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Per quart any consecutiu, aquest mes d’octubre el govern 

torna a convocar els veïns dels diferents barris del nostre po-

ble per retre comptes de la feina feta i de la que queda per 

fer, a banda de recollir totes les inquietuds i mancances que 

s’exposin per la part de la ciutadania.

La iniciativa va néixer l’estiu de 2003 per tal de presentar en 

aquell moment el nou equip de govern i conèixer de primera 

mà les problemàtiques específiques de cada nucli. D’alesho-

res ençà s’ha vingut passant comptes anualment, tot i que el 

format de les reunions de vegades no permeti del tot reeixir 

en els seus objectius.

S’han fet, crec, bona part dels deures; tot i que nosaltres 

som els primers coneixedors que no hem arribat al nivell de 

satisfacció òptim de tots els veïns. Toca explicar el que s’ha 

fet, el que no s’ha pogut fer, tot allò que està en marxa i els 

projectes per als propers mesos. Però també i sobretot toca 

escoltar els veïns, les seves queixes i suggeriments, enrao-

nar i explicar-los per què es pren cada decisió. Entenem que 

aquest és un exercici de responsabilitat que assumim de bon 

grat davant tota la ciutadania.

Voldria també destacar que s’ha adjudicat la redacció del pro-

jecte i la construcció de l’escola bressol municipal. S’hauria 

de començar a construir a primers de l’any vinent i comen-

çarà a funcionar el setembre de 2007. També, i ho haureu 

vist ja vosaltres, després de posar la primera pedra el 10 de 

setembre, han començat les obres de la piscina municipal.

En el moment de tancar aquesta edició, el 26 de setembre, ha 

sorgit la notícia de l’alliberament del peatge. Donada la impor-

tància de l’anunci fet pel conseller Joaquim Nadal, hem volgut 

incloure la informació a falta d’una comunicació oficial.

Per últim vull agrair la vostra participació en la Festa de la 

Verema. Fem entre tots que cada any sigui millor.
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MOBILITAT

EL PEATGE D’ALELLA SERÀ 
GRATUÏT PER ALS VEÏNS
···········································································································································
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va manifestar la disposició del 
govern d’alliberar el peatge d’Alella a partir de l’1 de gener per als usuaris habituals.
···········································································································································

Fer possible una rebaixa dels peatges 
a Catalunya és una de les principals 
novetats que inclouen els pressupostos 
de l’Estat Espanyol per a l’exercici del 
2007, els primers després de l’apro-
vació de l’Estatut de Catalunya. El 
portaveu del govern de la Generalitat 
i conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, Joaquim Nadal, va mani-
festar la disposició de l’executiu català 
d’alliberar els peatges d’Alella, Mollet, 
Les Fonts i el Túnel del Cadí en la tarifa 
aplicable a partir de l’1 de gener pels 
usuaris habituals i residents. 

Segons va explicar Nadal, en una 
roda de premsa el 26 de setembre, el 
peatge d’Alella a la C-32 serà gratuït 
pels usuaris habituals en dies labora-
bles. En el cas de Mollet es considera 
usuari habitual aquell que passa més 
de vuit vegades al mes. 

Precisament la supressió del peat-
ge d’Alella, amb 37 anys d’història, ha 
estat una demanda d’anteriors consis-
toris i per a l’actual equip de govern 
ha estat una prioritat. Per aquest mo-
tiu s’han organitzat activitats populars 
per pressionar i reinvidicar el seu alli-

berament. De totes formes, l’Ajunta-
ment d’Alella, en el moment de tancar 
aquesta edició, no disposava d’un co-
municat oficial que confirmés la notí-
cia que havia transcendit als mitjans 
de comunicació a través de la roda de 
premsa de Joaquim Nadal i el conse-
ller d’Economia, Antoni Castells. En els 
seus parlaments van dir que en el 2007 
s’invertiran 12 milions d’euros per alli-
berar aquests quatre peatges, que se 
sumaran als 70 milions anuals que ja 
es destinen al mateix en d’altres vies 
com la B-30 o l’AP-7 a Tarragona. 

VUIT PROTESTES 
AL PEATGE
La primera protesta que va 
organitzar l’equip de govern 
davant del peatge va ser 
el 27 de juny del 2004. En 
aquella primera ocasió es va 
organitzar un vermut popular 
per convocar tots els veïns a 
secundar l’acte reinvidicatiu. 
Des d’aleshores s’han succe-
ït vuit protestes davant del 
peatge en diferents èpoques 
de l’any. La verema al peatge, 
la castanyada, la calçotada i 
el carnestoltes han estat al-
gunes de les accions organit-
zades que han comptat amb 
una mitjana de participació 
d’una trentena de persones.
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OBRES PÚBLIQUES

COMENCEN LES OBRES 
DE LA PISCINA  
···········································································································································
El 10 de setembre es va posar la primera pedra de la piscina i el calendari d’obres preveu que es 
podrà inaugurar durant la tardor del 2007.  
···········································································································································

Les obres del nou complex lúdico-
esportiu de Can Vera van començar 
durant el mes de setembre. El 10 de 
setembre es va col·locar la primera 
pedra. A aquest acte, inclòs dins de 
la programació de la 32a Festa de la 
Verema, van assistir el vicepresident 
tercer de la Diputació de Barcelona, 
Jaume Oliveras, el president de la Unió 
de Federacions Esportives de Catalunya 

(UFEC), David Munné i el director de 
Projecció Exterior de l’Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya, Jaume Coneje-
ro. Els representants de totes les admi-
nistracions assistents van destacar el 
futur equipament com una instal·lació 
on practicar l’esport, les relacions so-
cials i les activitats de lleure. L’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco, va explicar 
que “amb la piscina es podrà fer front 
al dèficit actual pel que fa a la natació 
escolar i a la gimnàstica aquàtica per a 
la gent gran”.

