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Davant la campanya d’informació interessada promoguda pels grups de l’oposició respecte 
de la construcció del nou equipament sociocultural, creiem necessari respondre algunes 
preguntes que molts veïns i veïnes d’Alella s’estan fent aquests dies fruit del díptic que els grups 
de CiU, Gd’A i PP van distribuir i la recollida de signatures que han organitzat conjuntament.
 
Andreu Francisco i Roger
Alcalde d’Alella

QUÈ ES VOL CONSTRUIR A CAN CALDERÓ?

"Un equipament sociocultural i un nou espai públic per a l’ús de tota la ciutadania."
 
Es projecta una sala polivalent per a uns 300 espectadors asseguts o 700 en peus amb una programació cultural 
estable que vindrà a resoldre les limitacions dels espais actuals. Dues aules per a l’Escola municipal de dansa, un 
buc d’assaig per als músics, sales i espais apropiats per a exposicions, convencions, celebracions, així com un bar-
cafeteria que donarà servei a tot el conjunt, completaran les instal•lacions previstes al projecte, que també inclou la 
urbanització dels espais públics i zones verdes.

L’EQUIPAMENT ESTÀ SOBREDIMENSIONAT PER A LES NECESSITATS D’ALELLA?

"El nou equipament té unes dimensions ajustades a les necessitats d’Alella." 

Així ho determina l’estudi encarregat per l’Ajuntament d’Alella a la Diputació de Barcelona l’any 2006 que, després 
d’analitzar les necessitats que generava l’activitat cultural i associativa d’Alella, dimensionava aquest equipament 
en 2.900 m2 que són els que finalment tindrà el nou equipament. Aquell estudi de 2006 ja xifrava la inversió total en 
prop de 6 milions d’euros.

PER QUÈ ES VOL CONSTRUIR?

"Era una de les principals propostes que recollia el nostre programa electoral." 

Quan fa nou mesos vam decidir fer palès el nostre compromís per a la consecució del nou equipament,  la situació 
econòmica ja era l’actual i enteníem, com ara, que era factible poder tirar-lo endavant aquest mandat. Fa més de 
set anys que des de l’Ajuntament venim treballant per fer realitat aquest projecte, que creiem que solucionarà unes 
importants mancances del nostre poble en l’àmbit d’infraestructures culturals

QUI SERÀ EL PROPIETARI DEL NOU EQUIPAMENT?

"Passem d’un equipament privat obsolet a un futur equipament de titularitat pública. D’un 
edifici d’uns pocs a una instal•lació per a tothom." 

Dels 2.900 m2 del nou equipament només una petita part anirà destinada a la seu de l’entitat Casal d’Alella . La 
totalitat de l’equipament serà de titularitat pública.  Cal destacar que l’entitat del Casal d’Alella cedeix gratuïtament 
la seva finca al municipi per tal de contribuir a la construcció del nou equipament. El consorci del Casal d’Alella serà 
qui s’encarregarà de la gestió.

Contra la desinformació: transparència



QUÈ ÉS EL CONSORCI DEL CASAL D’ALELLA?
 

"És un ens públic format per l’Ajuntament d’Alella i el Casal d’Alella, entitat sense ànim de 
lucre."
 
El seu objectiu fundacional és la construcció i gestió d’un nou equipament cultural que serà de titularitat pública. 
L’ens està presidit per l’alcalde d’Alella. La Junta de Govern és l’òrgan màxim de decisió del consorci, i està composat 
per 5 membres de l’Ajuntament i 4 de l’entitat. Dels cinc representants de l’Ajuntament tres són del govern municipal 
i dos de l’oposició (de 2006 a maig de 2011 CiU i PP, i al nou mandat CiU i Gd’A)

L’AJUNTAMENT INVERTIRÀ 7,3 MILIONS D’EUROS EN AQUEST EQUIPAMENT? 

"En cap cas. El govern només tirarà endavant aquest projecte si la inversió està per sota dels 
6 milions d’euros."
 
