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Els ciutadans que es van acostar a les urnes el passat 27 

de maig van donar una victòria àmplia a la coalició forma-

da per Esquerra Republicana de Catalunya + La Garnatxa, 

que ha passat de quatre a sis regidors. Tot i el retrocés en 

vots, Convergència i Unió manté els tres regidors que ja te-

nia, mentre el Partit dels Socialistes i el Partit Popular perden 

un representant cadascun. Com ja és tradició, els dos grups 

independents que es presentaven per primera vegada –COR 

i Gent d’Alella- també seran presents al nou consistori. En 

canvi, Iniciativa per Catalunya n’ha quedat fora. 

Si bé l’índex de participació se situa per sobre de la mitjana 

de Catalunya, l’abstenció ha estat lleugerament superior a la 

registrada ara fa quatre anys. Per aquest motiu, des d’aquest 

espai, es vol agrair a tots els ciutadans que van triar l’opció 

d’anar a votar en un moment en què el sistema de partits es 

planteja la necessitat de trobar mecanismes per incentivar la 

participació electoral. 

El proper dissabte 16 de juny tindrà lloc, a la sala de plens de 

l’Ajuntament, l’acte públic de presa de possessió dels càrrecs 

electes i s’escollirà l’alcalde. 

A banda de la informació política que recull aquest butlletí 

municipal, les activitats programades segueixen el seu curs. 

La revetlla de Sant Joan marca un punt d’inflexió cap a un 

estiu lúdic; una agenda extensa i variada en què ciutadans 

i ciutadanes podran triar i remenar. Els concerts del Festival 

d’Estiu 2007, una nova edició d’Els Juliols de la UB, la cam-

panya ‘Estiu i Esport’, les activitats de l’Estiu Jove o la matei-

xa Festa Major són algunes de les propostes per a uns mesos  

frenètics que culminaran amb una nova edició de la Verema. 
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···········································································································································
La coalició guanya 428 vots i dos regidors respecte de 2003. CiU es manté com a segona força 
amb tres regidors, i les candidatures independents aconsegueixen representació. 
···········································································································································

SIS REGIDORS PER A ERC+LG

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Andreu Francisco Roger

Quin balanç fa dels resultats obtinguts en la jornada electoral del 27 
de maig? 
La valoració és molt positiva, ja que una part important de la ciutadania 
ha reconegut la feina feta durant els darrers quatre anys i ens ha fet 
confiança encara amb més força per liderar el procés de millora iniciat 
el 2003. 
 
Com enfoca el futur? 
Molt conscient de la responsabilitat de què hem estat dipositaris i, 
alhora, amb molta il·lusió i energies renovades per tirar endavant 
tots els projectes que hem estat treballant per tal de convertir-los en 
realitats durant el proper mandat. Estem convençuts que reeixirem en 
els nostres objectius i que aconseguirem incrementar la qualitat dels 
serveis i prestacions a tots els veïns i barris de la població. D’entrada,  
intentarem conformar una majoria estable amb una altra formació, 
si bé estem oberts a valorar la feina i la contribució que la resta de 
forces puguin fer fins al punt d’arribar a avaluar, si s’escau, alguna altra 
incorporació en el futur.

Com valora l’abstenció registrada? 
Et sents malament quan veus que quatre de cada deu veïns amb dret a dir-hi la seva, pels motius que siguin, opten per no 
donar suport o mostrar el seu descontent amb la gestió municipal. Ara bé, històricament les xifres mostren com l’abstenció 
té una certa component estructural i que aquesta ha anat variant segons el moment social i polític: aquest cop la participació 
ha estat del 58,2%, per un 60,8% el 2003, un 54,6% el 1999, un 62,5% el 1995 i un 56,2% el 1991. 