El cost total del nou equipament, 
que s’ubicarà al carrer Pau Vila on 
hi haurà l’entrada principal, és de 
3.308.887€ dels quals l’Ajuntament 
asumirá 440.887€, la Diputació de 
Barcelona 170.000€, el Consell Català 
de l’Esport de la Generalitat 898.000€ 
i la UFEC 1.800.000€. Aquesta entitat 
és l’adjudicataria de les obres i també 
de la futura gestió del complex.

DUES PISCINES I SALES DE FITNESS
El projecte arquitectònic de la nova 
instal·lació comprèn dues piscines: 
una principal de 25 metres de llarg 
per 12,5 metres d’ample i 1,30 de 
profunditat i una segona de 10 me-
tres de llarg per 5 d’ample amb una 
profunditat de 90 centímetres. El nou 
edifici, amb una façana on destaca la 
lluminositat i els colors, comptarà amb 
bany de vapor, tres sales polivalents i 
una sala de fitness de 296 m2. El pro-
jecte arquitectònic ha estat redactat 
per Aurell i Grabulosa, arquitectes i es 
preveu que les obres finalitzin en 14 
mesos. D’aquesta forma la piscina es 
podria inaugurar la tardor del 2007.

L’acte de la col·locació de la primera 
pedra va comptar amb la presència de 
nombrosos alellencs i alellenques que, 
acompanyats per 14 colles geganteres, 
no van voler perdre’s el primer pas de 
l’inici de les obres. 

LA PISCINA EN DADES
Cost del projecte:  3.308.887€
Vas 1: 25m x 12,5m
Vas 2: 10m x 5m
Sala de fitness: 296m2

Bany de vapor
3 sales polivalents 
Obres i futura gestió a càrrec de la UFEC
Temps previst obres: 14 mesos

Acte de col·locació de la primera pedra de la piscina.

Projecció tridimensional de l’interior de l’edifici, 
en primer terme la piscina gran i en segon, la petita.
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FESTES

ÈXIT DE LA FESTA DE LA VEREMA 

La 32a Festa de la Verema va co-
mençar amb el pregó del periodista 
Antoni Bassas, que va descriure di-
ferents aspectes de la felicitat i com 
sovint aquesta es pot trobar al voltant 
d’una ampolla de vi. A partir d’aquell 
moment, l’alegria va omplir els carrers 
d’Alella i l’Hort de la Rectoria, punt 
neuràlgic de la XV Mostra Gastronòmi-
ca, que enguany comptava amb quinze 
restaurants i els cellers Alella Viníco-
la-Can Jonc, Alta Alella, Juan Mestre, 
Parxet i Roura. En total es van vendre 
13.789 tiquets de vi, 727 més que en 
l’edició de l’any 2005. Pel que fa als 
plats dels restaurants també es va pro-
duir un augment respecte l’any passat, 
en concret s’han venut 8.052, 2.000 
més que en la darrera edició. La visita 
als cellers i a les vinyes de la DO van 
comptar amb un gran nombre d’assis-
tents interessats en el procés d’elabo-
ració del vi. Les activitats lúdico-cul-
turals com les actuacions infantils, els 
concerts, les sardanes, les havaneres i 
els balls van veure desfilar molta gent 
que també va aprofitar per visitar la 
Fira d’Artesans. També la cap de cuina 
Carme Ruscalleda va saber contagiar 
el seu amor per la gastronomia en la 
seva xerrada. Altres actes van ser la 
presentació de la Gegantona Facunda, 
nova figura que acompanyarà a partir 
d’ara en Feliu i la Madrona. 

CONCURS DE VINYATAIRES
1r premi Sebastià Monteis Viñallonga
Menció especial Jaume Cuní Buil

CONCURS D’APARADORS
1r premi Farmàcia R. Gómez
Menció especial Elfos

···························································································
La gran afluència de públic en tots els actes del programa de la 
32a Festa de la Verema ha estat la tònica general. 
···························································································

INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA 32a FESTA DE LA VEREMA
El conseller d’Agricultura, Jordi Williams Carnes i el periodista Antoni Bassas, convidats a la inauguració.

MOSTRA GASTRONÒMICA 
Els restaurants i els cellers no van parar ni un moment per satisfer els paladars dels visitants.

Conxi Duro

Conxi Duro
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SERVEIS URBANS

EL PARC DEL CARRER ÀFRICA 
ESTRENA IMATGE 

L’Àrea de Serveis Urbans ha millorat, 
durant aquest estiu, el parc del car-
rer Àfrica tal i com estava previst en 
el projecte de la Comissió de Parcs i 
Jardins del Projecte Educatiu del Poble 

d’Alella (PEPA). El projecte, amb un 
cost total de 26.380€, s’ha realitzat 
en dues fases. 

En primer lloc, es va enderrocar 
l’antiga escala de la pista esportiva, 
es va reforçar la llosa de formigó de la 
llera del torrent Sistres i es va arranjar 

···························································································
La inauguració d’aquest espai, batejat com la plaça de la Gegantona Facunda, 
s’inclou dins dels actes del Correllengua i forma part del PEPA.

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

COMENÇA LA CONNEXIÓ DEL 
CLAVEGUERAM DE FONT DE CERA
Sorea, l’empresa concessionària 
del servei d’aigua municipal, co-
mençarà aquest mes d’octubre els 
treballs de substitució de les cano-
nades d’aigua d’impulsió i distri-
bució al dipòsit de Font de Cera i 
la claveguera de baixada fins a la 
xarxa municipal. 

