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El projecte executiu del nou Casal d'Alella s'aprovarà a finals 
d'aquest mes de febrer. Després de molts anys de treball conjunt 
entre el Casal d'Alella i l'Ajuntament arribem finalment a tenir 
una proposta concreta que disposarà entre d'altres espais de 
local social, aules per a l'escola de dansa, bucs d'assaig i una 
sala polivalent amb escenari amb una capacitat per a uns 270 
espectadors. 

La inversió del nou Casal d'Alella està valorada en més de cinc 
milions d'euros. Del seu finançament hi han garantides una 
subvenció ja concedida de la Generalitat i la venda futura del sòl de 
l'actual Casal. La resta del finançament està estudiada i és factible 
sense desequilibrar els pressupostos municipals. Si Esquerra 
torna a tenir la responsabilitat del govern municipal després de 
les eleccions municipals del proper mes de maig, la licitació de 
les obres es farà l'estiu vinent per tal de poder-ne començar la 
construcció abans no acabi el 2011. L'any 2013 tota la ciutadania 
podrà gaudir d'aquest nou equipament.

El nou Casal a Can Calderó serà una realitat

El POUM, exercici de responsabilitat
Andreu Francisco i Roger
Alcalde d’Alella
 
El passat 3 de febrer el ple 
de l'Ajuntament d'Alella va 
aprovar inicialment el Pla 
d'Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). La 

proposta va comptar amb el suport de cinc 
dels sis grups municipals, i el vot favorable de 
dotze dels tretze regidors de la corporació. Tots 
els grups municipals menys un, han deixat de 
banda el tacticisme, la demagògia i la política 
de baixa volada, i han sumat esforços per tal de 
tenir el millor dels documents possibles. 

Els objectius del POUM són els de la preservació 
i valorització del sòl no urbanitzable, la 
consecució de sòl i edificis patrimonials per 
a futurs equipaments públics, l'obtenció 
d'habitatge de protecció social de venda i de 
lloguer per permetre que una part dels nostres 
joves no hagin de marxar d'Alella, i la creació 
d'un parc empresarial.

S'han estat analitzant  les necessitats i s'han 
plantejat les estratègies a seguir per tal que 
d'aquí a vint anys puguem continuar parlant 
d'Alella com un poble.

El proper 15 de març està prevista la finalització de les 
obres d'ampliació de l'escola Fabra del Bosquet. Abans però, 
a meitats de febrer, ja es començarà a usar l'edifici nou, 
restant pendents obres de reforma de l'edifici antic i dels 
nous patis. 

Amb la decisió valenta d'avançar els diners per part de 
l'Ajuntament, per començar les obres l'any passat, s'ha 
aconseguit donar resposta a aquesta reivindicació històrica 
de la comunitat educativa i de molts veïns del nostre poble. 
Aquesta inversió correspon a la Generalitat qui haurà de 
retornar els diners a l'Ajuntament en breu. De no haver 
fet aquesta aposta des del municipi avui encara estaríem 
reivindicant l'ampliació.  

Imatge virtual de la proposta arquitectònica guanyadora del concurs del nou Casal

L'ampliació de l'escola Fabra a punt



Millores en els serveis de neteja viària i recollida de la brossa

El serveis de neteja viària i el de 
recollida de residus s'han renovat 
aquest principi d'any per tal de donar 
resposta a algunes de les mancances 
que tenien fins a la data. 

Pel que fa a la neteja viària s'ha 
introduït un nou vehicle per fer les 
zones d'ús més intensiu, el que ha 
permès incrementar la freqüència 
de pas pels barris a un cop per 
setmana afegint l'escombrat 

manual de les voreres. A més s'ha 
contractat l'eliminació de les herbes 
de les voreres, un dels dèficits més 
importants del manteniment.

Amb el nou servei de recollida 
de la brossa s'introdueixen 184 
contenidors amb obertura de tapa 
amb pedal. També s'implanta un 
sistema innovador de gestió dels olis 
vegetals usats. 

Important esforç inversor a la via pública

Aquest mes de febrer s'han dut a terme les intervencions 
de reparació de la pavimentació de part dels carrers 
dels barris de Nova Alella i Vallbona per un import de 
118.000€. 
 
A finals de gener van començar les obres de construcció 
de les voreres de les zones verdes municipals situades 

a la Sarota. També s'està procedint a reparar voreres en 
mal estat a tots els barris d'Alella. 

En breu sortiran a licitació les obres per a la substitució de 
l'enllumenat públic del barri de Can Magarola, una inversió 
d'uns 181.000 euros cofinançada entre l'Ajuntament i la 
Generalitat. També aquest mes de març es dura a terme 
una actualització de l'enllumenat de Nova Alella.

El mes d'abril haurien de començar les obres 
d'urbanització de Cal Vell, el darrer barri d'Alella pendent 
de recepcionar amb una important inversió dels veïns 
amb el suport de l'Ajuntament per un import de més de 
640.000 euros, així com la substitució de part de la xarxa 
d'aigua de Mas Coll.

A totes aquestes actuacions cal sumar les dutes a terme 
l'any 2010 de pavimentació i xarxa d'aigua d'Ibars Meia, 
i del clavegueram del carrer Santiago Rusiñol a Alella 
Parc, entre d'altres.

