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Tot i el clima preelectoral, la feina no s’atura. Les obres de la 

llar d’infants, el parc del Canonge, la piscina i l’Escorxador 

segueixen endavant. S’ha convocat el concurs per a la gestió 

de l’escola bressol i ja s’han triat els equips d’arquitectes per 

a l’arranjament de la riera. Tots aquests projectes en curs 

d’execució permetran al proper govern inaugurar, al llarg dels 

propers mesos, noves instal·lacions i encarregar la redacció 

del projecte integral de la riera i desenvolupar els trams pri-

oritaris que estableixen les bases del concurs. Afortunada-

ment, i no és per casualitat, hi ha força projectes damunt la 

taula per acabar-los d’empènyer. 

Som a les acaballes d’aquest mandat i quan rebreu aquest 

Full, el 39è editat des de juny de 2003, als carrers ja farà 

dies que es respira ambient de campanya. Seran quinze dies 

intensos en què totes les candidatures presentaran als ciuta-

dans les seves propostes per millorar el poble. Permeteu-me 

que des d’aquesta tribuna us demani que el proper 27 de 

maig no deixeu d’emetre el vostre vot, independentment de 

l’opció que trieu. El rumb d’Alella torna a estar, com cada 

quatre anys, en les vostres mans.

Haver estat alcalde m’ha fet créixer com a persona gràcies, 

en bona part, a la relació que he pogut establir amb molts de 

vosaltres al llarg d’aquests anys. Sovint, els vostres comen-

taris i observacions m’han reconfortat, i les vostres crítiques 

m’han esperonat sempre a esmenar-ne els errors i superar les 

adversitats.   

Vull finalitzar agraint la feina feta per tots els representants 

polítics, tant del govern com de l’oposició, i reconeixent pú-

blicament la professionalitat demostrada pel col·lectiu de tre-

balladors municipals.

Gràcies a tots i totes.
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···························································································
L’Ajuntament se suma a la campanya ‘Fem dissabte’, coordinada pel Projecte 
Rius, que promou la dignificació i millora dels entorns fluvials.

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

El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi 
Ambient i l’Ajuntament el celebrarà 
centrant-se en les rieres del municipi. 
L’àrea de Sostenibilitat s’ha sumat a la 
iniciativa promoguda per al 9 de juny a 
una vintena de poblacions de Catalunya 
pel Projecte Rius, una entitat que vetlla 
per la conservació dels cursos d’aigua, 
i organitzarà una jornada de treball po-
pular per netejar la Riera d’Alella. L’ac-
tivitat començarà a les 10h i consistirà 
en la recollida i retirada de deixalles 
de la llera de la Riera Principal, entre 
el parc del Canonge i Can Sors. Tots 
els participants rebran un kit de neteja 
(guants i bosses) proporcionat pels res-
ponsables del Projecte Rius. 

RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE RIALS
Amb l’autorització i el finançament de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la 
Federació d’ADF del Maresme ha dut a 
terme diverses actuacions de neteja i 
estabilització de rieres, entre les quals 
destaquen els projectes de recuperació 
dels torrents del Sistres i Rials.
Al curs mig del Sistres s’ha aplicat una 
prova pilot per eliminar les canyes del 
marge de llevant, en un tram de 400 
metres línials, i substituir-les per alocs. 
Complementàriament s’ha protegit el 
talús amb mantes geotèxtils naturals i 
un sistema d’estaques de fusta i s’ha 
estabilitzat la llera enterrant-hi diversos 
manyocs i bales de canyes tallades. 

A Rials, l’àrea de Sostenibilitat està 
desplegant un projecte de restauració 
ambiental integral del torrent, des de 
la Miralda fins a la capçalera. En els 
darrers 40 anys, el fons del torrent 
s’ha excavat entre 1,5 i 2 metres com 
a conseqüència de l’erosió i la manca 
de sediments. Aquesta situació difi-
culta l’accés rodat a les finques i ex-
plotacions agrícoles de la zona i deixa 
els marges i motes desprotegits, per la 
qual cosa sovintegen les esllavissades. 
Gràcies a les noves aportacions de sau-
ló ja s’han recuperat entre 80 i 110 
centímetres d’alçada en el tram alt. A 
més de recuperar la llera, el projecte, 
valorat en 145.389€, contempla la 
instal·lació de travessers de formigó i 
fusta tractada a la llera per garantir la 
perdurabilitat el nou equilibri. Per esta-
bilitzar els marges s’han previst siste-
mes de bioenginyeria i la sembra d’una 
barreja de llavors xerotèriques d’aloc, 
vinca grossa i barretera. 

EL DIA MUNDIAL DEL MEDI 
AMBIENT POSA L’ACCENT EN 
RIERES I TORRENTS 

DIA DEL MEDI AMBIENT

NETEJA POPULAR DE LA RIERA PRINCIPAL
Dissabte 9 de juny, a les 10h
Al parc del Canonge

ARRIBEN ELS PRIMERS INFORMES DE 
L’AUDITORIA AMBIENTAL
A mitjan abril, l’empresa Entorn SL, 
Enginyeria i Serveis, ha presentat 
els resultats de la memòria des-
criptiva de l’Auditoria Ambiental del 
municipi. Els documents lliurats són 
la base per fer una diagnosi comple-
ta de la situació ambiental d’Alella i 
concretar el Pla d’Acció Ambiental, 
que recollirà el conjunt d’actuacions 
i polítiques a desenvolupar per fer el 
municipi més sostenible.

Els primers informes comprenen 
les àrees d’espais naturals, mobilitat, 
contaminació acústica, gestió de re-
sidus, organització i gestió municipal, 
urbanisme, activitats econòmiques, 
aigües i energia. Encara que són do-
cuments estrictament descriptius de 
la situació actual ja se’n poden des-
prendre les primeres conclusions, 
com ara que cal avançar cap a una 
millor gestió de les masses forestals i 
dels espais agrícoles o en la conser-
vació i millora de les rieres. 