L’actuació té un cost de 
701.963€ i consisteix en subs-
tituir dues canonades de fibroci-
ment per altres de polietelè i fosa 
dúctil, un material més resistent 
i adaptat a la nova normativa. 
La primera canonada impulsarà 
l’aigua des del dipòsit d’Aigües 
del Ter a Can Magarola fins al 
dipòsit de distribució de Font de 
Cera, i la segona en farà la distri-
bució des d’aquest punt al sector 
d’Alella Parc.

El projecte contempla també la 
restauració morfològica i vegetal 
del terreny, així com diverses actu-
acions destinades a evitar l’erosió. 

Aprofitant les obres, s’instal-
larà un col·lector per connectar 
la nova xarxa de clavegueram de 
Font de Cera amb la xarxa muni-
cipal. Amb aquestes actuacions, 
les clavagueres de tots els barris 
tindran com a amb destí a l’Esta-
ció Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) del Maresme Sud, a Teià. 
El canvi de les canonades millora-
rà el servei pel que fa a pressions 
i cabdals. El calendari d’obres pre-
veu concloure els treballs el primer 
trimestre del 2007.

ASFALTAT DE CARRERS
Aquest mes de setembre s’han dut 
a terme diverses actuacions de pa-
vimentació per un import global de 
34.921€. A més d’asfaltar l’apar-
cament del carrer Maresme al bar-
ri de Montals, al nucli de Vallbona 
s’ha reparat el paviment dels car-
rers del Greny, Pere II el Gran, 
Bernat de Tallaferro, Martí l’Humà 
i Guifré el Pilós. També s’ha in-
tervingut a l’entrada del camí de 
Martorelles, i al carrer Rosselló a 
Mas Coll. 

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

el mur de separació amb el camp de 
futbol del Masnou. 

A més es va repintar la tanca peri-
metral del parc i les papereres, s’han 
eliminat els grafittis i s’ha millorat l’en-

llumenat de la zona 
esportiva i del parc 
infantil amb la in-
corporació de qua-
tre punts de llum 
nous. També s’ha 
fet una vorera al 
carrer Àfrica per co-
municar la pista es-
portiva amb la zona 
comercial. 

Pel que fa al mo-
biliari, es van retirar 
quatre bancs i els 
jocs infantils que no 

complien amb la normativa vigent. En 
el seu lloc s’han instal·lat un gronxador 
doble, un castell i tres gronxadors amb 
molles. 

El proper indret que es millorarà és 
el parc de l’Hort de la Rectoria, al cos-
tat de l’aparcament dels cotxes. 

L’APARCAMENT DEL CARRER MARESME
La zona d’aparcament gratuïta, situada 
entre l’avinguda Badalona i els carrers 
del Maresme i Àfrica, amb capacitat per 
a 40 vehicles s’ha pavimentat per evitar 
les molèsties de la pols i la formació de 
bassals amb la pluja. El material utilit-
zat és aglomerat asfàltic en calent amb 
una espessor de 3 centímetres. El cost 
total de l’actuació, que s’ha realitzat en 
una superfície de 1.100 metres, ha estat 
d’11.832€.
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CULTURA/EDUCACIÓ

ELS APRENENTS LINGÜÍSTICS 
PARTICIPEN DEL CORRELLENGUA

Un any més, el Correllengua arriba a 
Alella per reivindicar la plena norma-
litat del català. La flama del Correllen-
gua s’encendrà el 7 d’octubre, a 2/4 de 
12h del matí al parc de la Gegantona 
Facunda, al costat del carrer Àfrica. Els 
atletes del Club d’Atletisme Serra Ma-
rina seran els encarregats de portar la 
flama des del Bosquet fins al parc, re-
centment remodelat, que s’inaugurarà 
oficialment el mateix dia. 

Abans, però, els aprenents lingüís-
tics d’Alella llegiran el manifest del 
Correllengua. Durant deu sessions, 
aquestes persones s’han trobat amb 
voluntaris catalanoparlants per practi-

car la conversa en la seva nova llengua 
d’adopció. 

Les activitats del matí finalitzaran 
amb una actuació infantil a càrrec de 
l’Alea Teatre. L’actuació, que duu per 
títol De viatge, és un periple en tren 
per tot el món que ens permetrà conèi-
xer, cantar i ballar al ritme de cançons 
d’altres països, sense oblidar músiques 
i danses tradicionals de casa nostra. 

A la tarda, es farà el lliurament dels 
Premis Literaris a Can Lleonart: el 10è 
premi de poesia Alella a Maria Oleart, 
el 6è premi de contes Alella a Guida 
Alzina i el 3r premi Isidre Pòlit de re-
lats curts d’astronomia. La diada fina-
litzarà amb un concert al Casal d’Alella 
del cantautor Cesk Freixas i Els altres 
Bandais en què presentarà el seu disc 
Les veus dels pobles lliures; un reco-
pilatori amb versions de Raimon, Sílvio 
Rodríguez o Víctor Jara entre d’altres. 

ESTUDIANTS DE CATALÀ D’ARREU VISITEN ALELLA

Alumnes de català procedents d’Israel, 
Argentina, Rússia, França, Alemanya i 
la ciutat sarda de L’Alguer que partici-
paven en un curs de català a Gironella 
van visitar Alella el 25 d’agost. El curs, 
organitzat per l’Institut Ramon Llull, és 
per a persones interessades en la llen-
gua i cultura catalanes. Els estudiants 
van arribar a Alella acompanyats per 
l’alcalde de Gironella, Ramon Costa i 
van ser rebuts pel regidor de Cultura, 
Carles Pérez. La comitiva va visitar, de 
la mà de l’arquitecte Salvador Ribas, 
diverses cases senyorials per conèixer 
l’arquitectura i el celler d’Alella Viní-
cola, coincidint amb el centenari de la 
seva creació.  

···························································································
Per segon any consecutiu, alumnes internacionals d’un curs de català 
organitzat per l’Institut Ramon Llull van fer una visita turística a Alella. 

