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Hi ha diferents assumptes que podrien ocupar la portada 

d’El Full, com ara el pla local de dones, l’inici de les obres 

de l’escola bressol municipal o la implantació del sistema 

d’informació bluetooth. Amb tot, hem volgut destacar l’apos-

ta decidida d’aquest mandat per millorar la mobilitat dels 

alellencs. Aquest mes de març entren en funcionament tres 

mesures per fomentar l’ús del transport públic.

Per primera vegada es connectarà el nucli d’Ibars Meia mit-

jançant transport públic amb la resta del poble i les estacions 

de tren d’Ocata i El Masnou. En segon lloc se substituirà 

el vehicle que presta el servei Alella–El Masnou per un de 

nou de més capacitat. Prova de la tasca duta a terme du-

rant aquests quatre anys són les xifres de viatgers del servei 

municipal, que el 2006 va transportar un total de  233.000 

usuaris, molt per sobre dels 140.900 de 2002. Per últim, 

l’Ajuntament ha decidit de participar en la línia d’autobús 

directe Alella–Barcelona, tot i que no hi té cap competència, 

per tal de millorar-ne la connexió. D’aquesta manera l’Ajun-

tament finançarà el cost de tres nous trajectes diaris, de ma-

nera que el servei passarà de 10 a 13 expedicions i garantirà 

la comunicació directa amb Barcelona durant tot el dia amb 

intervals de pas entre una hora i hora i mitja.

En un altre ordre de coses, el mes de juny de 2006 anunciàvem 

un principi d’acord per adquirir la Fàbrica de Pintures. Els 

diners oferts a la propietat, 1.265.000€, provenien de la 

modificació urbanística a l’àmbit de Can Calderó i Can Serra. 

La tardança en la publicació al DOGC de l’aprovació del text per 

part de la Generalitat i el fet que el projecte de reparcel·lació, 

moment en què l’Ajuntament meritarà els diners, encara no 

hagi estat presentat pel promotor, han impedit que s’hagi 

pogut tancar l’operació i les converses amb la propietat per 

trobar vies alternatives per a la compra no han arribat a bon 

port. Malgrat tot, el govern continua mostrant el seu interès 

per adquirir, amb les mateixes condicions i finalitat, una finca 

on volem construir la nova biblioteca municipal i habitatge 

públic de lloguer.  
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MOBILITAT

EL BUS DIRECTE A BARCELONA 
TINDRÀ TRES VIATGES DIARIS MÉS 

ALELLA-TEIÀ 
Des de l’1 de març la línia que uneix 
Alella amb Teià, connectant amb les 
estacions del Masnou, compta amb 
una parada nova a Ibars Meia, a tocar 
de la confluència amb el carrer Joan 
XXIII. Aquesta ampliació del recorregut 
es fa, tant de pujada com de baixada, 
permetent als veïns anar al centre dels 
tres municipis. 

Un altre dels canvis introduïts en 
aquesta línia és la supressió del ser-
vei durant el cap de setmana. A partir 
d’ara només circularà els dies feiners, 
de dilluns a divendres. Aquesta mesu-
ra respon a l’escassa afluència que re-
gistrava el servei el dissabte i a l’elevat 
cost que representava. Per això, l’Ajun-
tament ha preferit destinar els recursos 
a cobrir la nova connexió amb el barri 
d’Ibars Meia.  

ALELLA-BARCELONA
L’Ajuntament també finançarà la mi-
llora de la línia que uneix Alella amb 
Barcelona tot i no ser-ne l’administra-
ció competent. A partir de l’1 de març 
s’ampliaran els horaris d’aquest servei 
i el nombre d’expedicions, que passa 
de 10 a 13. 

El primer autobús s’avança una 
hora: sortirà a les 5.45h. També es 

manté el de les 6.45h, que s’endar-
rereix cinc minuts. La resta de horaris 
s’han hagut d’ajustar per intercalar un 
altre viatge a primera hora de la tarda. 
També s’amplia l’horari de les darre-
res sortides, tant des d’Alella (21.15h) 
com des de Barcelona (21.45h). 

 
ALELLA-EL MASNOU
El vehicle que efectua actualment 
aquest servei de connexió entre Alella i 
El Masnou compta amb 32 places, in-
cloent-hi una d’adaptada per a cadira 
de rodes. A partir de Setmana Santa 
es canviarà el vehicle per un de més 
capacitat amb 48 places: 37 d’asse-
gudes, 10 a peu dret i una reserva per 
a cadira de rodes. Amb aquesta me-
sura es pretén donar resposta a l’ele-
vada demanda que té la línia en hores 
punta.

NOU FULLETÓ INFORMATIU
Tots els canvis que s’han incorporat 
amb la voluntat de millorar i potenci-
ar l’ús del transport públic han estat 
recollits en un tríptic informatiu que 
es distribuirà entre tots els ciutadans 
d’Alella i Teià. En aquesta publicació hi 
trobareu els horaris i els recorreguts de 
les línies Alella-El Masnou, Alella-Teià, 
Alella-Barcelona i Bus Nit.

···························································································
La línia de transport municipal que uneix Alella amb Teià incorpora una nova 
parada a Ibars Meia.  

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

SOLUCIÓ DEFINITIVA PER
ALS TELETACS

El decret de la Generalitat que 
estableix la supressió parcial del 
peatge d’Alella per a la mobilitat 
obligada fixava l’obligació d’usar 
un aparell de teletac domiciliat a 
Alella, El Masnou o Tiana. 

Aquesta decisió va ser criticada 
per l’Ajuntament d’Alella, ja que 
no tots els alellencs tenen oberts 
comptes en oficines bancàries de 
la població. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament va demanar a la Se-
cretaria de Mobilitat que modifi-
qués aquest requisit. El seu titular, 
Manel Nadal, va atendre parcial-
ment la reclamació, la qual cosa 
va portar l’Ajuntament a distribuir 
bústia a bústia un comunicat in-
formatiu. 

Malauradament, la concessio-
nària d’autopistes Acesa va fixar, 
sota l’empara de l’esmentat de-
cret, l’obligació de comunicar l’alta 
del teletac i no va cooperar en el 
desplegament de l’acord entre Ge-
neralitat i Ajuntament. Finalment, 
el 31 de gener, el secretari de Mo-
bilitat fixava per escrit que tothom 
qui tingués el teletac contractat 
abans de l’1 de febrer no tenia 
l’obligació de domiciliar-lo en els 
municipis de referència. A finals 
de febrer, més de 2.000 usuaris ja 
s’han inscrit en el programa.  