Aquesta és la xifra amb la que s’ha estat treballant des de 2006. El nou equipament té un cost sobre paper de 
7,3 milions d’euros, però l’alcalde ja va manifestar públicament al ple municipal del setembre i a el Full d’octubre 
d’enguany que no estem disposats a superar els 6 milions d’euros pel que fa a aquesta inversió. Això podrà ser 
possible perquè els preus oferts per les empreses constructores en l’actualitat presenten baixes per damunt del 20% 
sense que aquestes afectin la qualitat i rigor en l’execució de les obres i el compliment pressupostari.

COM FINANÇAREM LA INVERSIÓ?

"L’alcalde ho va explicar a l’editorial d’el Full d’octubre. En cap cas no s’iniciaran les obres 
mentre no estiguin clares totes les fonts de finançament." 

De l’import màxim de sis milions que estem disposats a invertir, hi ha 717 mil euros que provenen d’una subvenció de 
la Generalitat ja adjudicada a aquest projecte en concret i hi ha l’aportació del sòl de l’actual Casal que està valorat, 
en data de 2011, en 1,3 milions d’euros. Aquí és on, si el moment no és òptim per a la venda es demanaria un crèdit 
pont a tornar quan aquesta es produís. Es preveu també d'acollir el projecte a les noves convocatòries de subvencions 
per a inversions que faran tan la Diputació com la Generalitat durant els propers dos anys. L’aportació de recursos 
municipals serà inferior als 4 milions d’euros. Hi destinarem 3,2 milions d’euros del crèdit sol·licitat per a l’ampliació 
de l’Escola Fabra, dels que la Generalitat ja ha retornat més d'1,5 milions a data d'avui. La resta sortiran de recursos 
propis, afrontant l’operació sense generar cap nou endeutament a llarg termini. 

ELS IMPOSTOS PUJARAN PER FER FRONT A LA CONSTRUCCIÓ DE L‘EQUIPAMENT?

"En cap cas. El nostre compromís electoral va ser de no apujar la pressió fiscal durant tot el 
mandat." 

La taxa de la brossa i la de guals està congelada des de 2005, la de circulació des de 2007 i l’IBI ha estat congelat els 
anys 2010 i 2011. Per a 2012, l’única modificació aprovada és l’ajust de l’IBI un 2,7%, mantenint congelats la resta, fent 
que tot plegat signifiqui un augment de la fiscalitat d’un 2%, per sota de l’IPC a data d’avui del 3,1%. Aquest ajust servirà 
per compensar aproximadament un 25% de la baixada d’ingressos prevista degut a la disminució de transferències 
d’altres administracions (Generalitat, Diputació, Estat)  i dels impostos vinculats a l’activitat immobiliària, sense tenir 
res a veure amb la inversió del nou equipament.  

ÉS CERT QUE SUPOSA 3.042€ PER FAMÍLIA O EL COST ÉS DEL 70% DEL PRESSUPOST?

"Aquestes dues xifres no s'ajusten a la realitat"

La xifra de 3.042€ no té en compte que dos milions d'euros no provenen de recursos municipals i que la inversió 
màxima anunciada pel govern és de 6 milions. Posat a fer aquesta comparativa parlaríem de 1.666€ per família. Pel 
que fa al percentatge del pressupost primer van dir que el cost era del 80%, ara diuen del 70%... Per tenir un referents 

vàlids recordar que el complex de la piscina va costar 4,5 milions o l'ampliació de l'escola 3 milions d'euros.



NO ÉS UN MAL MOMENT PER CONSTRUIR-LO?

"Per responsabilitat política i social creiem que ara és un bon moment." 

L’Ajuntament d’Alella, fruit de la gestió duta a terme els darrers vuit anys, està en una situació econòmica i financera 
òptima. Nosaltres creiem que les administracions que estem en disposició de fer-ho cal que invertim per tal de 
dinamitzar l’economia. Aquesta inversió generarà llocs de treball i activitat econòmica a nivell local durant la 
construcció i una vegada en funcionament. 

I QUÈ PASSA AMB L’APARCAMENT DE CAN CALDERÓ?