Per tal de complementar l’estudi, 
a finals de maig s’instal·larà al pati 
de Can Lleonart una unitat mòbil du-
rant dos mesos per avaluar la qualitat 
atmosfèrica (partícules PM10, ozó i 
òxids de nitrogen), que l’Ajuntament 
ha sol·licitat a la Diputació. 

EL JOC DE MEMÒRIA ‘VALL DE RIALS’ 
ES DISTRIBUIRÀ A LES ESCOLES
Els alumnes alellencs de 4 a 12 
anys rebran el 
joc de memò-
ria presentat 
el 20 d’abril 
per l’àrea de 
Sostenibili-
tat per donar 
a conèixer el 
pa t r imon i 
arquitectò-
nic, agrícola 
i natural d’aquest espai. El joc 
es compon de 40 fitxes fotogràfi-
ques d’arbres, conreus, barraques 
de vinya, murs de tanca, pous 
i mines d’aigua, i s’acompanya 
d’una informació descriptiva, un 
plànol de localització i una propos-
ta d’itinerari. 

········································································································Đ
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LA RIERA, NOU EIX VERTEBRADOR

Un total de nou despatxos professionals 
van presentar-se a la primera fase del 
concurs, dels quals se’n van seleccio-
nar els cinc amb millor currículum. El 
passat 24 d’abril va tenir lloc la presen-
tació pública de les propostes a la Sala 
de Plens, un cop exhaurit el termini 
d’un mes per desenvolupar-les. 

LES BASES DEL CONCURS
El concurs, aprovat per la Junta de Go-
vern del 29 de desembre, neix amb la 
voluntat de definir un projecte d’arran-
jament integral de la riera per conver-
tir-la en un passeig per a ciclistes i via-
nants que articuli i vertebri els diversos 
barris, des d’Alella Parc fins a Can Sors 
i Montals. 

Es tracta d’un projecte molt ambici-
ós que ha de canviar la visió que molts 
ciutadans tenen actualment de la riera. 
Conscients de la seva envergadura i 
transcendència, el concurs planteja el 
seu desenvolupament per etapes. Per 
això, i atenent a les característiques 
morfològiques actuals d’aquest espai, 
la riera s’ha dividit en set trams d’ac-
tuació: d’Alella Parc al pou sorrer; del 
pou sorrer al passeig de Marià Estrada; 
de Marià Estrada a les Heures; la ram-
bla d’Àngel Guimerà; de Can Lleonart a 
l’autopista; del peatge al Canonge, i de 
la sortida de la caixa d’aigües al límit 
del terme municipal.  

TRAM A TRAM
Les bases del concurs establien la 
condició de restaurar ecològicament el 
curs alt de la riera, que davalla a cel 
obert. Un parell de propostes fan com-
patible aquesta recuperació ambiental 
amb l’adequació d’un petit camí per a 
vianants sobre el voral de la carretera, 
mentre que les altres tres plantegen 

···········································································································································
Els cinc equips d’arquitectes preseleccionats ja han presentat els seus projectes per adequar la 
riera com a passeig des de la capçalera fins al mar.
···········································································································································

La rambla d’Alella fins al mar

2 en 1

Next
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obertament exercir l’afectació viària 
que existeix sobre la finca veïna de 
Can Jonc per desplaçar-hi la carretera i 
guanyar, d’aquesta manera, un passeig 
ampli sota l’ombra dels pins.

Quant al pou sorrer, un equip pro-
posa suprimir-lo i reemplaçar-lo, més 
amunt, per dos registres menors. La 
resta advoca per integrar-lo paisatgísti-
cament en l’entorn amb fusta tractada 
o materials reflectants. 

Per a Sant Josep de Calassanç, to- 
tes les propostes, tret d’una, aposten 
per dibuixar un carril de serveis de sau-
ló per accedir a les finques veïnes, i pa-
vimentar la vorera i el carril bici. Només 
un dels equips contempla l’aparcament 
en línia. La resta el suprimeixen.  

També s’elimina l’estacionament de 

la travessia urbana de la carretera, que 
se situa a la mateixa alçada de les vo-
reres i es converteix en una via pacifi-
cada de prioritat invertida.

El tractament de la Riera Principal 
torna a ser de sauló. En un cas, s’habi-
lita un aparcament en superfície amb 
capacitat per a 90 vehicles, i en altres 
dos casos s’aposta per un aparcament 
linial soterrat per a 150 o 200 places.

Al parc del Canonge es proposa 
crear una àrea recreativa i, en un cas 
concret, transformar la sortida del col-
lector en una plaça de l’aigua, talment 
un amfiteatre amb graderia.

Per al tram inferior, els equips di-
fereixen sobre el model a seguir: o bé 
recuperar la riera i crear un passeig la-
teral, o bé soterrar-la fins al Masnou. 

L’AJUNTAMENT NO PARTICIPARÀ EN LA 
URBANITZACIÓ DE CAN CALDERÓ
L’Ajuntament s’estalviarà 505.000 
euros després d’arribar a una entesa 
amb la societat promotora del Pla Par-
cial de Can Calderó per no participar 
en els costos d’urbanització del sector. 
Aquest acord elimina els efectes del 
conveni atorgat el 2001 per l’anteri-
or govern, que limitava el desembors 
de la immobiliària a 139 milions de 
pessetes. Aquesta xifra no cobria el 
cost real de la urbanització i obligava 
l’Ajuntament a pagar-ne l’escreix. La 
negativa de l’actual consistori a des-
tinar diners públics a una promoció 
privada havia frenat fins ara el des-
envolupament del sector, un escull 
que queda resolt amb el nou conveni.  