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

PEDRO CATENA

El 31 de desembre de 2006 es va celebrar la 
gratuïtat parcial del peatge amb una festa. 

El barri d’Ibars Meia compta, des de l’1 de març, amb una parada de la línia d’autobús Alella-Teià.
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NOVES TECNOLOGIES

···························································································
L’Ajuntament d’Alella és la primera administració catalana en implantar aquest 
sistema sense cables.

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

Els ciutadans d’Alella i els visitants que 
disposin de telèfons mòbils amb tec-
nologia bluetooth podran gaudir d’un 
nou sistema d’informació que posarà 
en marxa l’Ajuntament durant el mes 
de març. El bluetooth és un sistema de 
connexió sense cables entre dispositius 
electrònics mantenint alts nivells de 
seguretat. 

D’aquesta forma els mòbils amb 
aquesta tecnologia activada rebran 
un avís per descarregar-se un aplica-
tiu en l’aparell. Aquest avís es rebrà 
en les tres àrees d’influència on esta-
rà d’aquest sistema que són la Plaça 
de l’Ajuntament, Can Lleonart i Can 
Calderó. Amb la descarrega d’aquest 
aplicatiu, l’alellenc o el visitant podrà 
disposar de forma gratuïta d’un llistat 
amb els telèfons d’interès del munici-
pi, un directori amb els comerços, res-
taurants, informació sobre els cellers i 
els vins d’Alella i l’agenda d’activitats. 
L’aplicatiu pesa molt poc i s’anirà ac-
tualitzant de forma periòdica de forma 
que el ciutadà rebrà un avís al mòbil 
per poder-se actualitzar. 

L’Ajuntament d’Alella és pioner en 
l’aplicació de les noves tecnologies per 
millorar els procediments administra-
tius així com amb la comunicació di-
recta amb la ciutadania. Prèviament 
a l’experiència d’Alella, l’Ajuntament 
de Barcelona va fer una prova pilot 

a la Galeria Gòtica de la Ciutat de 
Barcelona i l’Ajuntament de Granollers 
la va aplicar puntualment a la Festa 
Major de 2006. 

L’Ajuntament d’Alella és el primer 
consistori de l’administració pública 
catalana en aplicar de forma contínua 
aquest sistema d’informació i comuni-
cació directa amb els ciutadans i visi-
tants.

NOU SISTEMA DE COMUNICACIÓ 
AMB EL CIUTADÀ, VIA BLUETOOTH

·································································
El dispositiu descarregarà els telèfons 
d’interès del municipi, l’agenda 
d’activitats i informació sobre els vins, 
cellers, restaurants i comerços d’Alella.
·································································

LES ENTITATS DIPOSARAN D’UN ESPAI 
GRATUÏT A INTERNET
L’Ajuntament ha llogat un servidor 
a Internet per tal de posar a dispo-
sició de les entitats un espai per-
què puguin hostatjar els seus webs 
i adreces de correu electrònic de 
forma gratuïta. Els col·lectius ciu-
tadans podran traslladar els seus 
dominis o penjar la seva informa-
ció de l’adreça entitats.alella.cat. 
Fins ara, si alguna asociació volia 
informar els ciutadans o usuaris 
de les  seves activitats, havia de 
contractar els serveis d’allotja-
ment d’una empresa privada. Amb 
aquesta mesura, el consistori vol 
afavorir el teixit associatiu de la 
vila facilitant l’entrada de les en-
titats i associacions del municipi a 
les noves tecnologies. 

L’AJUNTAMENT, SEGONA MILLOR 
OFICINA REGISTRADORA DE CATCERT
L’Ajuntament d’Alella és, des del 
mes de juny de 2005, oficina re-
gistradora de CATCert. Des d’ales-
hores, tots els ciutadans que han 
volgut obtenir el certificat digital 
idCAT ho han pogut fer a les ofi-
cines municipals. Aquest certificat 
de classe 2 permet fer tràmits amb 
l’Ajuntament, la Generalitat de 

Catalunya, 
l ’Agència 
Tributària, 
la Direcció 
G e n e r a l 
del Cadas-

tre o la Seguretat Social de mane-
ra telemàtica. Enguany, CATCert 
ha realitzat una enquesta entre 
els usuaris en què l’Ajuntament 
d’Alella, amb un 8,75 sobre 10, 
ha estat valorat entre més de cent 
oficines de tot Catalunya com la 
segona millor, només per darrere 
de l’oficina central de la Diputació 
de Barcelona. 

GRUP C: ENTITATS

·········································································································································································································································
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DONA

ES PRESENTA EL PLA DE DONES 
DEL MUNICIPI
···························································································
El Pla de Dones d’Alella es presentarà el 3 de març en el marc 
dels actes del Dia Internacional de la Dona treballadora.
···························································································

La presidenta de l’Institut Català de les 
Dones, Marta Selva, i l’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco, són els encarregats 
de presentar el Pla de Dones del muni-
cipi, un document que persegueix tres 
objectius: treballar davant totes aque-
lles situacions que discriminen a les 
dones com a ciutadanes, atendre mi-
llor les seves necessitats i demandes i 
reconèixer políticament el paper de les 
dones en la societat. 

El Pla de Dones d’Alella 2007-
2010 vol convertir-se en una eina 
efectiva per reconèixer les experiènci-
es i coneixements de les alellenques, 
que oferirà espais on les dones puguin 
expressar-se i des d’on s’afavorirà la 
presència d’aquestes en els òrgans de 
decisió. El document es va aprovar per 
unanimitat en el ple ordinari del 22 de 
febrer. 

Des del mes de setembre de 2006 
es va començar a treballar en aquest 
pla recopilant dades i informació sobre 
la situació de les dones del municipi. 
Fins el moment s’havien dut 
a terme accions puntuals 
però es va decidir iniciar 
un projecte global amb la 
implicació de totes les àre-
es del municipi. Les da-
des que s’han recollit 
mostren que Alella, 
amb un població de 
9.013 habitants, té 
un 50,5% de dones. 
Però la dada més 
significativa fa re-
ferència al món 
laboral registrat 

on un 6,7% de les dones es troben a 
l’atur davant del 4,2% dels homes. I de 
les dones que treballen, un 65% tenen 
un contracte temporal. 

