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La campanya electoral de 2003 i els mesos immediatament 
posteriors van estar marcats, en bona part, per l’afer Rials. A 
les acaballes d’aquell mandat, el Ple municipal va aprovar un 
conveni d’intencions urbanístiques amb els promotors d’un 
polígon industrial a la vall de Rials per rescabalar-los amb 
sostre residencial. Aquell acord resolia parcialment el proble-
ma de Rials. Parcialment perquè concentrava una part dels 
habitatges resultants a Can Serra i obligava a cercar encara 
un altre sòl per a la resta.

Inicialment, la nostra oposició a aquell acord obeïa tant a les 
urgències i la manca d’informació amb què s’havia tancat el 
pacte, com a la ubicació d’una part del sostre a Can Serra, a 
tocar de la vall, ja que aquest fet hauria comportat la creació 
d’una nova vialitat que acostava la pressió immobiliària a 
aquest espai natural.

El setembre de 2003, el nou govern va denunciar aquell con-
veni després d’avaluar les conclusions dels dictàmens jurídics 
encarregats tant pel govern sortint com per l’entrant. En tots 
dos casos la conclusió era la mateixa: el sòl industrial de 
Rials podia desclassificar-se sense compensar ni indemnitzar 
els promotors.

Ara bé, una sentència dictada en primera instància el març 
de 2005 qüestionava l’acció municipal exercida des de 1994 
en aquest àmbit, la qual cosa va obrir un període de negoci-
acions amb els promotors per esborrar, malgrat tot, qualsevol 
edificació a la vall.

El maig de 2006 arribàvem a un principi d’acord, recollit en 
el número 215 d’El Full. Ara presentem el resultat definitiu: 
un document urbanístic normatiu que garanteix la titularitat 
pública de 8 hectàrees a Rials i que trasllada el sostre com-
pensatori a un sòl situat a ponent del terme, entre l’autopista 
i la Serreta. L’indret, a més de tenir un impacte ambiental i 
paisatgístic molt menor, acollirà un sostre residencial privat 
que s’ha reduït al 63% respecte de 2003. A més, s’hi progra-
maran més de 100 habitatges públics de lloguer i l’obertura 
d’un nou carrer que connectarà directament les escoles de la 
Serreta amb el pont de la C32 a l’avinguda d’Alella. I el més 
important: amb Rials resolt, els partits polítics i els agents 
socials tenen via lliure per finalitzar sense cap llast la revisió 
del Pla General en el proper mandat.
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OBRES PÚBLIQUES

LA PISCINA, EDIFICI BIOCLIMÀTIC 

El futur complex lúdico-esportiu de la 
piscina municipal de Can Vera funcio-
narà amb els sistemes convencionals 
d’electricitat i gas però serà un edifici 
sostenible gràcies a diversos aspectes. 
En primer lloc, la coberta integrarà una 
instal·lació d’energia solar tèrmica per 
escalfar l’aigua de dutxes i vestidors i, 
parcialment, el vas de la piscina. 

L’entorn exterior del complex aco-
llirà també una pèrgola fotovoltaïca de 
3,5KW que crearà un espai d’ombra 
que servirà de terrassa del bar-cafete-
ria. L’energia que se’n generi se submi-
nistrarà a la xarxa general, de manera 
que l’Ajuntament rebrà una compensa-
ció econòmica per part de la compa-
nyia elèctrica. La pèrgola s’assentarà 
sobre un pis transitable de fusta trac-
tada que recobrirà, al seu torn, una là-
mina d’aigua. Aquest estany es nodrirà 
de la renovació d’aigua de la piscina i 
té com a finalitat reduir el salt tèrmic 
i estalviar en la climatització de l’equi-
pament per la seva funció aïllant. 

El fet que l’edifici estigui mig so-
terrat provocarà un efecte positiu pel 
que fa a l’estalvi energètic, ja que les 
pèrdues tèrmiques seràn mínimes. En 
aquesta línia s’ha projectat un sistema 
de ventilació creuada natural a través 
dels finestrals de les façanes sud-est i 
nord-oest. D’aquesta forma es limitarà 
considerablement l’aportació d’aire de 
l’exterior amb mecanismes artificials. 

···········································································································································
El complex podria obrir les seves portes coincidint amb la campanya de Nadal.
···········································································································································

LA PISCINA EN DADES

- Piscina gran: vas de 25 x 12,5 metres
- Piscina petitat: vas de 10 x 5 metres
- Sala de fitness de 296 m2

- Bany de vapor
- Tres sales polivalents 

pista exterior
Poliesportiu

carrer Pau Vila

habitatges Can Vera

piscina
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URBANISME

EL PLE APROVA EL PLA DE MILLORA 
DE L’ACCESIBILITAT
L’Àrea de Sostenibilitat va encarre-
gar l’any 2004 un Pla de Millora 
d’Accessibilitat a l’Institut Cerdà 
amb l’objectiu d’identificar les bar-
reres arquitectòniques existents a 
la via pública i els edificis muni-
cipals, de cara a eliminar-les pro-
gressivament tal com fixen la Llei 
20/91 i el Decret 135/1995. 

El document consta de quatre 
volums en els quals s’analitzen 
aspectes d’urbanització de via 
pública, tot fent una anàlisi molt 
acurada, barri per barri, de les 
mancances i obstacles detectats 
en els carrers i places. El Pla iden-
tifica els recorreguts principals i 
secundaris de cada nucli i obliga 
a reurbanitzar-los convenientment. 
L’estudi xifra la inversió necessària 
per adequar els itineraris descrits 
en un milió d’euros. 

El Pla fa també una radiografia 
dels edificis municipals, posant de 
relleu la necessitat de remodelar 
íntegrament l’edifici consistorial, 
entre d’altres. Per últim, el docu-
ment analitza les línies i parades 
de transport públic. Atès l’abast de 
les intervencions, l’estudi es plan-
teja com un full de ruta a escome-
tre en un pla d’etapes plurianual.