SE SUBSTITUIRÀ LA PLATAFORMA 
D’ENTRADA A CAN COMULADA
Recentment s’ha definit el tracta-
ment i les característiques de la 
futura entrada al barri de Can Ma-
garola: una nova plataforma a ni-
vell que enllaçarà amb el nou car-
rer que travessarà l’àmbit i unirà 
l’avinguda de Bononat de Comula-
da amb el passeig d’Antoni Borrell. 
Aquesta plataforma actuarà com a 
element reductor de velocitat per 
als vehicles que transitin per la ri-
era i anirà a càrrec de la promotora 
de Cal Doctor, com a càrrega exter-
na al sector. Els treballs comença-
ran un cop s’hagi definit el nivell i 
traçat exactes del nou vial.
 
LA RECEPCIÓ DE LA VINYA, PENDENT 
DE L’ARRANJAMENT DE LA ZONA VERDA 
L’Ajuntament manté condicionada la 
seva recepció a la contractació per part 
de l’empresa promotora dels treballs 
per a l’arranjament com a zona verda 
del solar triangular que hi ha entre 
els carrers de la Vinya i Catalunya, 
segons el projecte encarregat pel 
consistori a l’arquitecte Miquel Cas-
tany, especialista en espai públic. 
L’adequació d’aquest terreny serà el 
primer pas d’un projecte més ampli 
que advoca per la consecució d’un 
parc linial a l’entorn de l’antiga traça 
del torrent del Sistres que relligui Mon-
tals, la Serreta, la Solaia i la Soleia. 

········································································································Đ

II

Llera
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UNA MICA DE TOT

···························································································
Generalitat, Acesa i els ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià signaran el 10 de 
maig un conveni per construir el primer Centre d’Acollida Turística del país. 

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

FARAN UN CENTRE D’ACOLLIDA 
TURÍSTICA, A TOCAR D’IBARS MEIA 

El passat mes de febrer, el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa de 
la Generalitat, Josep Huguet, va pre-
sentar el mapa de Centres d’Acollida 
Turística (CATs) de Catalunya. El pri-
mer que es construirà, com a pla pi-
lot, se situarà en la confluència dels 
municipis d’Alella i Teià, al costat de 
l’autopista C-32. El CAT tindrà una 
estructura modular especialment 
ideada per explicar l’evo-
lució dels mètodes de 
conreu i d’elabora-
ció del vi a través 
de projeccions au-
diovisuals i altres 
recursos multimè-
dia per imbuir de 
ple el visitant en 
la recreació de la 
història. 

De fet, el CAT es-
tarà estretament vinculat 
al jaciment romà de Vallmo-
ra, un celler romà o cella vinaria 
contigu que està sent restituït pedra a 

pedra sobre el terreny per tal de poder-
lo visitar tal com era. 

El proper 10 de maig, els ajunta-
ments signaran un conveni amb la 
Generalitat, que sufragarà les obres, i 
Acesa, que habilitarà una passera en-
tre l’autopista i el nou equipament. Per 
la seva part, els tres municipis es faran 
càrrec de l’arranjament de l’accés i de 

la gestió de la instal·lació, 
que obrirà les seves 

portes a principis 
de 2008.

600 PARTICIPANTS A LA CAMINADA 
DELS TRES POBLES 
Les regidories d’Esports d’Alella, El 
Masnou i Teià van organitzar el 15 
d’abril, per segon any consecutiu, 
la Caminada dels Tres Pobles. Hi 
van participar 600 persones, ves-
tides amb samarretes de diferents 
colors: els alellencs duien samar-
reta groga, vermella els teianencs 
i lila els masnovins. La sortida es 
va efectuar des de diferents indrets 
i tots els participants es van trobar 
a la vall de Rials per continuar l’iti-
nerari fins al pla de l’antic camp 
de tir, dins del Parc de la Serralada 
Litoral. Voluntaris del Centre Excur-
sionista i del Grup de Senderisme 
Peus a Terra d’Alella van guiar els 
assistents, que van finalitzar els 10 
quilòmetres d’excursió amb una 
botifarrada popular. 

SERVEIS SOCIALS ORGANITZA UNA 
SORTIDA AL TEATRE PER AVIS I ÀVIES
L’àrea de Serveis Socials de l’Ajun-
tament va organitzar el 19 d’abril 
una sortida al teatre amb els 22 
avis i àvies del Taller de la Memòria 
i els que reben el Servei d’Atenció 
Domiciliària. L’obra de teatre esco-
llida va ser Òscar, una maleta, dues 
maletes, tres maletes, amb Joan 
Pera com a protagonista. Abans de 
tornar a casa, els avis van fer un 
petit recorregut des de l’autocar per 
diferents indrets de Barcelona com 
la Plaça d’Espanya, el Port Olímpic 
i la Sagrada Família, entre d’altres.

········································································································Đ

El 25 d’abril es va realitzar una xer-
rada sobre Els Consells de Dona com 
a eina de participació. La sessió va 
servir per conèixer de prop l’experièn-
cia de Mireia Bofill, membre del Con-
sell Nacional de Dones de Catalunya, 
Maria Morón, membre del Consell de 
Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, i 
Isabel Bermudez, tècnica del Servei de 
Dones de l’Ajuntament de Mataró. 

COMENCEN LES REUNIONS PER 
CREAR EL CONSELL DE DONES

Totes tres van esperonar les assis-
tents a coordinar-se i a participar en 
la creació d’un Consell de Dones lo-
cal. Durant el mes de maig es realit-
zaran noves jornades amb les dones 
interessades per tal de definir el mo-
del i continguts del Consell. Qui vul-
gui participar pot trucar al telèfon 93 
555 23 39 o enviar un missatge a: 
dona@alella.cat



CALENDARI D’INSCRIPCIONS

Preinscripció 
del 2 al 15 de maig
Publicació de la relació d’admesos/es
21 de maig
Sorteig públic 
22 de maig, 10h, Sala de Plens
Termini per a reclamacions
22, 23 i 24 de maig
Publicació definitiva de l’alumnat admès 
28 de maig
Període de matriculació 
del 4 al 8 de juny
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S’OBREN LES PREINSCRIPCIONS 
PER A LA LLAR D’INFANTS

La diada de Sant Jordi va ser el dia 
triat per donar a conèixer el nom de 
la nova llar d’infants municipal, que 
s’anomenarà Els Pinyons. Aquesta pro-
posta va recollir 56 vots, per davant 
de la Marlinca, l’Aloc, l’Abellerol i la 
Madrona i en Feliu.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
La preinscripció es durà a terme del 2 
al 15 de maig a la regidoria d’Educació, 
ubicada a l’Àgora (Torrent Vallbona 75-
77). Per fer la sol·licitud, cal presentar 
el llibre de família i el DNI o targeta de 
residència del pare o mare. 