A banda de la informació estadísti-
ca, l’Ajuntament d’Alella va organitzar, 
el 13 de gener, una jornada de treball 
per comptar amb la participació de les 
alellenques. En aquesta trobada, amb 
el títol Dóna pas a la dona, es van re-
unir una trentena d’alellenques de di-
ferents àmbits i edats. Les conclusions 
d’aquesta jornada juntament amb les 
dades recollides des de l’Ajuntament 
han estat les premises que han marcat 
les bases del Pla de Dones.  

ACCIONS I MESURES CONCRETES
El Pla de Dones del municipi treballarà 
en base a sis grans eixos. El primer vol 
aconseguir una veritable transversalitat 
en el disseny i el desenvolupament de 
les polítiques de l’Ajuntament d’Alella. 
En aquest sentit es potenciarà, entre 
d’altres mesures, la presència equi-
librada de dones i homes en debats i 
actes públics, es promourà i aplicarà 
la igualtat d’oportunitats en la contrac-
tació, formació i promoció del perso-
nal de l’Ajuntament, es sensibilitzarà 
sobre l’ús del llenguatge no sexista ni 
androcèntric i es realitzarà la difusió 
pública del Pla perquè arribi a tota 
la ciutadania. L’eix número dos vol 
aconseguir la construcció d’una cul-

tura per a un nou contracte social 
fent emergir la cultura de les dones, 

eradicant el llenguatge sexista i 
impulsant la coeducació dins el 
sistema educatiu. El tercer punt 

és l’increment de la presència i la par-
ticipació de les dones en tots els àm-
bits de la vida social, tenint en compte 
la seva diversitat. En aquest àmbit es 
vol dinamitzar el teixit associatiu, femi-
nitzar l’esport i garantir la participació 
femenina en institucions, òrgans de de-
cisió i comissions. El punt 4 enfocarà 
la reorganització del temps i els treballs 
per fer de la vida quotidiana un eix ver-
tebrador de les polítiques. Els darrers 
eixos, que inclouen accions concretes, 
són els d’oferir una atenció integral da-
vant les necessitats de les dones i fer 
un programa per a l’abordatge integral 
de les violències contra les dones. En 
aquest darrer punt es millorarà l’aten-
ció a les dones víctimes de violència 
oferint suport i assessorament psico-
lògic i jurídic, valorar la possibilitat de 
crear algun altre servei per oferir una 
atenció més integral a les dones vícti-
mes de violències i als seus fills i filles, 
entre d’altres millores.

DIA DE LA DONA

PRESENTACIÓ PLA DE DONES
A Can Lleonart
Dissabte 3 de març, a les 12h

L’HORA DEL CONTE
Relacions, liposuccions i altres embolics 
a càrrec de la Cia. Espina de la Sardina
A la Biblioteca Municipal
Dimecres 7 de març, a les 20.30h   
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MEDI AMBIENT

L’AUDITORIA AMBIENTAL JA CAMINA 

L’Ajuntament ha encarregat una audi-
toria ambiental del municipi per poder 
definir les polítiques medioambientals 
futures d’acord amb l’Agenda 21 local, 
un document estratègic que recollirà les 
principals accions que s’hauran d’apli-
car per transformar el model actual de 
desenvolupament i fer-lo més racional i 
equilibrat. 

En aquests moments s’està elabo-
rant una descripció i diagnosi global del 
territori que es farà ressò de les pecu-
liaritats d’Alella. En la següent fase es 
redactarà un pla d’acció que definirà 
les línies de treball a desenvolupar per 
corregir els dèficits detectats. A aquest 
efecte, s’establiran mecanismes de par-
ticipació ciutadana per tal que els veïns 

hi diguin la seva i s’impliquin en la defi-
nició dels objectius.  

L’auditoria ambiental abordarà te-
mes com la mobilitat, la incidència de 
les activitats econòmiques sobre els 
recursos i el medi, els residus i la seva 
gestió, els recursos hídrics, la configu-
ració i l’extensió dels sistemes naturals, 
com l’agrícola i el forestal, i el planeja-
ment territorial i urbanístic del municipi, 
entre d’altres. 

El concurs per a l’elaboració del do-
cument s’ha adjudicat a l’empresa En-
torn, que ja ha iniciat el treball de camp 
amb un equip interdisciplinar format 
per ambientòlegs, biòlegs, arquitectes, 
urbanistes i tècnics especialistes en pro-
cesos de participació ciutadana.

1.051 LLARS REBRAN 13€ EN 
CONCEPTE DE CÀNON DE RETORN
L’any passat, 1.043 llars es van 
beneficiar d’una rebaixa de 9€ en 
el rebut de la taxa d’escombraries 
en concepte de cànon de retorn 
que la Generalitat paga als muni-
cipis que realitzen la recollida de 
la fracció orgànica. L’increment del 
nombre de tones recollides regis-
trat el 2006 permetrà augmentar 
el descompte fins als 13€ a tots 
els contribuents que hagin recollit 
bosses biodegradables, facin com-
postatge casolà o hagin utilitzat la 
deixalleria sis cops o més. Enguany 
es beneficiaran 1.051 llars. 

També fruit del conveni de col-
laboració amb Argentona, l’Ajunta-
ment d’Alella s’ha estalviat  9.291€ 
en la gestió del rebuig de 2006. Des 
de 2005, els dos ajuntaments tenen 
subscrit un acord pel qual Argentona 
cedeix a Alella part de la seva capa-
citat a la incineradora de Mataró per 
tractar els seus residus. 

ELS CONTENIDORS DE SELECTIVA ES BUIDARAN MÉS 
SOVINT I SEMPRE EN HORARI DIÜRN 
Coincidint amb el canvi d’empresa con-
cessionària, el Consell Comarcal del 
Maresme ha incrementat la freqüència 
de buidatge dels contenidors de paper 
i cartró, vidre i envasos. Aquesta mi-
llora s’ha fet efectiva el mes de febrer, 
gairebé dos anys després que l’Àrea de 
Sostenibilitat fes arribar a l’ens comar-
cal una proposta de millora per evitar 
els desbordaments que es produïen en 
determinats punts. 

La nova mesura implica que un terç 
dels contenidors de paper i d’envasos 
es buidin tres cops per setmana i que 
el 50% es recullin dos cops. La resta 
d’àrees es buiden un cop per setmana. 
Pel que fa al vidre, s’estableixen les 
mateixes freqüències però en períodes 
mensuals. 