El govern pre-
veu tramitar el mes 

d’abril una modificació del Pla General 
per a que es rehabiliti la masia de Cal 
Duch i pugui convertir-se en un hotel 
de petit format. La proposta ha estat 
redactada per Cruz y Ortiz, responsa-
bles de l’ampliació del Rijkmuseum 
d’Amsterdam i de l’estació de l’AVE de 
Santa Justa a Sevilla, entre altres obres 
de prestigi internacional. El projecte 
contempla un volum hoteler damunt el 
rasant d’uns 640m2 i un aparcament 
parcialment soterrat que conservaria 
l’orografia del terreny. D’aquesta mane-
ra, Alella recuperaria una de les seves 
cases senyorívoles més emblemàtiques 
i s’acompliria un dels eixos del Pla Es-
tratègic de Desenvolupament Turístic 

CAL DUCH PODRIA SER UN HOTEL

LA QÜESTIÓ DE RIALS, RESOLTA

Recreació en tres dimensions del 
futur hotel de Cal Duch. 

a l’hora de dotar-se d’un establiment 
hoteler solvent i reputat, complemen-
tat amb una oferta gastronòmica de 
primer nivell que, a més, possibilitaria 
la recuperació del celler existent.

L’operació permetria perllongar la 
vorera de l’accés de Mas Coll fins a 
la riera Coma Fosca passant per dins 
de la finca com a càrrega urbanística 
del sector. El promotor també hauria 
d’arranjar el ferm i soterrar els serveis 
del Camí de Martorelles en el tram que 
confronta amb Cal Duch i cedir el 10% 
d’aprofitament mig, així com part d’una 
antiga finca agrícola que s’afegiria a la 
zona verda del mirador dels Nou Pins, 
a Can Comulada. A més, el promotor 
es faria càrrec de la pavimentació del 
carrer i de la canalització de les aigües 
en el tram que va des del Torrent de 
Can Puferrer fins a la Coma Fosca.  

El 28 de març es va signar el conve-
ni que posa fi a la disputa que existia 
sobre Rials des de 1994, i que passa 
a titularitat municipal les 8,3 hectà-
rees de sòl de la vall en què hi havia 
projectat fer-hi un polígon industrial. 
L’Ajuntament vol desclassificar aquests 
terrenys i convertir-los en sòl agrícola. 

El govern portarà a ratificació del 
Ple d’abril el conveni amb tots els es-
tudis i la documentació necessària, en-
carregada a l’ex catedràtic i director ge-
neral d’Urbanisme Lluís Cantallops, per 
aprovar inicialment una modificació ur-
banística que transformarà 43.000m2 
de sostre industrial en 15.569m2 de 

residencial plurifamiliar privat. Aquest 
sostre s’ubicarà lluny de la vall, a la 
zona de la Serreta situada entre l’auto-
pista i l’escola Laie. La proposta redu-
eix en més de 9.000m2 el sostre privat 
pactat l’any 2003 i genera, en canvi, 
6.672m2 de sostre públic: un 57% 
més que en l’acord de 2003, la qual 
cosa permetrà a mig termini construir 
més de 100 habitatges públics per als 
alellencs. L’operació també permetrà 
desenvolupar un nou vial previst en 
els treballs de revisió del POUM que 
connectarà la zona de les escoles de la 
Serreta amb la part alta de l’avinguda 
d’Alella. 

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

Conxi Duro
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URBANISME

TOTA L’ARQUITECTURA RURAL 
I POPULAR, EN UN INVENTARI

La sessió plenària del 22 de febrer va 
aprovar per unanimitat l’Inventari d’ar-
quitectura rural i popular d’Alella, un tre-
ball elaborat durant l’any 2006 per un 
equip d’arqueòlegs. El document consta 
de dos volums i descriu un total de 127 
elements que s’han classificat en quatre 
grups segons la seva tipologia: elements 
arquitectònics de resguard, treball i aixo-
pluc com poden ser barraques o coves 
excavades al sauló, elements relacionats 
amb l’abastiment d’aigua com pous, mi-
nes o basses, elements arquitectònics 
relacionats amb la contenció de terres 
i construccions de caràcter religiós. Per 
dur a terme la catalogació, l’equip ha 
realitzat un minuciós treball de camp so-
bre el terreny i s’ha comptat, en moltes 
ocasions, amb informació facilitada per 
diverses fonts orals. 

Cada element arquitectònic recollit 
compta amb una fitxa que inclou la si-
tuació geogràfica, el tipus d’element i la 
seva descripció, acompanyada de foto-
grafies i una descripció de les caracterís-
tiques arquitectòniques, l’estat de con-
servació i la seva morfologia. 

OBJECTIUS
Un dels objectius que persegueix l’In-
ventari és reportar els edificis, conjunts, 
elements arquitectònics i espais de ca-
ràcter rural i popular del municipi com 
a previ pas per emprendre mesures de 
protecció més àmplies com poden ser la 
incorporació en el Catàleg de Patrimoni 
local, quan aquest s’actualitzi. També es 
vol fomentar, a través de la seva divulga-
ció i coneixement, mesures i actuacions 

públiques i privades per a la conserva-
ció, recuperació i millora dels elements 
i els seus entorns a través de la crea-
ció d’una línia d’ajuts agroambientals. 
El tercer objectiu és constituir un fons 
documental, a efectes d’arxiu històric, 
per tal de preservar el testimoni cultu-
ral, així com establir un fons de referèn-
cia de possibles elements per a noves 
catalogacions. Per últim, l’Inventari ha 
de servir per recuperar i documentar 
de forma detallada, en cas de pèrdua o 
enderroc, elements constructius d’inte-
rès, complementaris de l’arquitectura i 
l’agricultura del municipi.

···························································································
El document descriu 127 elements arquitectònics i servirà de 
base per valorar-ne la inclusió d’alguns en el Catàleg de Patrimoni 
del municipi.
···························································································

La torre de l’antic molí de Can Poch, a Mas Coll. 