En total s’ofereixen 61 places: 8 de 
lactants (16 setmanes-1 any), 13 de 
maternal (1-2 anys) i 40 de jardí d’in-
fants (2-3 anys). La publicació de la 
relació baremada de sol·licituds es farà 
pública el 21 de maig. En cas d’empat, 
es farà un sorteig públic el 22 de maig, 
a les 10h, a la Sala de Plens. 

Entre els criteris de prioritat per a 
l’admissió hi ha la residència o treball 
al municipi, la renda familiar i la mi-
nusvalidesa d’algun membre familiar, 
que es completen amb altres barems, 
com ara ser família nombrosa o patir 
una malatia crònica. En cas d’esgrimir 

algun d’aquests supòsits caldrà aportar 
la documentació que ho certifiqui. 

La matrícula s’efectuarà del 4 al 8 
de juny presentant el carnet de vacu-
nacions o el certificat equivalent. Per 
a més informació, truqueu al 93 540 
72 45 o envieu un correu electrònic a 
educacio@alella.cat. 

En principi, és previst que les obres 
de construcció finalitzin a mitjan juliol 
i que el nou centre educatiu entri en 
funcionament el mes de setembre.

···························································································
L’escola bressol s’anomenarà Els Pinyons per votació popular. 

···························································································
········································································································Đ

LA COLLA DE GEGANTS I CAPGROSSOS  
REP LA MEDALLA DE PLATA D’ALELLA
La Colla de Gegants, Capgrossos, 
Grallers i Timbalers va rebre la 
medalla de plata de l’Ajuntament 
d’Alella el passat 22 d’abril en 
un acte a la Sala de Plens que va 
aplegar la majoria dels integrants 
de l’associació. Aquesta distinció 
reconeix els 25 anys d’activitat de 
l’entitat. El seu president, Sergi 
Moreno, va ser l’encarregat de re-
collir de mans de l’alcalde aquest 
guardó. 

FRIDA KAHLO, A LA BIBLIOTECA
Els actes organitzats al voltant de 
la diada de Sant Jordi van merèi-
xer l’acceptació dels alellencs que 
van participar-hi. A les Golfes de 
Can Lleonart, una trentena de per-
sones va assistir al recital de Santi 
Vendrell, i a la Biblioteca es va pre-
sentar una nova guia de recursos, 
titulada El Maresme fa festa, en 
què apareix la Festa de la Verema. 

Per al mes de maig, la Biblioteca 
té previst retre homenatge a l’artis-
ta mexicana Frida Kalho, coincidint 
amb el centenari del seu naixe-
ment. El 25 de maig a les 20.30h, 
la música de Núria Piferrer i Mario 
Mas acompanyaran la lectura mu-
sicada per part de Mireia Piferrer 
de textos autobiogràfics de la pin-
tora. L’1 de juny, l’autora Martha 
Escudero llegirà relats i contes del 
seu llibre Que viva la vida, inspirat 
en el Mèxic de Kalho. 
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Actius i compromesos, com la llengua

El català és una llengua immensament rica. Permet l’ex-
pressió d’una manera de fer, de sentir, de viure, que admet 
infinitat de matisos. Són precisament aquests els que la fan 
peculiar, com també fan d’Alella un municipi únic. 

La llengua ha d’evolucionar: viva i canviant, cal que 
s’adapti als requeriments de cada moment, que reculli la 
realitat tal i com és. En aquesta mateixa línia, Alella ja no és 
el poble de postal que vam conèixer de petits. És un muni-
cipi modern que ratlla els 10.000 habitants. I els alellencs 
d’avui, adscrits per bé o per mal a l’òrbita de la gran co-
nurbació barcelonina, reclamem serveis, tenim necessitats 
i sol·licitem atenció.

Si alguna cosa es va fer palesa durant el passat mandat, 
va ser que la maquinària municipal no admet ja una gestió 
casolana. No n’hi ha prou amb allò de qui fa el que pot no 
està obligat a més. 

Cal donar resposta a les demandes reals, diàries, de la 
població. La gestió pública s’ha d’adaptar, ha de renovar-se. 
I, també com la llengua, ho ha de fer nodrint-se de les apor-
tacions pròpies i les exigències d’altri, tot amotllant-se als 
condicionants externs. Això vol dir que no és possible posar 
en marxa l’engranatge municipal sense tenir en compte el 
reguitzell de persones que en garanteixen un funcionament 
òptim: tècnics, treballadors, convilatans i polítics.

Qui fa el que pot, està obligat a fer més i millor; ha de 
demanar-se si ho fa bé i corregir el rumb allà on sigui pos-
sible. Com a representant del municipi, és la veu de moltes 
veus; ha de saber explicar què fa i per què; i, per damunt 
de tot, ha de fixar-se uns objectius i atènyer-los amb deter-
minació ferrenya.

Des d’ERC+LG, vetllem per la consecució d’aquests in-
teressos comuns i procurem assolir-los sense desmerèixer 
el caràcter propi d’Alella, el matís de què parlàvem. Al llarg 
dels darrers quatre anys, hem crescut en serveis i equipa-
ments sense renunciar al nostre territori i la nostra identitat. 
És més, els hem volgut preservar i fer de la fesomia del 
nostre entorn un valor afegit.