Les millores també han vingut de la 
mà d’un increment del nombre d’àrees 

d’aportació. Des d’octubre de 2006, es 
compta amb 10 nous punts repartits 
per Alella Parc, Can Comulada, Mas 
Coll, Vallbona-Garrofers, Nova Alella, 

···························································································
L’auditoria establirà les propostes i línies d’actuació transversals necessàries 

per fer d’Alella una població sostenible. 

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

···········································································································
Eixample, Alella de Mar i La Solaia. El 
nou servei elimina també les molèsties 
pel soroll de les descàrregues, en passar 
de l’antic horari nocturn a diürn.  
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El 22 de març se celebra el Dia Mundial 
de l’Aigua amb l’objectiu d’abordar els 
problemes relacionats amb el subminis-
trament d’aigua potable, i d’augmentar 
el coneixement sobre la importància 
de la conservació i protecció d’aquest 
recurs. Al voltant d’aquesta jor-
nada, l’Àrea de Sostenibilitat 
repartirà un lot amb mate-
rial divers per conscienciar 
de la necessitat de reduir els 
consums domèstics d’aigua i 
d’energia, així com l’ús de les 
bosses de plàstic. 

La setmana del 19 al 23 de 
març, els alellencs podran reco-
llir a Can Lleonart, fins a esgotar 
existències, aquest lot sostenible. 
L’horari s’ha ampliat en relació a 
altres convocatòries i abastarà de 8 
a 14h i de 17 a 21h. 

Aquest pack inclou una bossa de rà-
fia com la que ja es va repartir en el dar-
rer lliurament de bosses compostables, 
amb la intenció de fornir-la a aquelles 
persones que se’n van quedar sense. 
Aquesta bossa reutilitzable pretén re-

LLIUREN UN NOU LOT ECOLÒGIC PER FOMENTAR 
L’ESTALVI D’AIGUA I ELECTRICITAT

llançar la idea del cabàs tradicional i su-
plantar l’ús de bosses de plàstic. 

La bossa vindrà acompanyada 
d’un reductor de volum per a les cis-
ternes dels ino-

dors per evitar 
grans descàrregues d’aigua quan 

es tira de la cadena, si bé només serà 
d’utilitat per als models més vells, ja 
que els actuals acostumen a incorpo-
rar sistemes d’estalvi com un polsador 
doble o un interruptor de descàrrega. 

···········································································································································
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, els alellencs podran recollir a Can Lleonart entre el 19 i el 23 de març un lot 
que inclou una bombeta de baix consum, un reductor de volum per a cisternes de lavabo i una nova bossa de ràfia. 

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

LA REINVERSIÓ DE L’ESTALVI
L’Ajuntament ha decidit impulsar una 
experiència pionera basada en el con-
cepte de la reinversió de l’estalvi; és a 
dir, destinar a fomentar la consciència 
mediambiental dels seus ciutadans 
els diners estalviats per l’aplicació de 
mesures encaminades a la reducció de 
consums. 

Per començar, l’Ajuntament té pre-
vist repartir 2.000 bombetes de baix 
consum de 21W, equivalents a la llum 
que fa una bombeta incandescent de 
100W. 

Aquesta  bombeta, que té una es-
perança de vida molt superior, culmina 
el projecte Estalviem energia, que en 
els darrers mesos ha analitzat i quan-
tificat els estalvis energètics i econò-
mics derivats de la substitució de les 
làmpades de vapor de mercuri per va-
por de sodi en l’enllumenat públic des 
de 2004. Segons l’estudi, cada any 
el consum s’ha reduït un promig del 
5,33% i la previsió per a 2007 és que 
les emissions de CO2 hauran minvat el 
18% en els últims tres anys.

COMPLETEN LA REVEGETACIÓ DE LA PEDRERA
Tot i la pluja, una quarantena de per-
sones entre veïns i voluntaris de diver-
ses Agrupacions de Defensa Forestal 
es van aplegar el passat 17 de febrer 
a la pedrera d’Alella Parc per culminar 
els treballs de reforestació de les ter-
rasses d’aquest espai. En total s’hi van 
plantar prop de 300 roures, alzines i 
pins, observant-se en tot moment els 
25 metres de separació amb les cases 
com a franja de seguretat per reduir el 

risc d’incendis. La plantació d’arbres 
s’afegeix a la hidrosembra amb canó 
dels talussos amb 9.000 litres de lla-
vors de gramínies, que contribuiran a 
estabilitzar el terreny i reduir l’erosió 
tan bon punt germinin. 

La primera fase de la reforestació es 
va fer el 16 de desembre, data en què 
es van plantar 250 exemplars arboris 
més amb la participació de voluntaris i 
alellencs de totes les edats. 
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SE CELEBRA EL CARNESTOLTES AMB GRAN 
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ
···········································································································································
El bon temps va acompanyar la celebració del Carnestoltes 2007, que va aplegar un gran nombre de públic de totes 
les edats en les activitats programades: la xocolatada, el cercavila amb els gegants, l’espectacle infantil, el ball del 
Casal i la crema del ninot del Carnestoltes. 

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

Els alellencs, ja siguin residents o estu-
diants en algun dels centres d’ensenya-
ment de la població, poden participar 
en la fase local de la Mostra Literària 
del Maresme. Es pot participar en la 
modalitat de prosa o poesia, tots els 
treballs han de ser en català i el tema 
és totalment lliure. En total hi ha sis 
grups segons les edats. El grup A per a 
nens i nenes d’entre 6 i 8 anys, el grup 
B de 9 a 11 anys, el grup C de 12 a 
14 anys, el grup D per a joves d’entre 
15 i 18 anys, el grup E per a adults 
d’entre 19 i 25 anys i la darrera, la ca-

COMENÇA LA FASE LOCAL DE LA XXIV MOSTRA 
LITERÀRIA DEL MARESME
···························································································
Els treballs es poden presentar fins el 26 de març a Can Lleonart. 