ELS RESULTATS

ERC+LG
CiU
PP
COR
PSC
Gd’A
ICV
LlSd’A

1.502
764
417
395
358
275
157

-

6
3
1
1
1
1
0
-

1.074
1.015

636
-

599
-

425
269

4
3
2
-
2
-
1
1

Vots Regidors

2007 2003 2007 2003

37,29%

18,97%

10,35%

9,81%

8,89%

6,83%
3,9%

ERC+LG va aconseguir 1.502 vots i 
sis regidors, dos més que l’any 2003. 
CiU es manté com a segona força 
política local. Tot i perdre 251 vots, 
conserva els tres regidors que ja tenia 
en l’anterior mandat. En canvi, PP, PSC 
i ICV perden pes en el nou consistori. 
Populars i socialistes passen de dos a 
un sol representant, i ICV, amb 157 
vots, es queda fora de l’Ajuntament. 
Per la seva part, les dues candidatures 
independents, COR i Gent d’Alella, 
obtenen un regidor cadascuna. 

Enguany, la participació (58,2%) 
ha estat inferior al 60,8% de 2003, 
però se situa cinc punts per sobre de la 
mitjana catalana (53,8%).
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ Carmen Tort-Martorell Llabrés 

PARTIT POPULAR  Javier Berzosa Hergueta

Quin balanç fa dels resultats obtinguts en la jornada electoral del 27 
de maig?
Som la segona força més votada, però esperàvem millors resultats. 
Crec que vam fer una campanya honesta i positiva, amb propostes 
importants, oferint experiència i renovació. No hem sabut arribar a tots 
els que voldríem i això ens obliga a reflexionar... ERC+La Garnatxa ha 
tingut un resultat extraordinari, la mateixa nit vaig telefonar l’Andreu 
Francisco per felicitar-lo. El que no entenem és la gran davallada del 
PSC i del PP i lamentem que desaparegui la representació d’ICV. 
L’aparició de dues forces independents ha dispersat molt el vot: 7 
candidatures per escollir 13 regidors són moltes.

Com enfoca el futur?
Continuarem treballant per Alella, sigui quina sigui la nostra posició en 
el futur consistori. I ho farem amb il·lusió i ganes perquè per això ens 
vam presentar. Agraïm als nostres votants el seu suport. Saben que 
ens tenen a la seva disposició i que, col·laborant i criticant sempre en 
positiu, defensarem allò que creiem millor per Alella.

Com valora l’abstenció registrada?
Tots plegats no hem sabut motivar prou als alellencs. Un 58% no és un desastre, però tampoc un èxit de participació: ha estat 
més baixa que a les autonòmiques i també inferior a les últimes municipals; gairebé la meitat dels alellencs no s’hi han sentit 
implicats en aquestes eleccions. I està clar que això ha perjudicat més ICV, PSC i PP, però també a nosaltres.

Quin balanç fa dels resultats obtinguts en la jornada electoral del 27 
de maig?
Els alellencs no han votat tant ERC+LG com l’Andreu Francisco perquè 
ha sabut imprimir proximitat als veïns. De totes formes, també han 
sabut castigar la gestió del PSC, relegant els socialistes a cinquena 
força política. El PP s’ha mantingut com la tercera força política d’Alella 
per sobre del PSC i a pocs vots de ratificar el nostre segon regidor, la 
qual cosa hem permet vaticinar que Alella també aportarà el seu granet 
de sorra perquè Mariano Rajoy sigui el pròxim president del govern. El 
COR i Gd’A s’han repartit el vot popular que hem perdut.

Com enfoca el futur?
Amb confiança. El PP sabrà fer una oposició constructiva. Donarem suport 
a qualsevol iniciativa que suposi millorar la seguretat, que faciliti l’accés 
a una vivenda digna a preu raonable o que generi un nou Pla General 
que sigui escenari del futur desenvolupament d’Alella. Tot això des 
del major consens entre totes les forces. Des del PP treballarem per 
recuperar la confiança dels nostre veïns per a la següent cita electoral.