Sí, no només és possible, sinó que és gratificant. Ens 
tenien avesats al qui dia passa, any empeny sense tren-
car-se gaire les banyes, acostumats a assistir impassibles 
al creixement perquè sí, sense que la col·lectivitat en sortís 
beneficiada. 

En quatre anys hem capgirat el model. I ho hem fet es-
peronats per les aportacions dels veïns i entitats que s’han 
atansat a l’Ajuntament, animats pel treball dels tècnics i el 
personal municipal, i moguts pel nostre propi entusiasme 
com a polítics, treballadors, membres d’entitats i veïns que 
som d’Alella.

Cal que tots plegats caminem amb un sol pas per assolir 
fites comunes. Cal que parlem amb una veu única que, for-
mada per milers de veus, ens permeti defensar temes d’in-
terès general, avançar i créixer com a municipi. Alella ha 

d’assolir la maduresa enorgullint-se de la seva imatge: no 
s’hi val a maquillar el territori, a fer créixer edificis a tort i a 
dret, castells de cartes que no aporten res als fonaments de 
la nostra identitat comuna, a descuidar l’aparença que ens 
fa com som. 

Han passat quatre anys d’ençà que ERC+LG és al cap-
davant de la gestió municipal i molts dels pedaços urbanís-
tics projectats per l’anterior govern no s’han materialitzat 
encara. Seguim treballant perquè tots plegats en puguem 
treure rendiment, perquè la col·lectivitat en rebi alguna cosa 
més que un nou volum a l’horitzó. S’han visualitzat, en can-
vi, actuacions que ha calgut gestar de bell nou. I han apa-
regut nous equipaments allà on abans no hi havia res, ni un 
projecte, allà on només ressonaven velles promeses que el 
vent s’havia endut.

Al llarg de les properes setmanes viurem una campanya 
electoral segurament aferrissada, en què les paraules juga-
ran un paper destacat. Es diuen, s’escriuen, s’escolten. La 
llengua deixa obsoletes, en la seva evolució natural, expres-
sions ancorades en el temps. 

La gestió municipal no admet polítiques poc avinents 
amb una realitat social concreta, que girin l’esquena a la 
ciutadania. L’any 2003 vau donar-nos l’oportunitat de cap-
girar aquesta manera de fer. Del de prometre a complir, hi 
ha molt a dir hem passat al tal dit, tal fet, una altra expres-
sió ben nostrada. Ens queda feina i ens sobren ganes; amb 
la vènia, continuarem avançant.

Els grups municipals van acordar dedicar una pàgina d’El Full als escrits de cada partit per fer balanç d’aquest mandat. 
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ Títol

Aquest que acaba formalment el proper dia 27 de maig ha 
estat un mandat complicat.  Va guanyar ERC-La –Garnatxa 
per un petit marge de vots, el que els hi va donar la respon-
sabilitat de governar quan no s’ho pensaven. Havien estat 
molt crítics amb el govern anterior, un govern ampli i estable 
integrat per CIU, PSC, ERC (sí, també) IC-V i AC , pel que 
el nou Alcalde va tenir problemes per trobar socis de govern. 
Això els va abocar a pactar amb el PP i la Lliga Social, però 
no els hi va donar estabilitat: la regidora d’ERC que havia 
governat al mandat anterior ben aviat va dimitir. Més tard els 
dirigents nacionals el PP van obligar a trencar aquest pacte. 
Dos nous regidors del PP van trigar mesos a incorporar-se, 
ja a l’oposició. Un temps després es van incorporar al govern 
els dos regidors del PSC, amb una implicació desigual.

Aquesta inestabilitat interna del propi equip de govern ha 
fet difícil trobar el punt d’equilibri necessari per col·laborar 
des de l’oposició. Per ser sincers, nosaltres també vam haver 
d’aprendre a buscar vies d’informació per seguir l’activitat 
d’un govern instal·lat en una actitud defensiva. La nostre 
manera de ser, i de fer, no ha estat mai agressiva i l’hem 
exercit sempre des de el respecte a les persones, el que té 
avantatges i inconvenients. Com a avantatge podem consi-
derar que no hem fet mai oposició per l’oposició, si no que 
hem intentat aportar el nostre coneixement dels temes i la 
nostra experiència de govern, recolzant sempre tot allò que 
ens ha semblat positiu pel poble; com a desavantatge, hem 
de reconèixer que s’ens han posat moltes traves i poques de 
les nostres propostes han estat obertament acceptades.

No ha estat un mandat amb una línia política clara; 
sovint relacions i decisions personals han determinat que 
s’activés un tema concret o que d’altres quedessin pospo-
sats, amb independència de la seva importància. ERC-La 
Garnatxa tenien un projecte d’oposició, que no de govern, i 
aquest plantejament inicial s’ha reflectit en l’acció de govern 
d’aquests quatre anys. Buscar idees ha obligat a gastar mi-
lers d’euros encarregant estudis de tota mena (de mobilitat, 
de comerç, de turisme, d’organització de l’Ajuntament...) 
que desprès no han aplicat. I un personalisme molt marcat 
de l’Alcalde ha impedit que l’equip de govern funciones veri-
tablement com un equip.

Dos grans temes poden servir d’exemple. Amb la Vall 
de Rials hi ha hagut molta demagògia, per acabar fent un 
conveni similar al proposat pel govern anterior, amb una 
diferència molt important: aquell es va signar amb l’acord 
de tots els propietaris afectats, i ara tan sols estan d’acord 
una part, els de Rials, però no la resta d’afectats. Trencar el 
conveni de Rials, per acabar refent-l’ho parcialment a ultima 
hora, ha comportat sentències del Tribunal Contenciós Ad-
ministratiu contràries a la postura que amb tanta seguretat 
defensaven. De les paraules de l’Alcalde al Ple de 25 de 
setembre de 2003, denunciant “uns drets inexistents” dels 
propietaris dels terrenys a Rials, pel que “no entenen neces-

sari un conveni que els compensa d’uns drets que no tenen”, 
passem al punt num. 10 de l’últim Ple d’aquest mandat (26 
d’abril de 2007): “Proposta de la Regiduria de Sostenibilitat 
sobre aprovació de convenis urbanístics atorgats per a l’àm-
bit del sector discontinu Rials-La Serreta 2”, que compensa 
als propietaris d’uns drets que sí tenien. Des de CIU el re-
colzarem, però per fer una feina ben feta calia també l’acord 
dels propietaris de La Serreta.