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

tegoria F, per participants de 26 anys 
en endavant. Els premis per a les dues 
primeres categories són lots de llibres 
i altres obsequis mentre que a partir 
de la categoria C també hi ha premis 
en metàlic que van des dels 
50€ als 300€. Les obres 
es poden entregar 
fins el 26 de 
març, a les 

14h, a Can Lleonart. 
Els escolars 
podran 

escol l i r 
entre concur-

sar a la població on 
viuen, o bé, on cursin els 

seus estudis. El veredicte del jurat 
es farà públic el 5 de maig. Les obres 
premiades quedaran en propietat de 
l’Ajuntament d’Alella per presentar-les 
posteriorment a la XXIV Mostra Literà-
ria del Maresme Fase Comarcal. 
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COMAFOSCA NODE D’ART I PENSAMENT REFLEXIONA 
SOBRE LA REPRESENTACIÓ FÍSICA DE L’ENTORN

El nou projecte que presenta Comafos-
ca Node d’Art i Pensament s’anomena 
wikimap_Alella, una eina de participa-
ció ciutadana que fa especial èmfasi a 
investigar i explorar noves formes de 
comunicació i socialització de l’espai 
públic connectant el carrer i la xarxa, 
l’àmbit físic i el virtual urbà, donant més 
visibilitat a la dinàmica social i cultural 
de ciutats o regions. La seva aplicació 
específica al context d’Alella té com 
objectiu principal permetre l’intercanvi 
d’informació de diferents nivells entre 

EL JAZZ DE CRIS JUANICO I L’ORQUESTRA TALLER DE 
MÚSICS, AL FESTIVAL D’ESTIU 2007 

El menorquí Cris Juanico, conegut pel 
gran públic com el cantant del grup Ja 
t’ho diré, continua la seva trajectòria 
amb noves propostes musicals. El seu 
darrer treball, Vola’m a sa lluna, pre-
senta un seguit d’estàndards de jazz, 
adaptats al menorquí i amb arranja-
ments nous, que els alellencs podran 
escoltar en directe en un dels concerts 
del Festival d’Estiu 2007. 

Concretament serà el dissabte 21 
de juliol quan el jardí de les estàtues de 
Cal Marquès acollirà aquesta proposta 
que inclou títols tan coneguts com Ge-
orgia, Febre, Et tinc dins sa meua pell, 
Caravana i el primer single, Vola’m a 
sa lluna, una adaptació del Fly Me to 
the Moon popularitzat per Sinatra. En 

la posada en escena Juanico compta 
amb l’Original Jazz Orquestra Taller de 
Músics, una formació amb 17 músics i 
el director, Vicenç Martín, que han ac-
tuat a diferents escenaris catalans amb 
cantants com Tete Montoliu o Santiago 
Auserón.  

L’estrena d’aquest treball es va fer 
per primera vegada el 15 de desem-
bre de 2006 a l’Auditori de Barcelona 
i des d’aleshores Juanico fa una gira 
per Catalunya i Balears per donar a 
conèixer el seu nou disc. Una de les 
seves darreres actuacions va ser a la 
gala Català de l’Any i a la Sala Bikini 
de Barcelona, on van recollir el premi 
a la millor proposta de jazz dels premis 
Enderrock 2006. 

···························································································
Cris Juanico presentarà, el 21 de juliol, el seu darrer disc Vola’m a sa lluna, 
triat millor nova proposta de jazz en els premis Enderrock 2006.

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

la comunitat tenint en compte la impor-
tància de la generació d’informació com 
maneres de discussió i avaluació de la 
memòria. S’entén memòria no com una 
idea rígida del passat, sinó com un fil 
que es barreja amb el present i el futur. 
Memòria seria el mecanisme per mitjà 
del qual la cultura es desenvolupa col-
lectivament en el temps, i que actua de 
manera dinàmica en el comportament 
present i futur. Així mateix l’espai (físic de 
Comafosca i virtual del wikimap_Alella) 
assumeix una característica de palimp-

sest, una fulla sobre la qual s’escriu el 
present però on fragments del passat es 
fan presents tornant el resultat cultural 
en quelcom més ric i complex. 

‘EN PERMUTA’
També es presenta el projecte “en per-
muta” en el qual Comafosca participa 
com a organitzador i col·laborador. Es 
tracta d’una sèrie d’exposicions de curta 
durada que ja s’han realitzat en espais 
privats -cases o espais de treball- i que 
són cedits per un període de temps. 

···························································································
El projecte investiga noves formes de comunicació i socialització de l’espai. 

···························································································
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PROCÉS PARTICIPATIU PER 
POSAR NOM A LA LLAR D’INFANTS

La regidoria d’Educació ha obert un 
procés de participació per posar nom 
a la futura llar d’infants municipal. Les 
propostes es poden entregar fins el 22 
de març a través de dues urnes que 
s’instal·laran a l’Ajuntament d’Alella i 
al Centre Cultural de Can Lleonart on 
es disposaran unes butlletes. També es 
podrà participar a través de Consensus, 
una eina interactiva d’internet a la que 
es pot accedir amb la següent adreça: 
http://www.e-consensus.org/alella. 

En aquesta primera fase els ciu-
tadans poden fer arribar tots aquells 
noms que vulguin proposar però es 
recomana que siguin noms fàcils de 
pronunciar, clars i entenedors, que no 
siguin diminutius, que tinguin alguna 
connotació que el vinculi amb el muni-
cipi o que siguin topònims de la zona. 
Totes les propostes seran valorades 
pels membres del Nucli Impulsor del 
Projecte Educatiu del Poble d’Alella 
(PEPA) durant la segona quinzena del 

mes de març i en faran una primera 
tria. Els noms escollits pels membres 
del PEPA -un màxim de sis- es faran 
públics amb l’objectiu que tots els ale-
llencs puguin votar el que mes els hi 
agradi.

VOTACIÓ POPULAR
 En aquesta segona fase, les votacions 
per triar el nom s’hauran d’efectuar a 
través de Consensus entre el 2 i el 19 
d’abril. Els ciutadans que no disposin 
d’un ordenador connectat a internet 
podran dirigir-se a la Biblioteca Muni-
cipal, Can Lleonart o el Punt d’Informa-
ció Juvenil on hi ha ordinadors. El nom 
triat es farà públic el 23 d’abril.

La llar d’infants municipal, es cons-
trueix en l’espai dels terrenys situats a 
l’avinguda del Bosquet, entre el parvula-
ri de les Escoles Fabra i l’IES Alella. Se-
gons el calendari d’obres es preveu que 
el centre pugui entrar en funcionament 
durant el segon semestre de 2007. 