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

QUIM MONZÓ CONVIDAT A LES 
JORNADES FERRER I GUÀRDIA
Les V Jornades Ferrer i Guàrdia se 
celebraran el 2, 3 i 4 de novembre 
a la biblioteca municipal. Enguany 
es parlarà sobre com la família, 
l’escola, la societat, l’educació no 
formal i els mitjans de comunica-
ció poder modelar l’educació i for-
mació d’una persona al llarg de la 
seva vida. Precisament per parlar 
de la influència dels mitjans de co-
municació s’ha convidat a l’escrip-
tor i tertulià, Quim Monzó. Els dies 
2 i 3 de novembre, les xerrades es 
realitzaran en horari de 18 a 21h. 
El dissabte 4 de novembre l’horari 
serà de 10 a 14h. 

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



instal·lació de travessers i la utilització 
de bioenginyeria. Aquesta actuació es 
complementarà amb una altra, amb 
càrrec a l’ACA, prevista en el tram baix, 
i amb la presentació, per part del mu-
nicipi a la Generalitat, d’un projecte de 
recuperació del torrent per a 2007.

També al Sistres s’hi han progra-
mat accions similars per consolidar els 
marges de la pista municipal d’atletis-
me. 

La resta d’actuacions comprome-
ses, destinades a desbrossar de canyes 
i d’altres residus les lleres, se centraran 
a la Riera Coma Clara, en el tram com-
près entre el pou sorrer i al carrer Josep 
Maria de Sagarra, a Alella Parc.
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MEDI AMBIENT

···························································································
Finalment, l’Agència Catalana de l’Aigua atendrà les reclamacions 
municipals i destinarà 93.700€ a la neteja i recuperació de 
torrents, després de tres anys de no adequar-ne cap.
···························································································

TOT I QUE AMB RETARD, 
L’ACA ACTUARÀ A LES RIERES 

L’Ajuntament d’Alella va sol·licitar 
el 2004 actuacions per import de 
92.000€ a l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) per garantir la capacitat de 
desguàs de les rieres i torrents del mu-
nicipi, així com per millorar-ne el seu 
entorn.

Si bé aleshores, l’ACA va desaten-
dre aquelles reclamacions, les previ-
sions metereològiques d’enguany van 

fer que l’organisme 
públic competent re-
considerés la seva 
posició i programés 
les intervencions.

De fet, l’ACA 
hauria d’haver inter-
vingut a les rieres de 
Coma Clara, Riera 
Alta, Sistres i Rials 
abans de l’estiu, però 
la contractació dels 
treballs que duu a 
terme la Generalitat 
s’ha endarrerit fins 
a setembre. Aquesta 
situació va provocar 
que els forts aiguats 
de setembre obtures-
sin amb canyes els 
guals del Camí del 
Mig i del Camí Baix 
de Tiana, al Sistres.  

Les primeres tem-
pestes d’aquesta tar-

dor han agreujat també l’estat en què 
es troba el torrent de Rials, on s’han 
erosionat marges i s’ha enfonsat encara 
més part de la llera. 

Precisament per redreçar aques-
ta situació, l’Ajuntament destinarà 
9.000€ a consolidar les motes i re-
cuperar els nivells de sorra del pas-
sat en el tram alt de Rials mitjançant 
l’aportació i compactació de sauló, la 

La pluja va provocar l’exca-
vació del torrent de Rials (a 
l’esquerra) i l’acumulació de 
canyes al Sistres (a baix). 

·································································
A banda de l’ACA, l’Ajuntament netejarà 
de canyes i residus la Riera Principal 
entre el Canonge i Can Sors.
·································································
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El 19 de setembre es va portar a terme 
la primera sessió del taller d’agricultura 
ecològica. Les inscripcions es van am-
pliar fins a 30 places amb ciutadans 
de totes les edats. En la primera classe 
es va fer una aproximació als orígens i 
als objectius de l’agricultura ecològica 
i també es van copsar les inquietuds i 
els motius pels quals els participants 
estan fent el curs. Els motius són diver-
sos però la majoria d’alumnes disposen 
d’un petit hort on aplicaran tot allò que 
aprenguin. 

En el sessions posteriors es va 
apronfundir en les tècniques bàsiques 

L’AGRICULTURA ECOLÒGICA ATRAU 
30 ALUMNES A CAN GAZA

d’aquest tipus d’agricultura, en el dis-
seny i en l’aplicació dels espais, en 
la fertilització, el compostatge i l’ús 
d’adobs verds, en la rotació necessària 
dels cultius, en les tècniques de llau-
rar, les diferents èpoques de sembra, 
el control i la protecció de les plagues i 
en d’altres aspectes necessaris com el 
reg, el manteniment de la collita i fins 
i tot en aspectes relacionats amb la se-
guretat en el treball a l’aire lliure. 

L’Hort de Can Gaza el gestionen al-
gunes entitats amb seu en aquest equi-
pament municipal: ADF La Conreria, 
Esplai Guaita’l i la Colla de Diables. 

···························································································
Una trentena de persones segueixen les lliçons i els consells de Santi Soto per 
aplicar-los a casa seva.

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

El Consell Comarcal del Maresme 
(CCM) ha instal·lat 10 nous punts de 
recollida selectiva al municipi. Amb 
aquesta incorporació, sol·licitada des 
de 2004 per l’Àrea de Sostenibilitat, 
Alella compta amb 52 àrees on diposi-
tar les diferents fraccions de la brossa: 
el paper i el cartró, el vidre, els enva-
sos, el rebuig i la fracció orgànica.

