonificacions i descomptes i tornar
als nivells del 2.004. Només cal mirar a pobles veïns com El Masnou i Premià de Mar, on no han repercutit l’increment de cost de
la recollida selectiva a la taxa, sino que han aplicat increments d’acord amb l’evolució de l’IPC. Creiem que al poble d’Alella, els ciutadans són el suficientment entenedors i assequibles per comprometres i col.laborar per fer una bona recollida selectiva de deixalles.
Desitjariem doncs, que l’equip de govern reflexionés sobre la seva posició i intentés escoltar tant a l’oposició com als ciutadans, això
sí, sense recórrer als taps a les orelles ni al discurs prepotent de que el poble ja els jutjarà a les properes eleccions.

PARTIT POPULAR

La herencia económica del PP se acaba...

El PSOE ha tenido tiempo suficiente para intentar pensar que hacer con este país, y parece ser que no sabe que hacer con nada,
ni con la cohesión territorial, ni con los agricultores, ni con las empresas que cierran o se van, ni con la inmigración, ni con las
broncas internas entre ministros y dirigentes de sus partidos socios...y la economía? Si la economía va mal...apaga y vámonos.
Durante este tiempo han estado respirando tranquilos porque los gobiernos del PP han sido excelentes, han dejado a España y
sus comunidades muy bien económicamente y desde que el PSOE está en el poder todo son quejas de la gente de la calle, de
los ciudadanos (afines a distintos partidos). Algo pasa, el poder adquisitivo baja, los impuestos suben, el combustible, la luz, el
gas...y los sueldos congelados. No sé donde vamos a ir a parar. Solamente una cosa es verdad, nuestro ex ministro de Economía,
Rodrigo Rato (PP) ahora es Presidente del Fondo Monetario Internacional...y por algo será. Como el gobierno no espabile y sus
ministros no se pongan las pilas para defendernos a todos nuestros intereses y nuestra economía nuestro futuro puede ser negro,
o en todo caso será mejor que nos abrochemos los cinturones que viene la cuesta de enero! Supongo que a muchos se os ponen
los pelos de punta al recordar la antigua etapa Socialista, como dejó el país, la Seguridad Social hundida...El PP llegó y reflotó
todo e hizo que España evolucionara espectacularmente económicamente y se notó. En fin, esperemos que pronto la cosa cambie
por el bien de todos. Aprovechamos para desearos un “Próspero” 2006 (y no es un chiste).
e-mail: alella@popularsbcn.com

web: www.popularsbcn.com/alella
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GRUPS MUNICIPALS

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS
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

LLIGA SOCIAL D’ALELLA

La laïcitat

Per laïcitat s’entén “un sistema que exclou les Esglésies de l’exercici del poder polític o administratiu i de l’organització de
l’ensenyament”.
Però la laïcitat (el ésser laic) és molt més que la separació entre la societat i les Esglésies. I tot el que ara diré s’ha dit de
la laïcitat.
La laïcitat no és intolerància, dogmatisme (ni tan sols dels principis laics), ni és necessàriament antireligiosa.
En canvi és ètica, democràtica, complidora de les lleis, crítica, fraterna (la fraternitat humana implica la consideració de la
radical igualtat del genoma humà com una única espècie), compatible amb idees i sentiments diversos, tolerant, integradora
i respectuosa amb les diferències, defensora de la identitat de drets i deures, de la llibertat de la investigació científica en el
marc de la llei, de la responsabilitat, l’autonomia, del pluralisme de valors, de la dignitat, del control democràtic de la ciència
i de la preservació de les creences íntimes, de la lliure relació amb les Esglésies però de la autonomia de les relacions.
També és, finalment, racional i admet els límits de l’existència i del coneixement
Per la laïcitat, la ciutadania és l’únic títol de drets polítics i aquesta la seva veritable arrel.
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EL FULL

COP D’ULL AL PLE

PLE ORDINARI DEL 27 D’OCTUBRE
1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 29
de setembre de 2005.
S’aprova per unanimitat.
2· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació de l’ordenança general reguladora
de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
S’aprova amb els vots a favor (11) d’ERC-LG, PSC, CiU,
ICV i Lliga Social d’Alella i les abstencions (2) del PP.
3· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació dels articles 5è, 7è i 8è de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles.
S’aprova amb els vots a favor (11) d’ERC-LG, PSC, CiU,
ICV i Lliga Social d’Alella i les abstencions (2) del PP.
4· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació dels articles 5è i 6è de l’ordenança
fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
S’aprova amb els vots a favor (7) d’ERC-LG, PSC i Lliga
Social d’Alella i els vots en contra (6) de CiU, PP i ICV.
5· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació dels articles 6è i 8è de l’ordenança
fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
S’aprova amb els vots a favor (8) d’ERC-LG, PSC, ICV i Lliga Social d’Alella, l’abstenció (3) de CiU i els vots en contra
(2) del PP.
6· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de les Contribucions Especials.
S’aprova per unanimitat.
7· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació dels articles 5è i 6è de l’ordenança
fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
S’aprova amb els vots a favor (11) d’ERC-LG, PSC, CiU,
ICV i Lliga Social d’Alella, i l’abstenció (2) del PP.
8· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació dels articles 6è i 7è de l’ordenança
fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per a llicències urbanístiques.
S’aprova per unanimitat.
9· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació dels articles 5è i 6è de l’ordenança
fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en
les activitats i instal·lacions.