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

ES CELEBRARÀ UNA COMPETICIÓ DE 
MINITRIAL INFANTIL 
La regidoria d’Esports, amb la col-
laboració dels Amics de les 2 rodes 
d’Alella, ha organitzat una competi-
ció de minitrial infantil que es por-
tarà a terme el proper 11 de març 
a partir de les 11h del matí. Els 
organitzadors instal·laran un petit 
circuit tancat a la Riera, a l’alçada 
de la sortida de l’autopista. Aquest 

terreny estarà 
format per dife-
rents obstacles 
amb l’objectiu 
que els parti-
cipants puguin 
mostrar les se-
ves habilitats. 
L’activitat va 
dirigida a nens 
d’entre 3 i 10 
anys que tin-
guin l’autorit-
zació dels seus 

pares i que normalment practiquen 
aquesta modalitat esportiva. Per 
inscriure’s cal dirigir-se al Polies-
portiu Municipal fins l’11 de març.  

NOU CURS D’AGRICULTURA 
ECOLÒGICA A CAN LLEONART
L’Àrea de Sostenibilitat ha organitzat 
un nou curs d’agricultura ecològica 
per als dies 19, 21, 23, 26, 28 i 
30 de març. Les classes són gra-
tuïtes i les inscripcions, limitades a 
25 places, es poden fer trucant al 
93 555 97 06 o enviant un correu 
electrònic a sostenibilitat@alella. 
Les classes es faran de 19 a 21h a 
Can Lleonart i seran impartides per 
Santi Soto, que ja va dirigir el curs 
que es va fer el passat mes d’oc-
tubre. En aquesta ocasió, els ins-
crits podran aprendre i perfeccionar 
aspectes com la fertilització de la 
terra, el compostatge i l’ús d’adobs 
verds, la rotació i la tècnica de 
conreu, les varietats i èpoques de 
sembra o el control i la protecció de 
les plagues, entre d’altres. Com a 
novetat, es visitarà un hort ecològic 
a Rials per tal de conèixer les tèc-
niques d’horticultura directament 
sobre el terreny.

El conseller de Governació i Adminis-
tracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, Joan Puigcercós, va visitar 
Alella el 9 de febrer. Després de signar 
en el Llibre d’Honor i saludar els regidors 
de la corporació, Puigcercós va atendre 
les explicacions de l’alcalde, Andreu 
Francisco, sobre els projectes municipals 
de la piscina, l’escola bressol i el trasllat 
de la Policia Local, entre d’altres. Abans 
de marxar, el conseller va passejar pel 
centre de la població i va visitar alguns 
establiments comercials. 

···························································································
La regidoria d’Educació convida als ciutadans d’Alella a col·laborar en la de-
cisió del futur nom de la nova llar d’infants municipal.  

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

EL CONSELLER DE GOVERNACIÓ 
JOAN PUIGCERCÓS, VISITA ALELLA
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La Brigada Municipal ha millorat el ce-
mentiri municipal i el seu entorn amb 
un seguit d’actuacions de manteniment. 
En primer lloc es va enderrocar un di-
pòsit d’aigua que estava fora de ser-
vei. La zona verda que envolta aquest 
equipament s’ha millorat amb la poda 
de l’arbrat, l’arranjament dels elements 

de jardineria i amb la construcció d’un 
nou accés. També està previst pel mes 
de març la construcció d’una vorera a 
la part sud, en el carrer Berlín. A l’inte-
rior del cementiri s’han portat a terme 
diferents tasques de manteniment com  
la millora del lavabo, la distribució de 

ES FAN MILLORES EN EL 
CEMENTIRI I EL SEU ENTORN 

Els alumnes de primària del CEIP Fa-
bra, Hamelin i Santa Maria del Pino 
rebran kits bucodentals procedents 
del Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya. Cada nen i nena 
rebrà una bossa individual que caldrà 
identificar amb el nom, els cognoms 
i la classe de cada un. Aquesta bos-
sa conté 20 dosis de solució fluorada 
per glopejar, 1 tub de pasta dental i 
un raspall de dents infantil. El nou ma-
terial permet facilitar la realització del 
programa de glopeig i, addicionalment, 
millorar l’hàbit de la raspallada dental 
entre els infants.

CAMPANYA DE SALUT 
BUCODENTAL A LES ESCOLES
···························································································
L’Ajuntament d’Alella ha rebut kits bucodentals del Departament de Salut de 
la Generalitat per repartir entre els alumnes de primària del municipi. 

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

nou sauló en els passadissos i treballs 
de pintura. 

LA BIBLIOTECA ORGANITZA UN 
TALLER DE FENG-SHUI I HARMONIA
Els dies 16, 23 i 30 de març es 
portarà a terme el taller Feng-Shui 
i Harmonia a la Biblioteca Muni-
cipal. El curs, que va a càrrec de 
Carme Navarro, començarà a les 
20.30h. Es tracta de conèixer 
els fonaments d’aquesta pràcti-
ca d’orígen xinés que persegueix 
l’aprofitament dels fluxes d’energia 
per assegurar l’harmonia d’un en-
torn ja sigui el de casa o el del lloc 
de treball. L’activitat infantil del 
proper mes, que es farà el 20 de 
març a les 17.30h, gira al voltant 
d’El llibre de la Selva de l’escrip-
tor anglès Rudyard Kipling del que 
enguany es commemora el 70è 
aniversari de la seva mort.  

CONTINUEN LES TERTÚLIES SOBRE 
SALUT DE CAN LLEONART
Les tertúlies de Can Lleonart que 
giren entorn de la salut comp-
ten amb una bona acceptació. El 
8 de febrer es va portar a terme 
la conferència L’Artrosi, a càrrec 
del doctor Xavier Cardona, que 
va comptar amb una quarantena 
d’assistents que van escoltar les 
seves explicacions sobre aquesta 
afecció. El proper 29 de març es 
farà, a les 20h a Can Lleonart, una 
nova tertúlia sobre la salut dels 
adolescents. Aquesta xerrada, or-
ganitzada per les àrees de Serveis 
Socials i Sanitat de l’Ajuntament i 
l’AMPA de l’IES, tractarà els canvis 
a la conducta dels adolescents per 
evitar situacions de risc. 

ELS TALLERS DEL CASAL DE JOVES 
DEL MES DE MARÇ
El Casal de Joves de Can Gaza 
continua amb la programació de 
tallers per a joves. Durant el mes 
de març es porten a terme tres: 
un de fang per aprendre a mode-
lar aquest material- el 10 i 17 de 
març-, un de bijuteria -el 24 de 
març- i un de caixó flamenc- el 30 
de març. Es tracta de propostes 
diferents que volen despertar l’in-
terés dels joves en diferents àmbits 
de les manualitats i la música. 