En aquests moments, Alella disposa 
de 18 àrees de recollida selectiva més 
que el 2003. Ara només manca que el 
CCM compleixi amb el seu compromís 
d’augmentar la freqüència de buidatge 
de contenidors de selectiva per evitar 
els desbordaments actuals. En princi-
pi, aquesta millora estava prevista pel 
mes de juny, però per problemes con-

S’INSTAL·LEN NOUS PUNTS DE RECOLLIDA SELECTIVA

tractuals el CCM 
no podrà garantir-
la fins al proper 
mes de gener. 

Els alellencs 
rebran el proper 
mes de novem-
bre un tríptic amb 
els nous horaris 
de la deixalleria: 
de dimarts a dis-
sabte de 10.30 a 
13.30h i de 16 a 
19.30h, el diu-
menge obert de 
les 10 fins a les 
13.30h i els di-
lluns tancat. 

···························································································
El Consell Comarcal del Maresme instal·la 10 nous punts de recollida selectiva. 
Actualment hi ha 52 àrees amb els respectius contenidors.

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

ALELLA SE SUMA A LA CELEBRACIÓ 
DE LA SETMANA DE L’ENERGIA
L’Ajuntament d’Alella participarà 
a la celebració de la Setmana In-
ternacional de l’Energia que orga-
nitza l’Institut Català de l’Energia 
(ICAEN) amb l’objectiu de difondre 
l’estalvi energètic i el comporta-
ment sostenible entre la ciutada-
nia. El divendres 6 d’octubre, 
aprofitant el mercat 
setmanal, 
l ’ I C A E N 
instal·larà un 
estand amb 
informació útil 
per potenciar el 
consum d’ener-
gia responsable i 
divulgar sistemes 
energètics que s’alimenten de fonts 
renovables. El diumenge 8 d’octu-
bre al matí es portarà a terme una 
activitat per conscienciar a la po-
blació: un concurs de dibuix infan-
til sobre energies alternatives.

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

NOUS PUNTS D’APORTACIÓ DE RESIDUS

Avinguda Antoni Gaudí amb Josep Maria de Segarra a Alella Parc

Avinguda Mil·lenari amb carrer Perdius a Can Comulada-Coma Fosca 

Carrer La Selva amb carrer Berguedà a Mas Coll

Torrent Vallbona amb Passeig de Marià Estrada a Vallbona-Garrofers 

Carrer Buenos Aires amb carrer París a l’Eixample

Carrer Santa Gemma entre els carrers Espígol i Rambla Fontcalda a l’Eixample

Carrer Onofre Talavera amb carrer Tèlia a Nova Alella

Carrer La Vinya amb carrer Catalunya a Alella de Mar

Carrer Llaüt amb carrer Xabec a Alella de Mar

Carrer Montagut a La Solaia
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REUNIONS DE BARRIS
A LA SALA DE PLENS 
A LES 20.30H

Dimarts 03 d’octubre
Ibars Meia, Font de Cera

Dimecres 04 d’octubre
Mas Coll, Can Comulada, Can Magarola, 
Alella Parc

Dimarts 10 d’octubre
Centre urbà, el Rost, Sot del Marqués, Cal Vell, 
Garrofers, Vallbona

Dimecres 11 d’octubre
Cal Baró, Nova Alella, La Sarota, Verge de la 
Mercè, Gaggioli, Eixample, Can Vera

Dimarts 17 d’octubre
Canonge, Can Sors, La Gaietana, Montals

Dimecres 25 d’octubre
Mar i Muntanya, Can Teixidó, La Soleia, 
La Solaia, la Serreta

VEÏNS I GOVERN ES REUNEIXEN 
PER INTERCANVIAR OPINIONS
L’equip de govern ha organitzat, per 
quart any consecutiu, les reunions 
amb els barris. Es tracta d’unes troba-
des amb els veïns per copsar les seves 
queixes, suggeriments i propostes. Les 
trobades es realitzaran a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, a les 20.30h,  
en els dies indicats en el requadre de 
la dreta. 

Les reunions són una bona opor-
tunitat per escoltar els veïns i alhora 
poder exposar els projectes que s’han 
fet per part de les diferents àrees del 
consistori i les que s’estant portant a 
terme. Les reunions estan obertes a 
tothom però s’organitzen per barris 
amb l’objectiu de focalitzar les temàti-
ques a tractar. 

En l’edició de l’any anterior es van 
recollir tant problemàtiques individu-
als com qüestions que afectaven a tot 
el poble. Les queixes més nombroses 
feien referència al manteniment i a la 
neteja de parcs i carrers, així com a 
l’actuació de la policia local. 

NOVETATS AL WEB DE L’AJUNTAMENT, 
WWW.ALELLA.CAT
El domini www.alella.cat està ope-
ratiu des de finals del mes de se-
tembre després de certs problemes 
tècnics que han endarrerit l’accés 
al web a través d’aquest domi-
ni dels Països Catalans. D’altra 
banda, els ciutadans que entrin al 
web municipal podran comprovar 
que s’ha incorporat un cercador. 
Aquesta eina permet trobar tota la 
informació relacionada amb qual-
sevol tema. La informació es pot 
buscar en funció de les dades de 
què disposa l’Ajuntament d’Alella i 
també hi ha l’opció de fer una re-
cerca més àmplia clicant a sobre 
de l’opció d’administracions cata-
lanes. Amb aquesta última opció, 
el web busca sobre el tema sol-
licitat a totes les administracions 
públiques catalanes que treballen 
en xarxa.  

AGRAÏMENT DE LA CREU ROJA 
L’assamblea local de la Creu Roja 
d’El Masnou, Alella i Teià va re-
captar 820€ amb les aportacions i 
donacions dels ciutadans durant la 
Festa de la Verema.  