S’aprova amb els vots a favor (8) d’ERC-LG, PSC, ICV i
Lliga Social d’Alella, l’abstenció (2) del PP i els vots en contra (3) de CiU.
10· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació dels articles 5è, 6è i 12è de l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.
S’aprova amb els vots a favor (7) d’ERC-LG, PSC i Lliga
Social d’Alella i els vots en contra (6) de CiU, PP i ICV.
11· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 6è de l’ordenança fiscal
núm. 15, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, estintols, bastides i altres instal·lacions.
S’aprova per unanimitat.
12· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 6è de l’ordenança fiscal
núm. º16, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d’ús públic.
S’aprova per unanimitat.
13· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 20,
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
S’aprova per unanimitat.
14· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre aprovació definitiva de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica
per a la construcció d’un habitatge a la finca situada al carrer Vicenç Ferrer, núm. 7.
S’aprova per unanimitat.
15· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre aprovació dels plans d’autoprotecció per a emergències per incendis forestals als nuclis de Mas Coll, Can Comulada, Alella
Parc, Nova Alella, Can Magarola i Font de Cera.
S’aprova per unanimitat.
16· Moció dels grups Municipals d’ERC, LSA, PSC, ICV i
CiU de suport al nou Estatut.
S’aprova amb els vots a favor (9) d’ERC, La Lliga Social,
PSC, ICV i CiU, l’abstenció (2) de La Garnatxa, i els vots en
contra (2) del PP.
17· Moció dels grups municipals ERC-LG i ICV sobre adhesió a la campanya “Armes sota Control”.
S’aprova amb els vots a favor (11) d’ERC-LG, PSC, CiU,
ICV i Lliga Social d’Alella, i l’abstenció (2) del PP.
18· Moció del PP en relació a la proposta de reforma de
l’Estatut de Catalunya.
No s’aprova amb els vots a favor (2) del PP i en contra
(11) d’ERC-LG, PSC, CiU, ICV i Lliga Social d’Alella.

GENER 2006

SERVEIS MUNICIPALS

HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 9 a 14h · Dj. de 16 a 20h

ANDREU FRANCISCO I ROGER
ERC + LA GARNATXA
93 555 05 50

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

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

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

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

Regidor de Cultura, Esports, Festes i Promoció Econòmica
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

RAIMON ESQUIROL I CABO
PP

LLUÍS VILAJOSANA I TOLEDO
PSC

ANNEROSE BLOSS
PP

···········································
Regidor de Governació i Mobilitat

Hores a convenir (678 534 302)

···········································
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: GENER
31
01
06
07
08
14
15
21
22
28
29

dissabte
diumenge
divendres
dissabte
diumenge
dissabte
diumenge
dissabte
diumenge
dissabte
diumenge

GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà,
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà,
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà,
MARTÍNEZ Farigola, 12
MARTÍNEZ Farigola, 12
BERNAL C/ El Masnou, 12
BERNAL C/ El Masnou, 12
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà,
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà,
MARTÍNEZ Farigola, 12
MARTÍNEZ Farigola, 12

54
54
54

54
54

Si voleu informació sobre
els torns de guàrdia de
les farmàcies del Masnou,
truqueu als telèfons:

································
93 555 33 08
································
93 555 05 03
· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2006
Mercat municipal 1r. trimestre
Mercat municipal 2n. trimestre
Mercat municipal 3r. trimestre
Mercat municipal 4t. trimestre
Taxa recollida escombraries habitatges
Taxa servei de cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles - guals
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost vehicles tracció mecànica i ciclomotors
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)
(1ª. fracció domiciliat)
(2ª. fracció domiciliat)
Impost Activitats Econòmiques
Impost Béns Immobles-rústega

14.01.2006
15.04.2006
14.07.2006
14.10.2006
03.02.2006
03.02.2006
03.02.2006
03.03.2006
04.03.2005
03.04.2006

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

14.03.2006
15.06.2006
14.09.2006
14.12.2006
03.04.2006
03.04.2006
03.04.2006
03.05.2006
04.05.2006
05.06.2006
01.06.2006
02.11.2006
01.09.2006 a 03.11.2006
01.09.2006 a 03.11.2006
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PRIMER LLIURAMENT DE BOSSES COMPOSTABLES*
del 23 de gener al 5 de febrer (ambdós inclosos) a Can Lleonart
de dilluns a divendres de 8 a 11h i de 17 a 21h
dissabte i diumenge de 10 a 14h
Enguany només es faran dos lliuraments, en cadascun dels quals
es donaran 4 paquets de bosses.
*Recordeu que per poder gaudir de la bonificació del 10% de la taxa caldrà haver respost als dos lliuraments de bosses biodegradables.

del 25 de novembre del 2005 al 25 de gener de 2006
Entrada gratuïta

ADREÇA
Riera Coma Fosca, 42
cfinfo@comafosca.net
www.comafosca.net
Tel. 93 540 87 23

HORARI
Dijous i Divendres de 17 a 21h.
Dissabte de 10 a 14h. i de 17 a 22h.
Diumenge de 10 a 14h.
Dies festius tancat.