·································································
La zona verda de l’entorn del cementiri 
s’ha millorat amb un nou accés.
·································································

········································································································································································································································En aquest indret s’ha retirat un dipòsit d’aigua fora d’ús.
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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 L’horitzó que volem

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR ¿Vocación de continuidad presupuestaria o política?

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

ERC ya ha empezado su campaña electoral. Y lo hace sin tapujos ni reparos. No se ruboriza al utilizar el Full Municipal como 
panfleto electoral en el que vender su gestión al frente del Ayuntamiento. Para ello, Full tras Full, hace alarde de su “magnífica 
gestión”. Incluso nos habla en el pasado Full de la “vocación de continuidad” del Presupuesto Municipal aprobado cuando la 
“vocación de continudad” la deben tener ellos por encima de los intereses de los alellenses. Se nos vende la historia de que se ha 
conseguido reducir el endeudamiento del municipio pero no se nos explican las medidas adoptadas para conseguirlo. No se nos 
dice que esa reducción se ha conseguido tras imponer a todos los vecinos del municipio una mayor presión fiscal. Omiten decir 
que se han incrementado las tasas de basuras, el IBI y todos los impuestos municipales. Olvidan decir que vivir en Alella, desde 
que gobierna ERC, resulta mucho más caro que antes. Y a cambio de no explicar nada se regalan haciendonos creer que vivimos 
en una especie de paraíso, aunque sea “Alella a preu de saldo”, cuando lo cierto es que la riera está peor que nunca, especial-
mente en su tramo inferior donde la vegetación, los escombros y las ratas campan a sus anchas; los viales del pueblo han sufrido 
cambios en sus direcciones para el tráfico sin tener en cuenta las necesidades reales de quienes los transitan; se han colocado 
contenedores en lugares inverosímiles; se pretende implantar un Plan Estratégico de Turismo basado en nuestra cultura vinícola 
cuando sus dirigentes pretenden criminalizar el consumo de nuestros vinos. En fin, resulta que lo único que si queda meridiana-
mente claro no es la vocación de continuidad de los Presupuestos aprobados sino la “vocación de continuidad” de los dirigentes 
municipales de ERC y PSC en sus poltronas del gobierno municipal. 

Durant aquest mandat, ERC+La Garnatxa ha impulsat diversos estudis i treballs sectorials. Tots ells eren necessaris. En alguns 
casos diríem que fins i tot el marc legal establia l’obligació –moral, si més no- de tenir els deures fets: és el cas del pla de millora de 
l’accessibilitat, pendent des de 1991.

Se n’han encarregat molts altres, com ara l’estudi de mobilitat, el mapa acústic, el pla local d’habitatge, el pla de millora urbana 
del barri del Rost, l’auditoria ambiental, la proposta d’ampliació de l’espai protegit del Parc, el pla director de turisme o el pla local de 
dones, per citar només uns exemples. Cap d’ells no s’ha quedat al calaix, sinó que tots i cadascun d’ells s’ha revelat extremadament 
útil: tots s’estan aplicant i ens adrecen, en la nostra gestió diària, cap a un horitzó de més benestar, serveis i qualitat de vida per a la 
comunitat. 

La majoria són documents estratègics, la qual cosa significa dues coses. En primer lloc, que plantegen unes línies d’actuació molt 
clares per assolir els objectius que estableixen. I en segon terme, que la seva consecució només és possible a mig termini, i sempre 
que hi hagi voluntat i constància en l’acció política, a través de la implicació de totes les àrees i regidories de l’administració local i la 
complicitat i la participació, activa i crítica, de la ciutadania. 

Els últims documents aprovats pel ple municipal parlen d’aquesta transversalitat: es tracta dels inventaris d’arbrat i d’arquitectura 
popular. En la seva gènesi hi ha la determinació política de divulgar el seu coneixement, garantir-ne la conservació tot establint la seva 
protecció ambiental i urbanística, i impulsar la seva recuperació amb la creació d’una línia d’ajuts agroambientals.
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GRUPS MUNICIPALS

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

LLIGA SOCIAL D’ALELLA

El nou Casal

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

En El Periódico del pasado 4 de febrero, el señor Jil Van Eyle, asistente del entrenador del Barça, el señor Rijkaard, propone que 
grupos de trabajadores donen 1 euro al mes a las ONG’s que ellos elijan. Me parece una idea espléndida.

Hace unos meses, en el Full Municipal de mi pueblo y en la columna de la Regidoria de Serveis Socials de la que me ocupo, yo 
propuse las microsubvenciones.

Las microsubvenciones consistirían en que todo el mundo depositaría cada día en huchas o cajas bien seguras, repartidas por la 
población, la calderilla que no necesitara procedente de los cambios.

Esta acción solidaria de la sociedad tendría resultados colosales. Así, por ejemplo, si cada uno de los 46 millones de españoles 
donara cinco céntimos de euro cada semana, al cabo de un año se habrían recaudado más de 110 millones de euros, es decir, más 
de 18 mil millones de pesetas. Y es que el secreto no está en lo que se dona, sino en el número de donantes.  

Carta a El Periódico

Amb la constitució del Consorci Casal d’Alella no tant sols em expressat la voluntat de construir un nou equipament modern, 
funcional i fixar les condicions de la seva gestió. El nou consistori, un cop constituït desprès del 27 de maig, haurà de treballar per 
proposar objectius culturals que facin possible l’accés a les múltiples expressions en què la cultura es pot manifestar i que generin 
programes que captin l’atenció/interès dels ciutadans. Cert que s’haurà de lluitar contra un cert “passotisme” sobre la participació 
o aprenentatge en disciplines artístiques com música, teatre, arts plàstiques, per exemple, però amb polítiques de proximitat en 
el barri i l’escola podrem fer créixer la practica artística. Trobarem exemples a dojo de que ha funcionat en altres municipis. 

Per tant, em d’oferir als veïns l’oportunitat de practicar la cultura de forma activa. Els adults aporten la seva pròpia cultura 
i adapten noves fórmules. Les aportacions dels nens son les més creatives per què donen el millor d’ells mateixos sense estar 
condicionats a les corrents culturals fixades des del sistema.

Segurament condicionat per al meu amor al teatre he trobat a faltar projectes per potenciar l’art de Talia. La metodologia i 
didàctica del teatre fa que un individu s’acopli a un grup per potenciar un projecte, una funció. Fa llegir, memoritzar i expressar-se 
oral i corporalment. Però, sobre tot, està fent cultura. 