L’altre gran compromís, que ha de definir la fesomia i 
el futur d’Alella, es la revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana. Dons bé, s’han fet els estudis i treballs preparatoris, 
però res mes. Quan ens vam veure obligats a abandonar la 
comissió de treball, tot va quedar aturat. 

L’eficàcia en l’atenció als veïns i les veïnes, les escoles, 
el trànsit, els habitatges socials, la seguretat, el casal, la 
vinya, el nou poliesportiu, l’atenció als barris, la rambla de 
la Riera... Alella no es pot aturar. La feina dels responsables 
municipals es acompanyar, preveure  i facilitar que aquesta 
evolució sigui sempre en sentit positiu, per una Alella a on 
tots ens hi trobem de gust i de la que puguem estar orgu-
llosos.

El proper mandat serà important. Son moltes les can-
didatures presentades per triar 13 regidors. Però s’ha de 
recuperar un consens que permeti trobar punts d’acord bà-
sics per treballar junts pel poble i des de el respecte a les 
persones. Es també el moment d’agrair la seva feina a tots 
els regidors que no hi seran presents en els propers quatre 
anys. En el nostre cas, es en Salvador Artés qui ha manifes-
tat la seva voluntat de dedicar-se a altres activitats, també al 
servei d’Alella però al marge de la política. A la llista de CIU, 
profundament renovada, l’hi hem reservat el lloc d’honor, en 
agraïment a la seva feina de tants anys.

Els grups municipals van acordar dedicar una pàgina d’El Full als escrits de cada partit per fer balanç d’aquest mandat. 
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PARTIT POPULAR

S’apropen les eleccions municipals i hi ha un desencant ge-
neral: tothom es pregunta si els polítics que es presenten 
tornaran a fer les mateixes promeses que desprès pot ser 
no compliran. El PP d’ Alella és conscient d’aquesta proble-
màtica i per això vol assumir de forma seriosa el compromís 
de treballar força per aconseguir els objectius que s’ha pro-
posat.

Tenim un poble del que podem estar molt orgullosos, 
però no ens enganyem, encara hi ha molta feina. És per 
això que el PP d’ Alella s’ha proposat treballar, recollint to-
tes les propostes de la gent del poble (botiguers, gent gran, 
diverses associacions, joves... i fins i tot els nens) per poder 
trobar solucions que siguin positives i facin que Alella sigui 
capdavantera. 

Per enllestir aquesta important tasca contem amb un 
conjunt de persones entusiastes i amb ganes de posar-se a 
la feina, esforçant-se per aconseguir tots els objectius que 
s’han proposat, que apareixen en el nostre programa de go-
vern (i que us farem arribar a tots el més aviat possible) i 
amb aquelles altres propostes que aniran sorgint a mida que 
parlem amb la gent del poble.  

Al PP de Alella le preocupan especialmente los jóvenes 
y la gente mayor. 

A los jóvenes queremos ayudarles a resolver sus princi-
pales problemas, que son el acceso a un puesto de trabajo, a 
una vivienda (consiguiendo que un 25% del suelo edificable 
se dedique a la construcción de viviendas protegidas) y al 
tiempo libre (potenciando la cultura, el deporte y el ocio).

Asimismo, queremos que la gente mayor viva de forma 
confortable, asistida y acompañada, con la creación de una 
oficina y un servicio de asistencia. 

Daremos prioridad al tema urbanístico, esforzándonos 
en conseguir la aprobación del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), tratando de conseguir un consenso que sa-
tisfaga a la mayoría y que defina claramente el crecimiento 
urbano de Alella, la tipología edificatoria, las infraestructuras 
(enlace con la autopista C32, con la carretera BV-5.002 y 
aparcamientos), zona de parques y jardines, itinerarios turís-
ticos, zonas y edificios protegidos.

Otra prioridad en nuestro programa es el medio ambien-
te. Tenemos interés en que se realice un estudio de viabili-
dad de las energías renovables.

Os pedimos el voto para la candidatura de Javier Berzo-
sa del PP de Alella, dando soporte al grupo de personas que 
integran la lista, y potenciando la convivencia entre todas las 
personas, por encima de grupos políticos o de ideologías.  

Els grups municipals van acordar dedicar una pàgina d’El Full als escrits de cada partit per fer balanç d’aquest mandat. 
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

El maig de 2004 el PSC va signar uns acords de govern amb 
ERC i la Garnatxa després d’uns mesos de negociacions que 
es produïren l’endemà mateix de la crisi del govern ERC-
La Garnatxa-PP. La voluntat política amb què els socialistes 
vam acudir a aquestes negociacions presentava un doble 
vessant: d’una banda, contribuir en la governabilitat política 
del nostre Ajuntament atesa la inestabilitat que suposava el 
manteniment d’un govern en minoria; per una altra part, vam 
considerar que érem al davant d’una bona oportunitat per 
tal d’introduir els aspectes fonamentals del nostre programa 
electoral en l’acció de govern municipal.

L’estabilitat política al nostre Ajuntament, després del 
periple dels regidors d’ERC-La Garnatxa en minoria, primer, i 
posteriorment amb la barroera entrada del PP i la Lliga Social 
d’Alella al govern, era una petició que anava expressant-se 
cada vegada amb més èmfasi i des de diversos sectors de la 
població: comerciants, entitats, empreses, veïns i, fins i tot, 
personal del propi Ajuntament.