Com valora l’abstenció registrada?
Tot i que Alella s’ha situat per sobre de la mitjana catalana, els polítics hem de fer una profunda reflexió. Els alellencs hem 
hagut de concórrer a les urnes cinc vegades en quatre anys, i això ha provocat un cansament que s’ha manifestat en l’alta 
abstenció, en l’alt percentatge de vots en blanc i en l’aparició de candidatures independents. Potser seria necessari redefinir 
la llei electoral, permetre llistes obertes, involucrar en les eleccions a entitats i associacions, entre d’altres mesures. 
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COR D’ALELLA  Albino Gallo Díaz

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Josep Maria Serés Ibarz

Quin balanç fa dels resultats obtinguts en la jornada electoral del 27 
de maig?
En faig un bon balanç perquè tinc un gran respecte pel poble i el poble 
ha donat aquests resultats. Jo vaig començar la campanya amb molta 
il·lusió i no sabia què passaria. La política és un joc on uns guanyen i 
altres perden i s’ha de respectar el resultat i adaptar-s’hi. Jo he disfrutat 
molt durant la campanya i ara estic molt satisfet i radiant. 

Com enfoca el futur?
Ens reunirem amb tots els membres del partit polític de forma regular. 
Ara estic obert a parlar amb tothom, el que aquí s’ha de fer és pel bé 
del poble. Col·laboraré amb tothom, som un partit independent però jo 
ho respecto tot. Si em donen la mà, potser l’agafaré. 

Com valora l’abstenció registrada?
Ho trobo molt estrany perquè sempre s’havien registrat alts nivells de 
participació. No sé què pot haver passat, potser no han trobat una 
opció que els hi agradi. I dels votants, la majoria ha votat ERC+LG i jo 
personalment els felicito. 

Quin balanç fa dels resultats obtinguts en la jornada electoral del 27 
de maig?
Qualificaria d’aclaparadora la victòria d’ERC+LG, que han sabut 
rendibilitzar l’acció de govern amb una estratègia informativa poderosa. 
Per tant, els felicitem i desitgem que en el nou mandat responguin 
adequadament. Però afegiria que entenem que la confiança que han 
rebut ha estat excessivament generosa. Nosaltres hem governat amb 
ells donant-los suport polític i gestor i a canvi no hem rebut cap 
reconeixement. Al contrari, l’elector ens ha castigat. Gran part d’Alella 
ha dit que el PSC no ha fet cap política municipal i tampoc ha valorat 
els excel·lents resultats pressupostaris aconseguits. No obviarem la 
irrupció del COR i Gent d’Alella: potser a la propera campanya qui 
tingui un celler o qui disposi de diners tindrà assegurada l’alcaldia. Un 
fet a destacar és la perdua d’ICV. Els trobarem a faltar i els encoratgem 
a treballar per a una tornada immediata.

Com enfoca el futur?
Només tenim clar que seguirem treballant per Alella, tant se val on, 
complirem el nostre compromís de servei. Els pactes que es puguin 
produir no ens provoquen insomni. ERC+LG tenen la paraula. Ho 
poden fer des de l’euforia dels resultats o des de la reflexió. Aviat ho sabrem.

Com valora l’abstenció registrada? 
Cal que la classe política reflexionem seriosament, és molt negatiu que gairebé la meitat de la població s’allunyi de la participació activa.
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GENT D’ALELLA Mercè Marzo Gómez

INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS Rosa Moraleda Vila

Quin balanç fa dels resultats obtinguts en la jornada electoral del 27 
de maig?
Sens dubte ERC+LG ha capitalitzat tota la satisfacció del poble per 
l’obra de govern feta, primer amb el PP i després amb PSC i la Lliga 
Social. Mil cinc-cents electors ens diuen que volen quatre anys més per 
consolidar-la. Per això sorprèn tant la gran davallada del PSC i també 
d’ICV. La meva primera trucada de dilluns va ser per a expressar la 
meva solidaritat a la Rosa Moraleda. No ser-hi en aquest nou mandat 
suposa una gran pèrdua per al poble, per a la pluralitat i per a la 
democràcia.

Com enfoca el futur?
Amb molta il·lusió i sentit de la responsabilitat. Gent d’Alella va 
presentar-se el 27 d’abril. En només un mes, amb una campanya 
modèlica, respectuosa amb tot i un missatge de proximitat ben articulat 
entorn al model de poble i la democràcia participativa, hem aconseguit 
presència a la corporació. Treballarem de valent per aportar el millor.