He de reconèixer els esforços i sacrificis del grup teatral del Casal, però la seva programació està basada, com quasi la majoria 
d’afeccionats, en la demanda al representar uns texts convencionals dintre del teatre amateur. Proposo treballar en l’oferta per 
atraure a nous públics per afeccionar al públic més menut, i un teatre de compromís per al joves i adults. Josep Maria Serés.
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COP D’ULL AL PLE
EL FULL

6· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre l’aprovació del 
pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2007. 
El regidor d’Hisenda, Josep Maria Serés (PSC), explica que 
es tracta d’un pressupost continuista que garanteix l’activitat 
municipal i el seguiment de les inversions previstes i pro-
gramades. Serés destaca que les propostes incorporades a 
petició d’ICV milloren el contingut social del pressupost, i 
recorda que es reserva el 0,7% a cooperació internacional 
per segon any consecutiu. 

L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), considera que 
caldria formalitzar un acord de cooperació amb la Funda-
ció Germans Aymar i Puig per tal de crear una reserva de 
places públiques en el centre de dia aquesta fundació està 
construint. 

La regidora Carme Tort (CiU) s’interessa pels projectes  de 
substitució de l’enllumenat públic a tres barris que ascendei-
xen a un milió d’euros que apareix reflectit en el pressupost. 

L’alcalde explica que aquests projectes corresponen a tres 
subvencions que es van sol·licitar a la Generalitat a finals 
de 2003 per a Nova Alella, Vallbona-Garrofers i Alella Parc. 
L’alcalde es mostra confiat que aquest any s’executi almenys 
un dels projectes i que els altres es programin amb caràcter 
plurianual.

Tort pregunta sobre el finançament dels 179.000 euros 
en què està valorat el projecte de millora de la intersecció de 
la carretera a l’alçada del Canonge per fer-hi un carril d’in-
corporació. L’alcalde explica el projecte va ser encarregat a la 
Diputació però que l’obra anirà a càrrec de l’Ajuntament.

El regidor Fede Moraleda (ICV) emplaça l’alcalde perquè 
es comprometi públicament a la consecució d’algunes places 
públiques en un centre de dia, i sol·licita que periòdicament 
es faciliti a tots els grups municipals un resum de l’estat 
d’execució del pressupost per fer-ne el seguiment. 

L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), es compromet 
lliurar l’estat de comptes tant la primera quinzena de març, 
com la primera de maig. 
S’aprova amb els vots a favor (8) de ERC+LG, PSC, Lliga 

Social i ICV i l’abstenció (3) de CiU.

PLE ORDINARI DEL 28 DE DESEMBRE

1· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordi-
nària celebrada el 13 de novembre de 2006.
Davant l’absència de la regidora del PP Annerose Bloss, que 
havia demanat la redacció en castellà de la seva intervenció, 
el ple acorda deixar pendent l’aprovació de l’acta per a la 
propera sessió. 

2· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 30 de novembre de 2006.
Pel mateix motiu, el ple acorda deixar pendent l’aprovació de 
l’acta de la sessió ordinària del 30 de novembre.

3· Proposta de l’Alcaldia sobre concessió de la medalla 
d’Alella en la seva categoria de bronze a l’entitat Colla de 
Gegants, Capgrossos i Grallers d’Alella amb motiu del seu 
25è aniversari. 
S’aprova per unanimitat.

4· Proposta de l’alcaldia sobre concessió de la medalla 
d’Alella en la seva categoria de bronze a l’extreballador de 
l’Ajuntament, Jesús Orensanz Albiac.
S’aprova per unanimitat.

5· Proposta de l’Àrea de Sostenibilitat sobre l’aprovació pro-
visional del Pla Especial d’assignació d’usos del CEIP Alella 
als carrer Núria 26-28 i La Vinya 47-51.
El tinent d’alcalde Àlex Asensio (ERC+LG) exposa que el Pla 
Especial contempla bona part de les al·legacions formulades 
per alguns veïns La Serreta durant el termini d’exposició al 
públic i, en conseqüència, proposa aprovar-lo provisional-
ment. Aquest Pla Especial estableix l’ús escolar del terreny 
d’equipaments situat entre els carrers de Núria i La Vinya per 
tal de construir-hi la segona escola pública del municipi. 

El regidor Fede Moraleda (ICV) demana un compromís 
ferm de l’equip de govern per seguir estudiant el tema de la 
mobilitat a la zona, en considerar insuficients les previsions i 
solucions aportades pels Serveis Tècnics. 
S’aprova per unanimitat.

VOLS TREBALLAR AL CASAL D’ESTIU DEL POLIESPORTIU?
Busquem  1- Monitors/es esportius i de lleure per a la Campanya Estiu i Esport ‘07 (cal tenir 18 anys).
                 2- Ajudants de reforç pel menjador i per a les sortides (cal tenir entre 16 i 18 anys).
Durada de dilluns a divendres, del 25 de juny al 27 de juliol.
Presentació d’instàncies del 5 al 30 de març.

Per a més informació us podeu adreçar a les oficines del Poliesportiu o trucar al telèfon 93 540 19 93 
(de dilluns a divendres de 8 a 14h i de dilluns a dijous de 16 a 19h)



15MARÇ 2007

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
93 555 25 00

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 
Hores a convenir www.unio.org/alella

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: MARÇ
03 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

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

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

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

17 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

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

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

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

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

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

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

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2007
Mercat municipal 1r. trimestre    15.01.2007   a   14.03.2007
Mercat municipal 2n. trimestre    13.04.2007   a   12.06.2007
Mercat municipal 3r. trimestre    16.07.2007   a   17.09.2007
Mercat municipal 4t. trimestre    15.10.2007   a   14.12.2007
Taxa recollida escombraries habitatges    02.03.2007   a   02.05.2007
Taxa recollida escombraries comercial    02.05.2007   a   02.07.2007
Taxa servei de cementiri municipal    02.02.2007   a   02.04.2007
Taxa per entrada de vehicles - guals    02.02.2007   a   02.04.2007
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   02.03.2007   a   02.05.2007
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   02.04.2007   a   04.06.2007
IBI (1ª. fracció domiciliat)           01.06.2007
IBI (2ª. fracció domiciliat)           02.11.2007
Impost Activitats Econòmiques    03.09.2007   a   05.11.2007
Impost Béns Immobles-rústica    03.09.2007   a   05.11.2007