L’entrada del PSC al govern municipal fou percebuda, 
en aquest sentit, com una solució balsàmica, un primer 
tractament pal.liatiu contra l’erràtica acció de govern 
desenvolupada fins al febrer de 2004. En efecte, es produí 
llavors la conjuminació de dos factors que, amb el pas del 
temps i fins a la cloenda de l’actual mandat, ha possibilitat 
un balanç que jutgem com a positiu sense cap mena de vacil.
lació: el tarannà innovador i creatiu dels regidors d’ERC-
La Garnatxa combinat amb el coneixement i l’experiència 
acumulats per la tradició municipalista del PSC. Aquest 
fet, unit a l’inici d’un tracte més obert, honest i compromès 
amb els grups polítics de l’oposició, ha anat conferint un 
sentit més institucional als processos de presa de decisions i 
d’execució de programes en tots els àmbits de les polítiques 
ciutadanes. Els grans reptes del mandat contemplaren una 
accelerada empenta: regulació de les zones d’estacionament, 
projecte de piscina municipal, redacció de plans de mobilitat 
i accessibilitat, ampliació de l’oferta comercial al municipi… 
i, sobretot, rigor, transparencia i eficàcia en la política 
pressupostària.

D’aquesta manera, les propostes programàtiques del 
PSC, així com els grans eixos de l’acord de govern amb els 
nostres socis, han anat veient la llum. Durant aquest temps 
han anat planant, però, damunt la solidesa d’aquest acord, 
el conflicte de la vall de Rials i els treballs de revisió del Pla 
d’Ordenació Urbana del Municipi.

Respecte el primer punt, considerem que les formacions 
que han conformat l’equip de govern han sabut defensar 
nítidament les seves respectives posicions sense claudicacions 
i amb un hàbil exercici de discrepància interna compartida. 
Ens en felicitem. Respecte la revisió del POUM, pensem 
que aquest mandat arrossegarà el fracàs col.lectiu –govern 
i oposició- de no haver sabut construir el consens polític 
necessari per a dur a terme aquesta revisió, un repte social 

que reclama un gran acord de poble a fi de salvaguardar 
el sosteniment de la fesomia productiva, residencial i 
paisatgística que sobiranament i democràticament decidim 
d’atorgar-nos.

Conscients d’aquesta sensibilitat, el PSC maldarà 
per trobar vies d’entesa amb les altres forces polítiques i 
moviments socials d’Alella per cercar, conjuntament, les 
solucions més satisfactòries per al nostre poble al decurs del 
proper mandat municipal.

Els grups municipals van acordar dedicar una pàgina d’El Full als escrits de cada partit per fer balanç d’aquest mandat. 
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INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS

Podria fer un resum dels 4 anys perduts, però prefereixo 
utilitzar el Full d’una manera més humana.

Em despedeixo de l’Ajuntament després de dedicar 20 
anys de la meva vida a la “cosa”publica.

Primer de tot donar les gràcies als Alellencs per haver-
me permés ser feliç i ho  sigues d’una manera Total!!! Com-
plint amb la ilusio de tota la meva vida.

També gràcies a la meva familia, començant per la 
meva esposa Rosa Mª, els meus fills Rosa M!, Fede, Mireia, 
Jordi.

Per haver-me deixat fer el que jo més volia i a la vegada 
treurel’s hi temps de la nostre convivencia.

També gràcies a ICV, a la seva gent, sobretot a la Remei, 
Calderon, Ferran , Tilde etc…

Persones amb les que sempre he pogut contar tant a 
nivell politic com personal.

Gràcies de veritat!!!!!
M’agradría tenir un record especial envers els regidors 

que ens han deixat durant aquest llarg recorregut, Antonio 
Ruiz, Tomeu LLinas, Curtit, Gloria Mas, Fede Fernandez.

Personas que dejaron huella en el ayuntamiento y en 
mi.

Deixeu-me que os digui que a l’Ajuntament he conegut 
persones que mereixen un reconeixement, Josep Mª Casals, 
un bon alcalde honest i treballador, i al que Alella li deu un 
reconeixement regidors de gran valua con Eudald Serra Jo-
seph Lluís Balfegó, Salvador Galbany i Lluís Vilajosana.

I gràcies també al personal municipal, que a contribuit i 
ajudat en la meva feina, deixeu-me aquí que tingui un record 
emocionat cap a Judith Aguila persona que ens ha deixat i 
amb la que vais colaborar de manera entusiasta, Tambè en 
Felix Valdés magnific secretari, Ester Jornet, Ferran Garcia, 
etc…

Per ultim seguiré fent politica  i lligat a l’Ajuntament mit-
jançant el nostre grup municipal….. I qui sap demà!!!

Gràcies a tots,
Fede Moraleda 

Els grups municipals van acordar dedicar una pàgina d’El Full als escrits de cada partit per fer balanç d’aquest mandat. 
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LLIGA SOCIAL D’ALELLA

La Lliga Social d’Alella no es presenta a les properes elec-
cions. Tot el que ha fet durant aquests quatre anys es re-
flecteix a la Guia Sanitària i a la Guia de Serveis Socials 
que s’han repartit amb el Full Municipal d’abril i de maig 
del 2007.

Per nosaltres ha sigut un honor poder servir al poble 
d’Alella des de les Regidories que se’ns van encarregar. I 
volem retre com homenatge, ple agraïment i d’admiració als 
nostres companys i als nostres principals col·laboradors, el 
Sr. Emilio Cazorla i la Sra. Gemma Ribas.

A la manera catalana antiga us adrecem afectuosament 
un “Amb Déu Siau”.

Els grups municipals van acordar dedicar una pàgina d’El Full als escrits de cada partit per fer balanç d’aquest mandat. 
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5· Proposta de l’àrea de Sostenibilitat sobre l’aprovació de 
l’ordenança municipal d’arbrat, zones verdes i espais natu-
rals.
El regidor de Sostenibilitat, Àlex Asensio (ERC+LG), explica 
que l’ordenança pretén donar cobertura als més de 4.800 
exemplars arboris que hi ha als carrers i parcs de la vila, tot 
garantint-ne la seva protecció. També s’obliga, en parcel·les 
de nova edificació, a reposar l’arbrat talat o inexistent amb 
un exemplar arbori per cada 25 metres quadrats d’espai lliu-
re resultant. El reglament també incorpora, com a annex, un 
inventari d’arbrat protegit que inclou 24 exemplars singulars, 
8 conjunts linials i 12 arbredes o conjunts vegetals.
S’aprova per unanimitat.