PRESENTACIÓ PÚBLICA

Divendres 20 d’abril a les 20h a Can Lleonart
a càrrec de:

JORDI MONTLLÓ
JOSEP FONT
arqueòlegs

PEP RIERA 
pagès i excoordinador general d’Unió de Pagesos

Durant l’acte es presentarà el Joc de Memòria 
‘Rials’ per a nens i nenes de 4 a 12 anys.
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MEDI AMBIENT

PROTEGEIXEN ELS ARBRES 
I BOSCOS SINGULARS D’ALELLA

El ple municipal del 22 de febrer va 
aprovar per unanimitat l’ordenança 
municipal d’arbrat, zones verdes i es-
pais naturals. Aquest reglament pro-
mou i defensa l’arbrat ubicat tant en 
zones públiques com privades per la 
seva importància sobre el paisatge, la 
identitat del municipi, l’equilibri ecolò-
gic del medi natural i la qualitat de vida 
dels ciutadans.

L’ordenança recupera un article de 
la Norma Complementària d’Alella de 
l’any 1981, que es va eliminar l’any 
1987 de la normativa del Pla General, 

que estableix l’obligació de reposar l’ar-
brat en les finques de nova construcció 
en una proporció d’un arbre per cada 
25 metres quadrats de superfície lliure 
resultant i incorpora com a novetat un 
annex amb les espècies recomanades 
pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat per reduir 
el risc d’incendis. 

L’ordenança dedica un capítol espe-
cial als arbres i boscos protegits. De fet, 
s’hi acompanya d’un Inventari d’Arbrat 
en què es descriuen 24 elements sin-
gulars, 8 conjunts linials –bàsicament 
plantacions de xiprers, plàtans i pins 
pinyers vinculats a camins i rieres-, i 
12 arbredes que comparteixen una sè-
rie de característiques naturals o pai-
satgístiques que les fan rellevants, com 
alguna branca dels torrents de Rials i 
la confluència dels torrents d’en Gurri 
i dels Averns, a Mas Coll. Tots aquests 
exemplars gaudeixen ara del mateix 
grau de protecció que els arbres que 
hagin estat declarats monumentals, 
com l’alzina de Can Rosselló i el Pi 
Bord, o d’interès local i comarcal, com 
la roureda de Can Magarola i la sureda 
d’Alella Parc.

En tots els casos, els criteris que 
han meritat la seva inclusió en l’In-
ventari rauen en les seves dimensions, 
edat, ús social, interès paisatgístic i 
raresa de l’espècie. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament ha volgut estendre aquest 
estatus especial a espècies com el gar-
rofer, l’aloc, el roure i el vern.

···························································································
S’aprova una ordenança per evitar males pràctiques que inclou 
un inventari d’arbrat catalogat.
···························································································

A l’esquerra, plàtan a la Font del Fonoll.
A la dreta a dalt, lledoner a Can Magarola.
A la dreta a baix, garrofer a Rials.
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MEDI AMBIENT

ALELLA ACULL LA TROBADA DE LES 
ADF DEL MARESME
El pavelló municipal acollirà, el 
proper 29 d’abril, la trobada que 
cada any organitza la Federació 
d’Agrupacions de Defensa Fores-
tal del Maresme per reconèixer 
la tasca dels voluntaris forestals i 
motivar-los de cara a la campanya 
de vigilància i prevenció d’incendis 
de l’estiu. Es preveu que assistiran 
a l’acte prop de 230 persones en-
tre voluntaris forestals, bombers, 
mossos d’esquadra i guardes dels 
parcs. En el transcurs de la troba-
da, que acabarà amb un esmorzar, 
s’inaugurarà una exposició itinerant 
que mostra la tasca de les ADF.

ELS CAVALLS TORNARAN A CAVALCAR
La Fundació Territori i Paisatge de 
Caixa Catalunya tornarà a finançar  
amb 9.000€ l’experiència de vi-
gilància forestal a cavall impulsa-
da l’any passat per l’Ajuntament 
d’Alella. El servei es prestarà els 
caps de setmana des de juny fins 
a octubre i incorporarà com a no-
vetat diverses activitats d’educació 
ambiental per als infants.      

La Mancomunitat de Serveis d’Alella, 
el Masnou i Teià va demanar el 2005 
un ajut econòmic per dotar-se d’una 
deixalleria mòbil per fomentar el re-
ciclatge i facilitar la tasca a aquelles 
persones que no poden desplaçar-se 
en vehicle particular fins a la planta de 
Teià. Finalment, l’Agència de Residus 
de Catalunya ha atès la petició amb 
una subvenció de 29.000€.

En aquests moments, la Mancomu-
nitat n’ha encarregat l’adquisició i està 
a l’espera de rebre-la per tal d’iniciar, 
ben aviat, el servei. La deixalleria mò-

ALELLA TINDRÀ DEIXALLERIA MÒBIL

bil s’ubicarà en un punt cèntric del mu-
nicipi per afavorir-ne tant el seu ús com 
la seva missió didàctica i pedagògica. 
En principi, és previst que la deixalleria 
mòbil s’hi estarà durant una setmana 
al mes, abans de canviar de població.

DOS COMPARTIMENTS
La deixalleria mòbil és una gran caixa 
metàl·lica amb dos compartiments i ac-
cessos independents a peu pla des del 
carrer. En l’habitacle petit s’hi podran 
dipositar residus especials com radio-
grafies, olis de cuina i de motor, ba-

teries i piles, bombetes i fluorescents, 
els tòners de tinta, així com restes de 
pintura i dissolvents. En l’altre espai es 
podran deixar petits electrodomèstics 
i ferralla electrònica, com ara aparells 
reproductors de vídeo, televisors, ordi-
nadors i impressores. 

Per tal de no saturar la deixalleria 
mòbil, les restes de runa i jardineria 
s’hauran de dur a la planta mancomu-
nada de Teià, mentre que els envasos, 
el paper i cartró i el vidre ja disposen 
de contenidors específics en diferents 
indrets de la via pública.

TORNEN A NETEJAR LES FRANGES 
DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
La segona quinzena de març 
es van iniciar els treballs de 
repàs de les sis franges pe-
rimetrals de baixa combus-
tibilitat de 25 metres d’am-
plada que hi ha al voltant 
dels nuclis de Can Magaro-
la, Font de Cera, Can Co-
mulada, Nova Alella, Mas 
Coll i Alella Parc. En total es 
desbrossaran 35 hectàrees 
de terreny. Els treballs, que 
s’allargaran fins al maig, 
consisteixen  a desbrossar i 
netejar el sotabosc de matolls i residus 
per tal de retardar la propagació del 
foc, si bé també s’esporgaran o talaran 
els arbres que comportin risc. 