Com valora l’abstenció registrada?
L’abstenció (41,13%) ha tornat a guanyar les eleccions perquè ha 
obtingut quasi 4 punts més que la primera força (37,29% del vots). Es constata l’esgotament de l’actual sistema de partits 
i la necessitat de canviar la llei electoral per introduir llistes obertes. No sempre hi ha indiferència, els ciutadans desitgen 
desplegar els seus drets polítics amb plenitud, i per això de vegades s’abstenen. 

Quin balanç fa dels resultats obtinguts en la jornada electoral del 27 
de maig?
En primer lloc, voldria felicitar a tots els partits polítics que han 
aconseguit representació i donar les gràcies a tots els ciutadans que 
ens han votat. ERC+LG ha aconseguit un resultat molt bo, mentre que 
la resta de partits polítics han perdut vots. Crec que gran part dels vots 
que s’han perdut són per l’abstenció i per la novetat que representaven 
els dos nous partits polítics.

Com enfoca el futur?
El futur passa per treballar fort des de fora de l’Ajuntament, fent feina 
de formigueta dia a dia. Amb il·lusió i ganes de treballar. 

I d’aquí a quatre anys? 
Si el partit em torna a triar com a candidata, jo encantada.  

Com valora l’abstenció registrada?
Entre tots crec que hem d’animar l’electorat a votar perquè és molt 
important exercir aquest dret. Hem de trobar mecanismes per motivar 
la gent. 
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··········································································································································
L’horari serà de 9 a 12h i de 15 a 17h. A més, disposarà de servei de menjador i d’acollida. 
··········································································································································

S’ADJUDICA LA GESTIÓ DE LA 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

La nova llar d’infants municipal Els Pi-
nyons obrirà les seves portes al setem-
bre per començar el curs 2007-2008. 
D’entre les sis propostes que s’hi van 
presentar, la Cooperativa Escaler ha 
estat la guanyadora del concurs per 
gestionar el nou equipament educatiu 
municipal. Quatre educadors/es, dos 
auxiliars i un director/a atendran les 61 
places per a nens i nenes d’entre 0 i 3 
anys que s’hi ofereixen.

Un cop tancat el període de preins-
cripció, la classe de 0 a 1 any compta 
amb 5 alumnes apuntats i 3 places 
lliures. En la franja d’edat d’1 a 2 anys 
hi ha preinscrits 13 nens i 4 es troben 
en llista d’espera. Per últim, la classe 
de 2 a 3 anys compta amb 24 infants 
preinscrits i resten 16 places lliures. 
Donat aquest repartiment i per tal de 
poder atendre totes les sol·licituts, 
l’Ajuntament ha demanat al Depar-
tament d’Educació de la Generalitat 
el permís per a crear una aula mixta. 

Aquesta, acolliria els infants més grans 
del grup d’1 a 2 anys i els més petits 
del grup de 2 a 3 anys, la qual cosa  
permetria l’accés dels infants en llista 
d’espera i una millor redistribució de la 
resta d’aules.

Un cop finalitzat el període de ma-
tricula d’aquest mes de juny, aquesta 
romandrà oberta durant tot el curs. 
L’accés s’assignarà per rigorós ordre 
d’arribada, segons la data d’entrada de 
la sol·licitut al registre municipal, sem-
pre que hi hagi places lliures.

L’horari serà de dilluns a divendres 
de 9 a 12h i de 15 a 17h, si bé l’entra-
da dels nens serà flexible per amotllar-
se al màxim a les necessitats de les fa-
mílies. Al matí, es podrà efectuar en la 
franja que va de les 8.45h a les 9.30h 
i a la tarda els infants es poden portar 
entre les 15h i les 15.30h. 

La quota mensual general és de 
140€. La llar d’infants municipal tam-
bé oferirà servei de menjador per 95€ 

al mes o 6,5€ el tiquet diari. Pel que 
fa al servei d’acollida, l’horari va de 8 a 
9h i de 17 a 18h. Aquesta opció té un 
cost afegit de 30€ al mes per a cadas-
cuna de les franges horàries.  