"Seguim treballant per dotar el municipi de l’’aparcament suficient a l’entorn del centre." 

Volem recordar que com a mínim des de desembre de 2004, quan vam reajustar l’àmbit urbanístic de Can Calderó, 
ja parlàvem públicament de la construcció d’un equipament sociocultural on actualment hi ha la primera plataforma 
d’aparcament. En aquella modificació urbanística vam aconseguir la segona plataforma que funciona com ampliació 
del primer aparcament des de setembre de 2009. L’any 2010 vam encarregar la redacció d’un avantprojecte per a 
un aparcament soterrat que s’ubicaria en aquesta segona plataforma sempre que poguéssim trobar un operador 
interessat en construir-lo i gestionar-lo, pensant que els veïns i veïnes d’Alella que paguen el seu impost de circulació 
al municipi tinguin gratuïtats parcials i/o descomptes. Mentre durin les obres tenim detectades dues possibles bosses 
d’aparcament a l’entorn del centre per tal d’habilitar-les provisionalment.

UNA VEGADA CONSTRUIT EL NOU EQUIPAMENT, PODRÀ L’AJUNTAMENT MANTENIR-LO?
 
"Sí, el seu funcionament no comportarà cap variació important del que l’Ajuntament destina 
a la Cultura." 

L’Ajuntament va encarregar un estudi de viabilitat econòmica que proposa una programació cultural estable de qualitat 
i que apunta un pressupost anual de 326 mil euros dels que es calcula una aportació municipal de 170 mil euros. Com 
que l’Ajuntament ja du a terme en l’actualitat part d’aquesta despesa,  l’entrada en funcionament del nou equipament,  
sempre que s’hi adscrigui personal que ja treballa a l’Ajuntament, podria comportar una major despesa d’uns 27 mil 
euros any.

QUINES FORMACIONS POLÍTIQUES HAN IMPULSAT AQUEST PROJECTE?

"Aquest projecte l'hem treballat de la mà ERC+La Garnatxa i el PSC els darrers set anys."

ELS GRUPS DE L’OPOSICIÓ NO HAN SABUT RES DEL PROJECTE FINS ARA?

"Els grups de CiU i PP han participat i validat tot el procés de definició d’aquest projecte, fins 
i tot de l’import, des del seu inici l’any 2006. Gd’A mai fins ara havia qüestionat el projecte."

ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE HEM APROVAT PROJECTES IMPORTANTS PER A ALELLA AMB 
ELS GRUPS DE L’OPOSICIÓ EN CONTRA?

"La construcció del complex de la piscina, l’ampliació de l’escola Fabra o l’obertura del Sorli 
Discau es van aprovar amb els vots en contra de CiU i PP." 

Tots aquests projectes que han millorat la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Alella s’han dut a terme malgrat els 
grups de l’oposició.

PER QUÈ CiU, Gd’A I PP ESTAN FENT AQUESTA CAMPANYA?

"Segurament perquè encara no han encaixat la seva derrota a les eleccions municipals." 

Aquests tres grups, i els seus candidats, s’havien generat moltes expectatives de “manar” aquest mandat. La primera 
mostra va ser oferir l’alcaldia a la regidora del PSC per tal de fer un govern que exclogués la força més votada. 
ERC+SxA compta amb 6 dels 13 regidors de l’Ajuntament. La segona va ser que les tres formacions van votar la 
candidata de CiU al ple de constitució del nou ajuntament el mes de juny.
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ADRECES DE CONTACTE

Andreu Francisco  franciscora@alella.cat
Fede Salas salasmf@alella.cat
Isabel Nonell nonellti@alella.cat
Anna Fernandez fernandezaa@alella.cat
Marc Almendro almendroca@alella.cat
Teresa Vilaró vilarocm@alella.cat

                   ACTE INFORMATIU

      EL NOU EQUIPAMENT CULTURAL D'ALELLA:
      PREGUNTES I RESPOSTES
 

      Data: dimecres 14 de desembre a les 20:30h 
      Lloc:  Casal d'Alella

      Organitza: Ajuntament d'Alella