Aquestes franges es van obrir per 
primer cop el 2005, i l’any passat es 
van repassar les de Nova Alella-Cal 
Baró i Can Comulada, atès el perill al 
qual tradicionalment han estat expo-
sats aquests barris. Enguany, s’obrirà 

un nou tram de franja a Alella Parc en 
l’espai que confronta a la Riera Alta en 
una llenca de gairebé dues hectàrees. 

En les darreres setmanes i com a 
conseqüència del fort vent, s’han de-
tectat a Alella fins a cinc conats d’in-
cendis que han merescut la intervenció 
de l’ADF i el cos de Bombers a Cal Ma-
llorquí, el Camí del Mig, Can Teixidor i 
el Camí Alt de Tiana.  

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

···························································································
S’hi estarà una setmana al mes per facilitar especialment l’accés a tothom qui 
no pot desplaçar-se fins a la planta mancomunada de Teià.

···························································································
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EDUCACIÓ

Les obres de la futura Llar d’Infants 
Municipal avancen a bon ritme. Fins 
ara s’ha creat una llosa contínua de 
fonamentació sobre la qual s’aixecaran 
uns pilars estructurals que sustentaran 
les estructures modulars prefabricades. 
Al voltant de la llosa de fonamentació 
es construirà un mur perimetral de con-
tenció de terres que marcarà el nivell 
d’acabat de la zona d’accesos i el pati 
de jocs. El calendari d’obres preveu que 
el nou equipament es finalitzi abans de 
les vacances d’estiu i que pugui entrar 
en funcionament entre els mesos de 
setembre i octubre de 2007.

EL NOM, PER VOTACIÓ POPULAR
S’han rebut moltes propostes per po-
sar nom a aquest nou equipament 
educatiu. A partir de tota la llista de 
noms, els membres del Nucli Impul-
sor del Projecte Educatiu del Poble 
d’Alella (PEPA) triaran sis noms que 
es publicaran al web muicipal. Els ciu-
tadans podran votar l’opció que més 
els agradi a través del portal de par-
ticipació ciutadana Consensus (http://
www.e-consensus.org/alella) entre el 
2 i el 19 d’abril. El nom escollit per 

LA LLAR D’INFANTS, A BON RITME
···························································································
La previsió assenyala que les obres finalitzaran el proper juliol.
···························································································

votació popular es farà públic el 23 
d’abril, diada de Sant Jordi, dins dels 
actes que organitza la biblioteca.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 
Les famílies amb criatures nascudes a 
partir de l’1 de gener del 2005 rebran 
una carta amb la informació sobre la 
preinscripció i la matriculació. Pen-

dents de la publicació del Decret de 
la Generalitat que estableix les dates i 
condicions de preinscripció,  es preveu 
que el període hàbil se situarà entre el 
10 i el 20 d’abril. 

L’Ajuntament convocarà una reunió 
el 12 d’abril a les 20h a la sala d’actes 
de l’IES Alella per ampliar la informa-
ció a totes les famílies interessades.  

66 NOMS PROPOSATS PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
Colorins
Gotims
Rials
Alellines
Cal Canaller
Chils
Correfoc
El Barret de Cops
El Borro
El Bosquet dels Nins
El Brot

El Casalet
El Cep
El Jardinet d’Alella
El Pàmpol
El Petit Nin
El Petit Raïm
El Rabassot
El Raïm
El Rassó
El Sarment
El Sot de l’Aigua

El Triangle
El Vi Novell
Els Patufets d’Alella
Els Pèsols
Els Pinyons
Escoleta
Francesc Ferrer i Guàrdia
Garma
L’Abellerol
L’Aisabra
L’Ala

L’Aloc
L’Amagatall del Bosquet
L’Empelt
L’Esgambi
L’Hort de la Rossa
La Baldufa
La Clavaguera
La Cleda
La Faixina
La Flipa
La Gorra de Cops

La Madrona
La Marlinca
La Pera Farcida
La Pleta
La Portadora
La Rabassa
La Rassa
La Rierada
La Riera
La Vinya de’n Butixol
La Vinya de’n Leri

La Xarranca
La Xicalla
El Torrent
La Madrona i el Feliu
Madrona
Nins
Ninus
Pa amb oli
Pins o Pinetons
Raïmet
Trèvol
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LA PROGRAMACIÓ PRIMAVERAL DE CAN LLEONART
Els cursos d’idiomes, informàtica, hu-
manitats, salut i creixement personal, 
expressió i recursos de Can Lleonart 
continuaran durant els mesos d’abril, 
maig i juny. Les inscripcions comença-
ran el 10 d’abril. 

MÚSIQUES DEL MÓN 
Les actuacions programades per al tri-
mestre primaveral començaran amb 
una proposta maresmenca. El grup de 
Vilassar de Dalt Aloc actuarà l’11 de 
maig per oferir un concert amb el folk 
català com a punt de partida. El con-
junt Echa Paká interpretarà sons cu-
bans i caribenys, l’1 de juny. La darrera 
proposta arribarà el 15 de juny amb 
Pedro Javier González Trio, un concert 
de base flamenca amb fusió d’altres 
estils. 

En aquesta actuació, que clou la 
temporada de concerts a Can Lleonart, 

el músic barceloní presentarà el seu 
darrer disc, Nuevo callejón (05) del 
gato. González ha acumulat diversos 
premis en l’àmbit de la guitarra fla-
menca i ha actuat amb Toti Soler, Joan 
Manuel Serrat, Manolo García i Maria 
del Mar Bonet. 

La diada de Sant Jordi comptarà en-
guany amb un concert acústic a càrrec 
de Santi Vendrell, un cantautor amb 
una llarga trajectòria musical que ofe-
rirà un repertori amb temes propis i 
d’altres emblemàtics de la Nova Can-
çó d’autors com Raimon, Lluís Llach, 
Maria del Mar Bonet, Joan Manuel Ser-
rat i Ovidi Montllor, entre d’altres. L’ac-
tuació es farà el diumenge 22 d’abril, a 
les 20h, a Can Lleonart. Les entrades 
són gratuïtes i es poden passar a reco-
llir per Can Lleonart els dies 18 i 19 
d’abril d’11 a 14h i de 17 a 20h i el 
20 d’abril d’11 a 14h.