CURS 2007-2008

Horari
de 9 a 12h i de 15 a 17h
140 €/mes

Acollida matí de 8 a 9h
30 €/mes - 2,5 €/dia

Acollida tarda de 17 a 18h
30 €/mes - 2,5 €/dia

Menjador
95 €/mes - 6,5 €/dia

CONCURS DEL LOGOTIP

L’Ajuntament convoca un concurs per a 
la creació del logotip de la Llar d’infants 
municipal Els Pinyons.

- El concurs és obert a majors de 18 anys
- El premiat obtindrà un premi en metàl·lic
- El termini màxim d’entrega és el 5 de juliol

Es poden consultar les bases complertes a
www.alella.cat o bé trucant a la regidoria 
d’Educació (93 540 72 45).
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···········································································································································
El jurat va rebre 279 treballs, el mateix nombre que l’any passat tot i que enguany ha minvat la participació en les 
categories adultes. El lliurament de premis es va fer el 5 de maig a Can Lleonart. 

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

ELS GUANYADORS DE LA FASE LOCAL DE LA 
XXIV MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME

El pasat 5 de maig es van presentar 
dues obres literàries a Can Lleonart: el  

S’IMPULSA LA POESIA AMB DOS NOUS LLIBRES
llibre de poemes Només un vidre, de 
Josep Civit, i l’antologia poètica Jo pre-
gunto, de Maria Oleart.

L’obra de Civit ha estat la gua-
nyadora de la desena edició 
del premi de poesia Alella 

a Maria Oleart. El llibre és 
un recull de poemes que ex-

pressen la tristesa pel pas del 
temps, però sempre amb un to 

d’esperança que dóna també 
cabuda a anècdotes, indrets i 

poetes que han inspirat l’autor. 
A continuació es va presentar 

Jo pregunto, una selecció de poe-

CULTURA

GRUP A (de 6 a 8 anys)
1r PREMI: El meu jardí, de Gerard Esquirol
ACCÈSSITS: La rosa vermella, de Laura Justícia

      Intentant fer un poema, de Carles Reverter
GRUP B (de 9 a 11 anys)  

1r PREMI: La mar, d’Òscar Ventosa
ACCÈSSITS: Les quatre estacions, de Clàudia Rodríguez

     Alella, de Marina Mulos
GRUP C (de 12 a 14 anys)

1r PREMI: Tot, de Sofía Cherigny
ACCÈSSITS: El corpus de sang, de Sergi Nieves

     L’adolescent, d’Àlex Escudero García
GRUP D (de 15 a 18 anys)  

1r PREMI ex aequo: Tren de mitja tarda, de Pol Fité
1r PREMI ex aequo: Mons diferents, de Ramon Àlvarez

GRUP E (de 19 a 25 anys) 
DESERT

GRUP F (de 26 anys en endavant) 
DESERT

PR
EM

IS 
DE

 P
OE

SIA

GRUP A (de 6 a 8 anys)
1r PREMI: La Biblioteca de l’Avi, d’Albert Gubern 
ACCÈSSITS: El drac menja paraules, de Javier M. Perà

     Els pirates golafres, de Nil Ramon 
GRUP B (de 9 a 11 anys)

1r PREMI: Els retoladors de colors, de Laia Hervella
ACCÈSSIT: Superxusu, de Gabriel Marino

GRUP C (de 12 a 14 anys)  
1r PREMI: El misteri, d’Eduard de Girior
ACCÈSSIT: El jardi Màgic, de Begoña Farré 

GRUP D (de 15 a 18 anys)
1r PREMI: El pianista, de Pol Fité
ACCÈSSIT: Fills de Lluna, d’Aurora Guàrdia

GRUP E (de 19 a 25 anys)
DESERT

GRUP F (de 26 anys en endavant)
1r PREMI: Desert
ACCÈSSIT: J’ai perdú ma plume, de Joan de Frías

PR
EM

IS 
DE

 P
RO

SA

mes procedents dels cinc llibres editats 
en vida per Maria Oleart, la majoria dels 
quals es troben actualment exhaurits. La 
tria dels poemes publicats, així com la 
inclusió d’altres d’inèdits, ha estat res-
ponsabilitat de Joana Bel Oleart, filla 
de l’autora. Jo pregunto és una opor-
tunitat perfecta per rellegir l’obra d’una 
poetessa estretament vinculada a Alella 
i que cada any rep un homenatge amb 
el premi que duu el seu nom. 