El govern municipal va adjudicar, el 19 
de setembre, el projecte executiu i les 
obres de construcció de la futura llar 
d’infants municipal a l’empresa Cons-
trucciones Especiales y Dragados, S.A. 
(DRACE) per un import de 506.625€. 
L’edifici, que es construirà en el solar 
de 1738 m2 on actualment hi ha el 
pàrquing de motocicletes de l’Institut, 
tindrà un total de 424 m2, més 51m2 
de porxada. 

El nou equipament, que es podria 
inaugurar durant el segon trimestre 
de 2007, comptarà amb 60 places, 
dividides en 4 aules segons les edats 
dels infants. La creació d’aquest equi-

EL GOVERN ADJUDICA LES OBRES DE LA FUTURA
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

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

pament s’inclou dins el Mapa de Llars 
d’Infants de Catalunya establert per la 
Generalitat. L’Ajuntament espera rebre 
del govern català una subvenció per a 
la construcció de l’equipament alellenc 
amb 5.000€ per plaça i 1.800€ per 
plaça i any pel que fa a la gestió de 
l’equipament. 

Abans de finalitzar l’any, sortirà 
a concurs la gestió del centre que es 
preveu que comptarà amb un equip 
docent de vuit persones: un director/
a, cinc educadors/es i dos auxiliars. 
El període de matriculació, que serà 
l’any 2007, serà informat a les famí-
lies. 
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···························································································
El Poliesportiu municipal ha estat obert els divendres i dissabtes dels dos 
últims caps de setmana de juliol i del mes de setembre, de les 23 a les 2h. 

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

Un elevat nombre de joves s’ha trobat 
en aquest equipament municipal que, 
durant les nits d’estiu, es va convertir 
en un espai més de trobada pels jo-
ves que habitualment es concentren en 
places i carrers del municipi. L’associa-
ció GATS -Grup d’Associats pel Treball 
Sociocultural- està aplicant algunes de 
les propostes que recollia l’estudi Jo-
ves, nit i ús de l’espai públic, que bus-
ca millorar la convivència entre joves i 
veïns a través de procesos de partici-
pació i mediació. El contacte amb els 
joves i amb els veïns es va iniciar al 
mes de juliol i encara continua a través 
d’una mediadora. Es tracta d’un pro-

BALANÇ POSITIU DE LES NITS PER 
ALS JOVES AL POLIESPORTIU

cés on es parla amb els joves i també 
amb els veïns per copsar inquietuds i 
propostes. Les trobades amb els joves 
s’han fet a peu de carrer en els seus 
llocs habituals de reunió. 

L’obertura del Poliesportiu ha estat 
ben rebuda per la majoria dels joves, 
sobretot en la franja d’edat dels 14 als 
16 anys, que van poder trobar-se i jugar 
a futbol, bàsquet, ballar o simplement 
parlar. De totes formes, el carrers i les 
places continuen sent punt de trobada 
per part d’alguns joves que provoquen 
molèsties. El projecte pretén aconse-
guir que les  parts en  es posin d’acord 
per crear una millor convivència. 

HOMENATGE A JOSEP MARIA ULLOD
Amb motiu del 20è aniversari de 
la fundació del Club de Bàsquet 
Alella, l’Ajuntament es va sumar a 
l’homenatge del passat 24 de se-
tembre a Josep Maria Ullod com a 
reconeixement a la tasca realitzada 
al capdavant d’aquest club durant 
aquestes dues dècades. Abans de 
l’inici del partit entre el Club de 
Bàsquet Alella i el Sant Narcís de 
Girona, l’alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco i el regidor d’Esports, 
Carles Pérez, van lliurar una placa 
commemorativa a Ullod. L’acte va 
comptar també amb la presència 
del president de la Federació Cata-
lana de Bàsquet, Enric Piquet. 

TALLER DE MEMÒRIA
L’àrea de Serveis Socials ha creat 
el Taller de Memòria, dirigit per 
la treballadora familiar de l’Ajun-
tament i adreçat a la gent gran 
que pateix pèrdues de memòria.  
Aquest taller es realitzarà a Can 
Lleonart els dilluns, dimecres i di-
jous de 9 a 11.30h i els dimarts i 
dijous de 16.30 a 18h. Si algú no 
pot desplaçar-se pot trucar al 93 
555 23 39 i la treballadora fami-
liar farà el servei a domicili.

RECITAL POÈTIC I CLUB DE LECTURA 
La propera trobada del Club de 
Lectura, que s’organitza a la bibli-
oteca municipal Ferrer i Guàrdia, 
està prevista per al proper dijous 
5 d’octubre i girarà entorn del lli-
bre Historia de una maestra, de 
Josefina Aldecoa. D’altra banda, 
el dijous 19 d’octubre el poeta i 
especialista en l’obra de Picasso 
Josep Palau i Fabre farà un recital 
a les 20h. 

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

Dins del marc de la segona fase del 
projecte Espais llisos, espais nòmades 
s’ha engegat un canal de televisió ex-
perimental des del node d’art de Co-
mafosca. Neokinok.tv és l’encarregat 
de coordinar el projecte, que tindrà 
l’espai de Comafosca com a labora-
tori de creació. La proposta s’ha de 
considerar com un projecte artístic de 
televisió experimental des del qual es 
realitzaran produccions tant en directe 
com en diferit. Pel seu caràcter tempo-
ral, aquesta televisió s’acull a la pos-
sibilitat de fer emissions utilitzant una 
freqüència lliure de la VHF o UHF com 
a període de proves o canal pilot.

COMAFOSCA INICIA 
UNA TELEVISIÓ EXPERIMENTAL
···························································································
El projecte, coordinat per Neokinok.tv, comporta la creació d’un nou canal de 
televisió temporal a la vila.