SANT JORDI A LA BIBLIOTECA
També la biblioteca ha programat un 
seguit d’activitats al voltant de la dia-

MÚSICA I CONTES PER LA DIADA DE SANT JORDI
···························································································
Santi Vendrell actuarà a Can Lleonart i els contes i rondalles, a la biblioteca.

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

da. El 20 d’abril, a les 20.30h, el con-
tacontes Carles Alcoy farà un repàs de 
les històries més rocambolesques en 
el marc d’una sessió que duu per títol 
L’art d’amargar-se la vida. 

La tarda de Sant Jordi hi haurà 
dues activitats més. A les 17.30h, la 
narradora Lola Barceló farà les delíci-
es del públic infantil i familiar amb els 
contes d’encanteris de l’espectacle Foc 
i Fum, i a les 19h arribarà el torn d’un 
taller-concurs que tindrà els llibres de 
viatges com a rerefons. Es tracta d’una 
sessió participativa per apropar-se a 
diferents indrets del món. Per últim, 
el 24 d’abril, a les 17.30h, es durà a 
terme una nova sessió de contacontes 
que se centrarà exclusivament en ron-
dalles de la ciutat sarda de l’Alguer. 

TERTÚLIES

ACTIVITATS INFANTILS

L’ASTRONAUTA CONGELAT 

FESTATRASTO, animació

EN PERE BENEIT, titelles

ASTRONOMIA DE FICCIÓ
Manuel Moreno, professor de física de la 
Universitat Politècnica de Catalunya

PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA 
INCONTINÈNCIA  
Dra. Unzurrunzaga i Sra. Boada del servei 
de Rehabilitació del Centre Mèdic Alella

LA CULTURA A L’ERA DE LA INCERTESA
Ferran Mascarell, historiador 
i ex-conseller de Cultura

19/04

10/05

07/06

21/04

12/05

02/06

Pedro Javier González.

El cantautor Santi Vendrell.
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········································································································································································································································

NOU NOVES PARELLES DE 
VOLUNTARIS LINGÜÍSTICS
La segona edició dels Voluntaris 
per la Llengua compta amb nou 
parelles. Aprenents i voluntaris es 
van conèixer el 28 de febrer en un 
acte a Can Lleonart. Els seus inte-
grants s’han compromés a destinar 
una hora a la setmana -durant un 
mínim de 10 setmanes- a conver-

sar en català 
per reforçar 
l’aprenen-
tatge de 
la llengua 

catalana en 
l’àmbit oral. 

Els aprenents han 
rebut un paquet 
de material de su-

port per ajudar-los a  
assimilar coneixements format per 
tres llibrets de jocs de paraules i 
passatemps i dos volums de con-
tes per parlar, entre d’altres.

L’INSTITUT DISPOSA D’UNA 
INFERMERA UN COP PER SETMANA
L’adolèscencia és una etapa de 
canvis entre la vida infantil i l’adul-
ta en què es consoliden els valors, 
les actituds i els estils de vida que 
són bàsics per a la salut. Per això, 
els alumnes de l’IES Alella dis-
posen des d’aquest mes de març 
d’un servei d’infermeria. 

Aquesta prestació forma part 
del programa Salut i Escola dels 
departaments de Salut i Educa-
ció de la Generalitat, que coordi-
na equips d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut i ser-
veis municipals. Cada dimecres, 
una infermera atendrà d’11.30 a 
12.30h les consultes dels alumnes 
amb l’objectiu de detectar i pre-
venir situacions de risc, així com 
prestar atenció precoç a transtorns 
afectius, mentals i alimentaris, i 
problemes de consum de drogues, 
alcohol i tabac. 

NOVA EDICIÓ DELS JULIOLS DE LA UB

El proper 3 de maig, Ajuntament i Uni-
versitat de Barcelona refrendaran per 
tercer any consecutiu el conveni de col-
laboració que mantenen per oferir un 
nou curs de formació acadèmica dins 
el cicle d’Els Juliols de la UB. 

Com l’any passat, l’Àrea de Sosteni-
bilitat ha organitzat un curs sobre pai-
satge, amb la col·laboració de  Salvador 
Ribas, que comptarà amb la participa-
ció d’arquitectes, antropòlegs, somme-
liers, escriptors i paisatgistes. Com a 
novetat es farà una sortida a S’Agaró 
per conèixer la urbanització i el camí de 
ronda que la circunda amb l’arquitecte 
Jordi Gual. 

La temàtica central de les jornades 
torna a ser el paisatge, posant l’accent 
en la necessitat d’entendre’l i gestionar-
lo assumint la capacitat de transformar-
lo, de dibuixar-ne una nova identitat a 
través d’imatges i representacions de 
base cultural. 

Un any més, el curs es vincula amb 
el món del vi amb una visita comen-
tada a un celler, una sessió de tast i 
una sortida per l’entorn agrícola de la 
població. Per atènyer el tema des d’una 

òptica pluridisciplinar, l’organització ja 
ha confirmat pràcticament totes les po-
nències i debats, que es faran entre el 
16 i el 20 de juliol, en horari matinal, a 
la sala Comafosca. L’assistència al curs, 
obert a tothom, dóna dret a convalidar 
crèdits acadèmics de lliure elecció.

···························································································
La sala Comafosca acollirà durant la tercera setmana de juliol un curs que 

duu per títol ‘El paisatge contemporani: una experiència multidisciplinar’. 

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

MAPES I TELEVISIÓ INTERACTIVA, 
NOUS PROJECTES DE COMAFOSCA
Comafosca, Node d’Art i Pensament, 
obre un procés perquè els alellencs co-
neguin i participin dels projectes artís-
tics que porten a terme. Les persones 
interessades poden anar-hi dijous i di-
vendres de 17 a 21h, dissabte de 10 a 
14 i de 17 a 22h i  diumenge de 10 a 
14h. Del 22 de març al 22 de juny, els 
ciutadans podran participar, entre d’al-
tres, en el wikimap_Alella, una inicia-

tiva concebuda per incidir i interactuar 
en la representació gràfica de l’espai on 
vivim: els mapes. 