Estan a punt d'adjudicar-se les obres de pavimentació 
i ampliació de voreres de la Riera Principal, diferents 
passos elevats i millors accessos a la riera, en el seu 
tram entre la parada dels autobusos de Can Lleonart i el 
carrer Charles Rivel. En aquesta intervenció  està prevista 
la instal·lació de la primera bateria de contenidors 
soterrats d'Alella. Es preveu una inversió d'uns 360.000€ 
dels quals 200.000 euros provenen dels diners donats 
per Sorli Discau a l'Ajuntament i la resta d'una subvenció 
de la Generalitat de Catalunya. 

L'elevat import de l'arranjament del Passeig de la Riera 
entre Can Lleonart i el Canonge, que ascendeix a més 
de quatre milions d'euros, impedeix d'afrontar aquesta 
inversió integralment en aquests moments. És per això 
que s'afronta aquesta actuació de menor import però 
d'alta incidència en la mobilitat tant de vehicles com 
de vianants. El municipi disposa de 400.000 euros més 

provinents de Sorli Discau per a la redacció del projecte 
arquitectònic del passeig de la Riera i finançar una petita 
part de les seves obres en un futur.

S'inverteixen part dels diners de Sorli Discau a la Riera Principal



Encarregat l'avantprojecte d'un aparcament soterrat a Can Calderó

L'Ajuntament d'Alella ha encarregat la redacció de 
l'avantprojecte arquitectònic d'un aparcament soterrat 
en l'àmbit de Can Calderó. L'espai proposat és l'actual 
ampliació de l'aparcament en superfície situat per 
damunt de l'edifici de l'Alella Vinícola. Aquest sòl va ser 
aconseguit pel govern encapçalat per ERC+LG durant 
l'anterior mandat quan va refer la modificació urbanística 
de l'àmbit. Amb aquella gestió també es van aconseguir 
els sòls per a l'ampliació de l'escola Fabra, el del nou 
Casal i els diners per a l'adquisició de la parcel·la de la 
fàbrica de pintures al Torrent Vallbona. L'encàrrec pretén 
encaixar un aparcament per a d'entre 150 i 200 vehicles. 
Es pretén trobar un concessionari privat que el construeixi 
i gestioni. L'objectiu seria que tots aquells qui paguen 
l'impost de circulació a Alella tinguin una bonificació 
important per al seu ús.

El passat 29 de gener es va dur a terme a Can Lleonart la trobada 
"Parlem d'Alella", una proposta que va aplegar prop de trenta persones 
que durant més de dues hores van reflexionar i debatre sobre aquelles 
actuacions que haurien de ser prioritàries per als propers quatre 
anys. Regidors d'ERC i La Garnatxa, militants d'Esquerra i persones 
independents majoritàriament vinculades a la vida associativa del 
nostre poble, van apuntar algunes de les prioritats per al proper 
mandat com són la construcció del nou Casal en l'àmbit de Can Calderó, 
l'arribada de la fibra òptica a les llars o la continuïtat en la política 
de creació de parcs infantils pels diferents barris del poble, això sí, 
demanant-ne un millor manteniment. Preguntats pel tema, les diferents 
persones participants van valorar positivament les principals propostes 
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat inicialment el dijous 
3 de febrer.

La trobada 'Parlem d'Alella' dóna el tret de sortida a les municipals

60 persones van assistir al sopar organitzat per la secció 
local d'Esquerra d’Alella, un àpat que va servir de preludi 
a l’entrega del setè Premi Germans Lleonart. El va rebre 
Màrius Serra, periodista i escriptor el passat divendres 
dia 5 de novembre de 2010.

Isabel Nonell, Presidenta de la secció Local d’Esquerra a 
Alella, va presentar el guardonat i va esmentar la tasca 
que està duent a terme amb el projecte Mou-te pels 
quiets. Justament el dia després culminava a Granollers 
amb una subhasta de fotografies de famosos. Es van 
recollir prop de 12.000 euros per la Fundació Nexe.

L’alcalde d’Alella, i president d'ERC al Maresme, Andreu 
Francisco, li va entregar el premi. Màrius Serra el va 
agrair i el va dedicar a recent desaparegut Joan Solà.

En la seva intervenció, Màrius Serra va afirmar que “la 

llengua és un ésser viu i com a ésser viu és un ésser 
imperfecte que evoluciona. Hem de tenir el plaer de la 
llengua, i la revindicació de l’error”.

Marius Serra recull el 7è premi Germans Lleonart d'ERC Alella



Planes web

ERC, secció local       www.esquerra.cat/alella 
Fotolog de les JERC  www.fotolog.com/jercalella

Adreces de correu electrònic    
 
Secció local           alella@esquerra.org
JERC            alella@jerc.cat

Andreu Francisco (alcalde) franciscora@alella.cat
Laura Aloy (regidora)          aloyll@alella.cat
Isabel Nonell (regidora)      nonellti@alella.cat

El bloc del candidat, http://andreufrancisco.cat
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Des del darrer butlletí ara fa quatre mesos...

el novembre de 2010 posada en funcionament del nou 
tanatori 

el desembre obertura de l'ampliació del carrer Sureres 
amb aparcaments vinculats a l'escola La Serreta

durant tots aquest mesos primera estesa de fi bra 
òptica municipal 

l'octubre posada en marxa de l'espai lúdic i de salut de 
Can Gaza 