···························································································
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Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA La redistribució de la plusvàlua urbanística

En la nostra experiència quotidiana, sovint tenim la percepció que els nostres paisatges es troben en un procés de transformació 
accelerat. En comptes d’enorgullir-nos, en molts casos aquestes alteracions ens provoquen un sentiment de pèrdua i buidor. D’aquesta 
manera, el nostre entorn va perdent un rere l’altre un bocinet del seu potencial com a element d’identificació individual i col·lectiva.

A Alella, aquest imaginari col·lectiu s’ha caracteritzat tradicionalment pels perfils sinuosos i el conreu de la vinya; als quals 
s’hi ha afegit, en les darreres dècades, la consolidació i extensió d’algunes clapes forestals. La combinació d’aquests ingredients, 
complementada amb la bonhomia del clima, conformen els principals atributs de la nostra població; uns valors afegits que tots 
apreciem i que, implícitament, incrementen el preu del producte immobiliari a casa nostra.

Sense vinyes i sense boscos, Alella no seria l’Alella que volem i, de retruc, el sòl construït es desvaloritzaria per manca de 
vistes, de paisatge, d’especificitats, de qualitat de vida i, en definitiva, de valor afegit. Per això és cabdal que avui, un cop fixats 
els límits de l’expansió urbanística, definim un pla de gestió a llarg termini del sòl rural; un sòl rural que ha de deixar de ser un 
valor expectant per als seus propietaris i passar a ser un actiu permament per a tothom.

Però per mantenir aquest equilibri territorial és imprescindible garantir la continuïtat de l’activitat agrícola i afavorir la gestió 
del bosc. I per això és just, raonable i cada cop més urgent que la societat arbitri, a través de la hisenda pública, ajuts directes 
a la pagesia i a la propietat forestal per compensar i incentivar les funcions socials i ambientals que aquests espais i els seus 
gestors desenvolupen.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

La teva família (Extracte del programa electoral)

Balanç de Govern: De crisi en crisi, any 2005 (II)

· Des de CiU considerem la família com un dels eixos vertebradors de la nostra política social i com a motor econòmic del nostre país. 
La família és la institució bàsica i central de la nostra societat, ja que educa, és transmissora de valors i és generadora de solidaritat. 
Per això és obligació dels poders públics formular polítiques actives de protecció i de suport a la família.
· Facilitarem la conciliació de la vida laboral i familiar. Es tracta d’impulsar mesures per a què pares i mares puguin desenvolupar-se 
plenament en el camp professional alhora que exerceixen la seva maternitat i paternitat.
· Tindrem com a prioritat, donar un tractament equitatiu a la família, el que vol dir ajudar les famílies amb fills al seu càrrec, amb 
especial atenció a les famílies nombroses, les monoparentals i les que tinguin algun fill o filla amb discapacitats.
· L’allargament de l’esperança de vida i la millora de la qualitat de vida han produït un augment considerable de persones grans que 
amb algun tipus de dependència poden i volen seguir vivint a casa seva. Des de CiU donarem un suport específic a aquelles famílies 
que tinguin al seu càrrec alguna persona gran amb dependència.
· La defensa dels drets dels infants en qualsevol situació, la lluita contra tota forma de maltractament serà també prioritat del nostre 
govern.

web:  www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella

Conciliar vida familiar i laboral amb un helicòpter. El Conseller de Medi Ambient porta a la seva família a donar una volta en 
helicòpter dels bombers i ho justifica al·legant que ho fa per comptabilitzar la vida laboral i familiar. Crisis del Carmel i 3%. Ningú 
es fa responsable de l’enfonsament del túnel del Carmel, es prometen ajudes milionàries que no arriben. Maragall acusa a CiU de 
cobrar 3% en comissions per adjudicació d’obra pública. En ADIGSA CiU cobrava el 20%. Tripartit i CiU fan un pacte de silenci 
per tapar-se les vergonyes. Maragall no pot canviar el seu govern. Intenta Maragall fer conseller al seu germà i ni el seu propi partit 
ni els seus socis de Govern el deixen. La Generalitat utilitza historials mèdics per veure l’idioma dels metges. El Govern viola el 
secret dels expedients mèdics dels pacients dels hospitals catalans per investigar si estan redactats en català. La Caixa perdona 
al PSC un crèdit de 1000 milions de pessetes. El PSC ha arribat a un acord amb la Caixa per canviar les condicions del crèdit 
que va subscriure al 1994 quan el poc estudiat i andalús Montilla era secretari d’organització. Després de 11 anys sense pagar, 
quan Montilla es ministre d’Indústria, la Caixa accepta condonar al PSC el 45% del deute a canvi de favors en l’OPA energètica. 
El Conseller de Medi Ambient es gasta 12.000 euros felicitant el Nadal. Salvador Milà, Conseller de Medi Ambient i Habitatge, 
es gasta ell sol un 25% del que el Govern en ple es va gastar en felicitar el Nadal. La Generalitat ha augmentat un 400% les 
inspeccions lingüístiques. El departament de Comerç, Consum i Turisme ha realitzat un total de 3.632 inspeccions lingüístiques a 
comerços i empreses catalanes. Han recaptat més de 168.000 euros en concepte de sancions lingüístiques. També son multades 
102 empreses amb seu social fora de Catalunya. (Continuarà...)
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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 .

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

Es sobre una parcel·la verda municipal, on hi ha bancs i alguns arbres diversos. És una parcel·la gran i molt bonica i té un nom 
que figura una placa de marbre fixada a la paret. Des d’ella es veu el mar i està envoltada de carrers i de cases. 