Els alellencs podran també parti-
cipar en la segona fase de la televisió 
experimental NTE Comafosca, optimit-
zada gràcies a un aplicatiu tecnològic 
més senzill. Les emissions de la tele-
visió es podran veure al web www.co-
mafosca.net.

Carme Pinós Arquitecte
Jesús Contreras Antropòleg
Ramon Ruiz Director Revista Alella
Rafael Vallbona Periodista i escriptor
Pere Riera Arquitecte
Rosa Maria Vila Sommelier
Carme Pigem Arquitecte
Teresa Galí Paisatgista
Toni Gironés Arquitecte
Lluís Mauri Periodista
Salvador Ribas Arquitecte
Enric Batlle Arquitecte
Jordi Pujolràs Enòleg i secretari de la 
Denominació d’Origen Alella

PONENTS
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El Consell Comarcal del Maresme 
(CCM) i els ajuntaments d’Alella, 
Argentona, El Masnou, Premià de Dalt 
i Sant Pol de Mar van signar, a finals 
de 2005, un conveni per analitzat els 
aspectes avaluatius dels plans locals 
de joventut. El document, fet durant el 
2006, ha estat coordinat per tècnics 
del CCM i a primers d’enguany va ser 
lliurat a l’Ajuntament.

En el treball hi han participat els 
tècnics de la regidoria de joventut, al-
tres tècnics municipals, joves associats 
i no associats i regidors, tant del govern 
com de la oposició.

L’informe valora com a aspectes 
positius la bona acceptació del Punt 
d’Informació Juvenil i del Casal de 

UN INFORME DEL CCM DÓNA 
PAUTES PER AVALUAR EL PLA JOVE 

Joves Can Gaza, així com que s’hagin 
acomplert el 82% de les actuacions 
programades. També destaca l’existèn-
cia d’un teixit associatiu actiu i el fet 
que l’Ajuntament mantingui una acti-
tud oberta cap als joves i una aposta 
decidida i valenta envers les polítiques 
de joventut. 

Entre els aspectes que cal millorar, 
l’estudi proposa incentivar la presència 
femenina al Casal de Joves, donar res-
posta a les necessitats d’emancipació, 
oci, associacionisme i participació dels 
joves majors d’edat i dotar de contingut 
transversal el treball de l’Ajuntament. 

Els resultats d’aquest informe ser-
viran com a diagnosi per a l’elaboració 
del nou Pla Jove d’Alella. 

CONCURS PER LA IMATGE GRÀFICA 
DE LA VEREMA I LA FESTA MAJOR
L’Ajuntament ha obert el període 
per participar en el concurs de 
disseny de la imatge gràfica de la 
Festa Major i de la Festa de la Ve-
rema. Per la Festa Major, que se 
celebrarà el dies 27, 28, 29 de 
juliol i 1 d’agost, s’ha de presentar 
una proposta de programa de mà, 
cartell i venecianes. Pel que fa a 
la XXXIII Festa de la Verema, que 
es portarà a terme els dies 7, 8 i 
9 de setembre, s’ha de presentar 
un programa, cartell, venecianes i 
tiquets. Els interessats poden re-
collir les bases de la convocatòria 
a Can Lleonart. Les propostes es 
poden lliurar fins al 3 de maig, de 
9 a 14h i de 16 a 20h. 

LA CAMINADA DELS TRES POBLES 
RECORRERÀ 10 QUILÒMETRES 
Les àrees d’Esport dels Ajunta-
ments d’Alella, El Masnou i Teià 
han organitzat la segona edició de 
la Caminada dels Tres Pobles. La 
sortida es farà el 15 d’abril, a les 
9h. En el cas d’Alella el punt de 
trobada serà el Bosquet, des d’on 
s’anirà fins al Fondo de Rials, a 
l’alçada de Caves Roura, per tro-
bar-se amb la resta de caminants. 
Des d’allí, s’iniciarà la caminada, 
que passarà pel Turó de les Mon-
ges fins al pla de l’antic camp de 
tir per fer-hi l’esmorzar popular. El 
recorregut total és de 10 quilòme-
tres i és apte per a gent de totes 
les edats. Us podeu inscriure de 
manera gratuïta al Poliesportiu.

ES FAN NOVES VORERES   
El mes de març s’han adequat les 
voreres de l’Avinguda Gaudí i la del 
Carrer Berlín amb Londres. Durant 
el mes d’abril, l’Àrea de Serveis Ur-
bans adequarà la vorera del costat 
de mar de l’Avinguda Badalona, 
entre la Riera i el carrer Maresme. 
També està previst fer una actua-
ció al carrer Mediterrània de Can 
Sors, on anteriorment ja s’havia 
arranjat la zona dels contenidors, 
així com la vorera del carrer Doctor 
Mas de Xaxars. 

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

ARRANGEN L’HORT DE LA RECTORIA 
ABANS DE REMODELAR EL CANONGE  
L’Àrea de Serveis Urbans ha millorat el 
parc de l’Hort de la Rectoria seguint la 
línia de treball proposada pel Projecte 
Educatiu del Poble d’Alella (PEPA) per 
dotar el municipi de diferents espais 
orientats al públic infantil. En aquest 
cas s’hi ha instal·lat nou mobiliari de 
fusta -dos animals i una caseta- perquè 
els nens i nenes puguin fer ús d’aquest 
cèntric espai. També s’ha arranjat la 

zona enjardinada que separa l’àrea 
d’esbarjo de l’aparcament pavimentat.  

EL PARC DEL CANONGE
L’Ajuntament té previst d’intervenir ben 
aviat al Canonge per convertir la zona 
verda d’aquest barri en el parc central 
del municipi amb l’arranjament de l’es-
pai i la instal·lació de nou mobiliari 
infantil. 