6· Proposta de l’àrea de Sostenibilitat sobre aprovació del 
Pla de Millora d’Accessibilitat. 
El regidor de Sostenibilitat presenta els resultats del Pla 
d’Accessibilitat encarregat el 2004 a l’Institut Cerdà. El Pla 
consta de quatre documents (memòria, via pública, edifi-
cis municipals i transport públic) que obliguen moralment 
l’Ajuntament a dotar anualment les provisions pressupostàri-
es necessàries per garantir l’accessibilitat en tots els àmbits 
de la seva competència i responsabilitat. 
S’aprova per unanimitat.

7· Proposta de l’àrea de Sostenibilitat sobre aprovació de 
l’Inventari d’Arquitectura Rural i Popular d’Alella.   
El regidor de Sostenibilitat, Àlex Asensio (ERC+LG), explica 
al ple el contingut d’un document que identifica i descriu 
127 elements arquitectònics relacionats amb el treball i les 
feines del camp (murs, barraques de vinya, mines d’aigua, 
etc). L’objectiu del treball és fomentar la divulgació d’aquests 
elements, documentar-los i promoure la seva preservació i 
recuperació a través del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 
S’aprova per unanimitat.

PLE ORDINARI DEL 22 DE FEBRER DE 2007

1· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 25 de gener de 2007.
S’aprova per unanimitat. 

2· Proposta de l’Alcaldia sobre posada a disposició del De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya dels 
terrenys per a l’ampliació del CEIP Fabra del Bosquet.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), explica que l’Ajunta-
ment ja disposa del sòl de Can Serra per posar-lo a disposició 
de la Generalitat perquè redacti el projecte constructiu d’am-
pliació del CEIP Fabra del Bosquet, la qual cosa permetrà 
reunificar els edificis escolars.

El regidor Salvador Artés (CiU) considera que la cessió 
fa quatre anys que s’hauria pogut fer si l’actual govern no 
hagués revocat el conveni urbanístic de Rials de 2003.

L’alcalde recorda que l’acord de 2003 només era un con-
veni d’intencions, i que, en cas d’haver-se tirat endavant, 
s’hauria d’haver trobat encara un altre sòl per acollir-hi part del 
sostre i tramitar les aprovacions inicial, provisional i definitiva 
de la modificació puntual del Pla General. Per tot plegat, 
Francisco qualifica d’agossarades i inexactes les paraules de 
CiU tenint en compte la complexitat i lentitud del procés.

El regidor Fede Moraleda (ICV) troba excessiu el temps 
transcorregut, però es felicita per la importància del moment.
S’aprova per unanimitat.

3· Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del Pla de Dones 
d’Alella 2007. 
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), expressa el seu desig 
que aquest Pla per al foment de les polítiques d’igualtat de 
gènere comptés amb el màxim suport de les forces polítiques 
per tal de comprometre’s a treballar de forma integral i trans-
versal en l’eliminació de les diferències. 

La regidora Carme Tort (CiU) lamenta que no s’hagi faci-
litat còpia definitva del Pla a les associacions de dones locals 
abans d’aprovar-lo i creu que és precipitat presentar un pla 
amb vigència per a tres anys a només dos mesos d’eleccions.

El regidor Lluís Vilajosana (PSC) replica que no entèn per 
què CiU concep la idea que el govern hauria d’entrar en un 
procés de paràlisi per la proximitat de les eleccions.

El regidor Fede Moraleda (ICV) creu que el govern té 
l’obligació de governar i prendre decisions fins al 27 de maig 
i que troba molt positiu el Pla de Dones. 
S’aprova per unanimitat.

4· Proposta de l’Alcaldia sobre modificació del reglament 
sobre la instal·lació de terrasses a les places, carrers i espais 
públics.
L’alcalde proposa modificar l’ordenança sobre instal·lació de 
terrasses a la via pública per tal que també puguin sol·licitar-
la els establiments de comerç just dedicats a la venda i de-
gustació de productes procedents d’una línia de fabricació 
alternativa.
S’aprova per unanimitat. 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS PER 
A MENJADOR, LLAR D’INFANTS, LLIBRES I 
MATERIAL ESCOLAR - CURS 2007-2008

Beneficiaris/es: Nens i nenes empadronats a Alella que 
estiguin escolaritzats en centres d’educació infantil, primària i/o 
secundària obligatòria i en les llars d’infants. 
Requisits: Que la renda familiar disponible sigui igual o inferior 
a 3.373,53 euros per persona i any.
Termini: La documentació s’ha de lliurar a l’Ajuntament abans 
del 31 de maig de 2007.
Sol·licituds: es poden recollir als centres educatius o a l’Ajuntament

Per a més informació: Serveis Socials (tel. 93 555 23 39)
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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
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······················································································

L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals és de dilluns a divendres de 8:15 a 14h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MAIG

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

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

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

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

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

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

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

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

27 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
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



SEGON LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES*

del 4 al 17 de juny (ambdós inclosos) a Can Lleonart

de dilluns a divendres de 8 a 11h i de 17 a 21h
dissabte i diumenge de 10 a 14h

*Aquest és el darrer lliurament de l’any. Recordeu que per poder gaudir de la bonificació 
del 10% de la taxa caldrà haver respost als dos lliuraments de bosses biodegradables.

ES REPARTIRAN 

LES TARGETES 

DE LA 

DEIXALLERIA

LA CAMPANYA “L’AIGUA ÉS VIDA”, 
ACCÈSSIT DELS PREMIS DE MEDI 
AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ 2007