El jardí, fet d’arbrets i arbusts, ha anat creixent al llarg dels sis o set anys des que va començar, és dens i ocupa una su-
perfície de tres o quatre metres quadrats. Dins la parcel·la, és asimètrica, vull dir que no ocupa el centre, sino un dels angles, 
just l’inferior de l’esquerra quan la parcel·la es mira des del mar. He parlat d’un jubilat, i es què em sembla que és un jubilat el 
senyor gran que el cuida, perquè l’he vist entrar i sortir dela massa vegetal, regar, podar, etc. I cal dir que es veu que el cuida 
amorosament. El jardí és a prop d’uns bancs, des d’on hom pot veure, reposar i admirar aquest jardí que descrivim. El fet de 
que s’hagi anat fent sobre una parcel·la de propietat municipal vol dir que hagués fet falta un permís, que jo ignoro si es va 
concedir encara que sospito que no. Des de les cases properes, deu ser bonic contemplar el seu paisatge i en un article anterior 
ja vam dir que un paisatge atractiu contribuia al benestar i fins i tot a la salut del ser humà. Arrancar el plantat no hagués sigut 
difícil quan només hi havia un matoll però ara resultaria penós i un xic brutal. 
- Està molt bé tot el que vostè explica, que fins i tot són raons contradictòries, però resumeixi i diguin’s el que vosté faria, au.
- Qui, jo?
- Sí, sí, vostè. El que faria vostè. 
- Donc jo no faria res.

El jardí del jubilat

Una de les prioritats de l’actual govern progressista de Catalunya era l’Educació i un dels factors de compliment del programa 
es l’aplicació de la sisena hora lectiva dins dels acords del Pacte Nacional. Una hora més afavorint la qualitat de l’ensenyament 
equivalent a dos mesos de classe més a cada curs. De retruc: 4.630 noves places de personal docent garantint l’estabilitat laboral 
del col·lectiu.

El socialisme català es catalanista per definició. Potser més catalanista que alguns nacionalistes que s’omplen la boca amb 
el terme nació però que pensen poc en els seus ciutadans. Per a Montilla, la nació es la gent. Per això Montilla tradueix el terme 
nació com casa-escola-barri. Montilla referma l’ideari dels socialistes catalans: partit ampli, divers i plural que defensa un projecte 
de progrés fugint de altres tendències que es basen en el culte a un líder. A més,  Montilla incorpora com a nº 2 a Antoni Castells 
com a prova irrefutable que el  projecte d’esquerres i catalanista té continuïtat i vigència.

Darrerament hi ha una gran debat sobre la immigració a nivell estatal. A l’àmbit local ens ho mirem des de una certa distància, 
però potser tindrem que començar a parlar del tema. A Alella hi viuen quasi 800 persones de nacionalitat no espanyola. Uns 150 
son comunitaris i al 60% de la resta son sud-americans. Quan comencem?
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de Mataró, Premià de Mar, El Masnou, Vilassar de Mar, 
Argentona, Premià de Dalt, Alella, Montgat, Sant Andreu de 
Llavaneres, Vilassar de Dalt, Tiana, Teià, Cabrils, Sant Vicenç 
de Montalt, Cabrera i Caldes d’Estrac, i el Consell Comarcal 
del Maresme. També es posa de manifest que les previsions 
d’inversió, tant de la posada en funcionament com de man-
teniment, s’han repartit en proporció al nombre d’habitants 
de cada municipi. 

El regidor Fede Moraleda (ICV) mostra el seu desacord 
amb el nom del consorci perquè denota el centralisme mata-
roní i qüestiona el cost del projecte.
S’aprova per unanimitat.  

4· Moció dels grups municipals ERC+LG, ICV i PSC sobre 
la situació dels territoris ocupats de Gaza, Cisjordània i el 
Líban.
El regidor Fede Moraleda (ICV) explica que des del passat 
mes de juny els territoris ocupats de Gaza, Cisjordània i el 
Líban viuen el pitjor moment des de l’inici de l’ocupació is-
raeliana i que la situació tendeix a empitjorar. Per aquest 
motiu, els grups que presenten la moció exigeixen a la comu-
nitat internacional que pressionin amb tots els mitjans legals  
per tal de posar fi a l’agressió militar israeliana i per imposar 
a Israel el compliment del dret internacional.
S’aprova la proposta amb els vots a favor (9) d’ERC+LG, 

PSC, Lliga Social d’Alella, ICV-EA i CiU i l’abstenció (1) del 
PP.

PLE ORDINARI DEL 27 DE JULIOL 

1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 29 
de juny del 2006.
S’aprova per unanimitat.

2· Proposta de l’Alcaldia sobre sentència núm.543/2006 de 
la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), explica que el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs 
contenciós administratiu interposat per Telefónica Móviles 
España contra l’ordenança municipal reguladora de les ac-
tivitats i instal·lacions de radiocomunicació aprovada pel ple 
municipal en sessió del 31 d’octubre de 2002, i, en conse-
qüència s’aixeca la suspensió de la vigència de l’esmenta-
da ordenança, acordada pel ple municipal en sessió del 29 
d’abril de 2004.
S’aprova per unanimitat.

3· Proposta de l’alcaldia sobre la constitució del Consorci 
per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
demarcació de Mataró (Programa núm.1 del canal múltiple 
amb referència TL06B i denominació Mataró) “Consorci di-
gital Mataró-Maresme”.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), explica que el Con-
sorci per a la gestió de la TDT el formaran els ajuntaments 

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?

Dona’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)
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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 10,30 a 13,30h 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 10 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

COMAFOSCA NODE D’ART I PENSAMENT
93 540 87 23
Dj. i dv. de 17 a 21h · Ds. de 10 a 14 i 17 a 22h
Dg. de 10 a 14h · Festius tancat

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: OCTUBRE

01 diumenge  GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

07 dissabte  MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

08 diumenge  MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

12 dijous  BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

14 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

14 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

21 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 083

22 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

28 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

29 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

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 4t. trimestre    14.10.2006   a   14.12.2006

Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2006   a   05.06.2006
(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