D’altra banda, 
representants de 
l’Ajuntament s’han 
reunit recentment 
amb un grup de 
joves usuaris i dos 
experts del Comitè 
Català d’Skatebo-
ard per estudiar 
el futur de la zona 
d’skate del parc 
del Canonge i pac-
tar-ne les millores 
a aplicar.
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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 Viatge a Ítaca

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR Carta oberta de Javier Berzosa, candidat del Partit Popular a la Alcaldia

Falten 60 dies per les eleccions municipals. A Convergència i Unió hem escollit ja el nostre cap de llista i hem format un equip de 
persones competents i honestes, preparades per governar. A CIU hem arribat a un acord entre les dues forces politiques perque sigui 
un membre d Unió, una dona, qui encapçali la llista, recoçada pels representants de Convergencia que mes poden aportar al proper 
ajuntament, amb la col.laboració de persones independents molt significatives. Persones totes amb un mateix projecte pel nostre 
poble.

Ja estem dons en període preelectoral, però l’activitat municipal continua i no deixem de treballar observant-la, participant en la 
mesura que ens deixen i puntualitzant aquelles activitats o propostes que considerem positives o negatives per Alella, la seva gent i 
la convivencia de tots. La majoria actual de ERC i La Garnatxa tan sols ens permet aixó, observar i puntualitzar, esperem que en el 
proper consistori hi hagi mes diàleg.

Sembla que l’Alcalde vol presentar a l’ultim Plè municipal del mandat el conveni sobre la vall de Rials. Pel que sabem, que no 
es gaire, es el mateix conveni que va presentar l’alcalde de CIU, amb certes modificacions obligades per la nova llei del Sòl aprovada 
desde aleshores. Corrents i a l’ultim minut, amb l’amenaça d’una sentència contrària a l’Ajuntament i un altre de pendent, un “nou” 
conveni que ha exigit a l’Alcalde I als seus assesors tècnics centenars d’hores de dedicació, pagades per tots. Valia la pena?

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

Benvolgut amic, benvolguda amiga: Em dirigeixo a tu en unes dates que, com saps molt bé, són d’una importància vital, no només per al 
projecte del Partit Popular, sinó també per a tota Alella. Vivim en un entorn envejable per a moltes persones, a prop de Barcelona, amb expec-
tatives de créixer en població, sense que aquest creixement ens obligui a deixar de ser el que som: un poble bonic i tranquil. Aquest equilibri 
l’hem de defensar. Cal un major i millor manteniment dels vials i sistemes generals i una ordenació urbanística raonable. La qualitat de vida 
no s’aconsegueix només amb diners, és necessari també fer un esforç per a implicar a tota la població en el progrés del municipi, informant 
amb claredat i transparència a la gent dels recursos que tenim i quines són les prioritats. En definitiva, fer pedagogia i assumir que no tot ho 
por pagar l’Ajuntament. Hem de posar els mitjans per a afavorir i potenciar les iniciatives privades que tinguin com a objectiu fer créixer el 
poble en riquesa social. Una riquesa basada en la igualtat d’oportunitats per a tothom. L’Ajuntament s’ha de limitar en vetllar per que els es-
forços de tots puguin prosperar. Vetllar vol dir lluitar, vol dir recolzar, no vol dir “controlar”. Crec que el Partit Popular de Catalunya té el dret de 
demostrar que la millor política municipal és la seva, la del centre. No ens mou una altra finalitat que la de governar per a tothom, no només 
a favor dels uns o dels altres. Defensem l’augment de les competències municipals per no dependre constantment de les subvencions d’altres 
administracions. En democràcia, votar és opinar sobre com volem que siguin atesos els nostres pares o avis, que van renunciar a tantes coses 
per nosaltres, sobre el model d’educació dels nostres fills, sobre el dret a viure en un poble segur i amb uns impostos justos, sobre el dret a 
accedir a un habitatge a un preu raonable, a millorar el nostre poble i a garantir un municipi unit amb una immigració legal i integrada. El 
proper 27 de maig serà un dia important per Alella i, estic segur, per al Partit Popular d’Alella. Moltes gràcies a tots i una forta abraçada. 

Ara fa quatre anys eren uns quants els bruixots que atemorien la població davant la possibilitat remota que ERC+La Garnatxa 
governés Alella. Avui podem afirmar que aquells quatre barbamecs han estat capaços de conduir la nau a port amb una destresa 
prou raonable. El poble no ha patit ni terratrèmols ni trencadisses. Ningú no ha pres mal. Alella segueix sent on era i, de ben segur, 
està més a prop del lloc que li correspon. Al final del recorregut deixem moltíssima feina feta, una dedicació constant i una obra, 
acabada o embastada, a la vista de tothom qui la vulgui veure. Però gairebé res no ha estat fàcil. No vam heretar cap projecte 
municipal, ja que no n’hi havia cap, i tot s’ha concebut i modelat de bell nou amb molta imaginació i més il·lusió encara. Tots els 
projectes i iniciatives s’han hagut d’empènyer, pacientment, i de defensar contra els elements: començant per la burocràcia, la 
incomprensió d’altres administracions, els entrebancs, les pressions i les crítiques malicioses i generalment infundades. 

Al nostre flanc, però, hem sentit sempre l’escalf de moltes persones que, cadascuna a la seva manera, ens han fet confiança 
i ens han esperonat a no defallir mai. De vegades n’hi hagut prou amb una salutació a peu de carrer o amb una mirada de 
complicitat per saber que som molts els que anem en el mateix vaixell, a desgrat d’onades i tempestes. 

Ara ja no fem por. De fet, mai no hem entès per què n’hauríem de fer. La por ha de venir per la ineficiència, per la ignorància, 
per la pressió dels poderosos, per la submissió a les veritats absolutes, pels privilegis d’uns pocs i pels mals exemples. 

Com dèiem, el vaixell torna a fer escala per enrolar nous tripulants i nosaltres estem promptes a embarcar-nos i salpar altre 
cop amb vent renovat i la mateixa força, determinació i compromís que fins ara.
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GRUPS MUNICIPALS

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

LLIGA SOCIAL D’ALELLA

Deja que los perros ladren (Vodanovic, 1960)

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

A la regidoria de Serveis Socials s’en fan moltes de coses, totes elles orientades a resoldre problemes que són sovint delicats i que 
poden afectar des d’el benestar a la vida de les persones. Problemes confidencials que s’han de tractar no sols amb un gran coneixe-
ment professional, sinó amb una extrema exquisitat i humanitat. 

El mateix passa amb el tractament d’un malalt per part del metge i del personal sanitari. El malalt necessita quelcom més que la 
professionalitat; necessita l’afecte, la comprensió, la sensibilitat per tot el que li fa por, pel que pateix i pel seu futur que el veu moltes 
vegades amb incertesa. Per això, en el nostre Ajuntament vam unir les regidories de Serveis Socials i Sanitat. 

Ara bé: per desenvolupar aquestes feines que són difícils, fa falta crear un ambient de treball especial. Un ambient on es respiri 
pau, tranquil·litat, joia, sensibilitat, afecció, optimisme, bona voluntat. Per tant, les accions per part de qui sigui que puguessin posar 
en perill  aquest tendríssim ambient (com trifulques polítiques inconfessables, baralles irresoltes, irresponsables calúmnies no verifi-
cades, etc), mereixerien un menypreu total i el rebuig no sols privat sinó public. 

Serveis Socials i Sanitat

Si considerem que estem dins d’un període preelectoral els continguts d’aquest espai haurien de ser els relatius al futur del nostre 
poble, haurien de projectar polítiques des de la nostra òptica de progrés, fer reflexions sobre les diferents sensibilitats captades 
des de la ciutadania. Em resistia a abandonar aquesta idea que semblava la més coherent a 2 mesos de les eleccions. Però els 
darrers esdeveniments, greus diria jo, en la política a nivell de l’Estat m’han fet suspendre les quatre lletres que volia publicar per 
mencionar la nostra preocupació per la decidida voluntat del PP de desestabilitzar, promoure l’odi, instal·lar-se en la mentida i 
conduir l’activitat parlamentaria a un debat de confrontació. La marxa sota la disfressa de la pau els ha fet treure la mascareta. 
Les víctimes del terrorisme son tant sols una excusa per aglutinar esforços per consolidar una campanya inequívoca: fer fora als 
socialistes per recuperar, com sigui, un poder que van perdre per les seves pròpies mentides i actituds prepotents. Primer dubtava, 
però ara es concloent. El PP d’Alella també ha quedat definitivament instal·lat en un escenari on les falsedats i rumors son el 
text a declamar. Només cal llegir les darreres declaracions a la Revista Alella de la regidora Bloss. Ja ho havia fet abans però va 
al·legar la “espontaneïtat” de l’entrevista. Ara ho repeteix, ho confirma. Només ho pot justificar en la “espessa boira” política en 
que viu permanentment. 

Ximena Vidal, diputada xilena, escriu un article fen un recordatori a l’obra “Deja que los perros ladren” dient que los “voceros” 
busquen la forma de quedar com si fossin majoria absoluta quan en realitat es mantenen gràcies al seu paradigma de la “unidad 
nacional”, a la seva estratègia mediàtica de la confrontació i al lema “qui més crida més raó té”.            
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COP D’ULL AL PLE
EL FULL

inconcret i poc definit i que no aporta cap idea nova més 
enllà del que ja coneixien: que una de les riqueses d’Alella 
és el vi i que això es podria desenvolupar, però tampoc sap 
ben bé com. 

El regidor Salvador Artés (CiU) estima que és inoportú ha-
ver encarregat un Pla Estratègic de Turisme basat en el món 
del vi en un moment en què els cellers i la vinya es trobarien 
en crisi, i es mostra partidari d’haver esperat a una situació 
en què el sector tirés endavant, enlloc d’anar enrere.

Al regidor Fede Moraleda (ICV) li sembla positiu que es 
deixin treballs sobre la taula per al proper mandat, tot i el 
risc de ser obviat pel govern entrant. Moraleda destaca que 
el Pla proposa crear a llarg termini un Patronat de Turisme, 
fet que contrastaria amb la negativa del govern a refundar els 
patronat d’Esports i d’Informació. 

El regidor Raimon Esquirol (PP) lloa la idea, però dissen-
teix de la qualitat, que troba fluixa, i del moment de presen-
tar-lo: a quatre mesos de les eleccions.
S’aprova amb els vots a favor (11) d’ERC+LG, CiU, PSC, 

ICV i Lliga Social i l’abstenció del PP. 

6· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre aprovació 
definitiva de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica per a 
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al solar situat 
al núm.6 del carrer Cadí. 
S’aprova per unanimitat.

7· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre aprovació 
provisional del text refós de la modificació del Pla Parcial de 
l’àmbit de Cal Doctor. 
S’aprova per unanimitat.

PLE ORDINARI DEL 25 DE GENER

1· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordi-
nària celebrada el 13 de novembre de 2006.
S’aprova per unanimitat. 

2· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 30 de novembre de 2006.
S’aprova per unanimitat.

3· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 28 de desembre de 2006. 
S’aprova amb l’abstenció dels regidors del PP per no haver 

assistit a la sessió.

4· Moció del grup municipal d’ICV, ERC+LG, PSC i CiU de 
condemna a l’atemptat comès per ETA a Madrid el passat 
30 de desembre de 2006.
El regidor del PP Raimon Esquirol demana que es modifiquin 
alguns aspectes del text, ja que el seu grup no comparteix 
ni la crida al diàleg que s’hi fa, ni la política antiterrorista 
del govern de l’Estat. Els ponents de la moció rebutgen la 
petició. 
S’aprova la proposta amb els vots a favor (11) d’ERC+LG, 

CiU, PSC, ICV i Lliga Social i l’abstenció (2) del PP.

5· Proposta de l’Alcaldia sobre l’aprovació del Pla Estratègic 
de Desenvolupament Turístic d’Alella.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), explica que es tracta 
d’una guia per al futur que permeti estructurar i dinamitzar 
l’economia, la cultura i el benestar dels ciutadans alellencs 
al voltant de tot el món del vi. 

La regidora Carme Tort (CiU) considera que el Pla és 
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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
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: ABRIL
01 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
06 divendres MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
07 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
08 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
09 dilluns MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
14 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
15 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
21 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
22 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
28 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
29 diumenge 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 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