Podeu adquirir els exemplars de 
tots dos llibres a la Biblioteca Munici-
pal Ferrer i Guàrdia al preu de 8€ ca-
dascun.
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CULTURA I FESTES

TORNA EL FOC DE SANT JOAN AMB LA FLAMA DEL 
CANIGÓ I LA REVETLLA AMB EL GRUP BELLE POP 
El proper 23 de juny, els atletes del 
Club Esportiu Serra Marina i els ciclis-
tes Ratolins de Camp portaran a Alella 
la flama del Canigó. Un cop arribats 
des de Barcelona, els esportistes fa-
ran un recorregut per diferents barris 
d’Alella amb la flama per animar a 
participar el major nombre de ciuta-
dans possible. El punt de trobada serà 
la Riera Principal, on tots els grups 
confluiran per encendre la foguera a 
les 21.30h. Se servirà coca i cava als 
assistents. 

A les 23.30h, el grup Belle Pop 
serà l’encarregat de posar música a 
la revetlla de Sant Joan a la Plaça de 
l’Ajuntament. 

La tradició de la flama del Canigó es remunta a l’any 1955, quan el vallespirenc Francesc Pujades va encendre 
una foguera de Sant Joan al cim del Canigó per distribuir-ne la flama arreu de les nostres terres. D’aquest 
manera perllongava una tradició ja ben arrelada, a la vegada que li conferia un sentit nou de comunitat. Aquest 
costum es va estendre ben aviat per Catalunya Nord, si bé la flama no va creuar la frontera oficial fins al 1966. 
Aquell any, en plena dictadura, el foc del Canigó arribà a Vic. D’allí, s’ha anat escampant pel Principat. 

El ritual s’inicia al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà, on es conserva aquesta flama tan simbòlica des 
de la seva gènesi. La nit del 22 de juny, excursionistes del Cercle de Joves de la capital rossellonesa vetllen 
la flama, que l’endemà començaran a repartir per tal que la nit de Sant Joan pugui encendre els focs de tots 
els pobles i ciutats dels Països Catalans. La flama es porta fins a Barcelona, on membres del Parlament de 
Catalunya, ajuntaments i altres institucions li fan una rebuda especial. La vàlua d’aquesta tradició rau en allò 
que transmet: aquest foc representa la fraternitat, l’esperança i el desig d’un poble que anhela restaurar la 
seva identitat de pàtria.

PRESENTEN L’ANTOLOGIA DE POEMES 
‘FINS ARA’, DE NÚRIA XICOLA 
El 2 de juny es va presentar el lli-
bre de poemes Fins Ara, de Núria 
Xicola Ventejo. La selecció de les 
composicions, així com el seu trac-
tament  han 
estat con-
fiats al po-
eta Vicenç 
Llorca, que 
n’ha desta-
cat la seva 
qualitat i 
madu resa 
l i t e r à r i a . 
Amb l’edició 
d ’aques ta 
antologia, 
la família de 
Núria Xico-
la i l’Ajun-
tament d’Alella han volgut donar 
a conèixer la creació artística de la 
jove poeta. Desenes de persones es 
van congregar en la sala d’actes de 
l’IES Alella en un acte molt emotiu  
que va comptar amb l’acompanya-
ment musical dels alumnes de l’es-
cola Ressò. 

CURS GRATUÏT D’ART 
CONTEMPORANI A COMAFOSCA 
Comafosca Node d’Art acull el curs 
d’introducció a l’art contemporani De 
les avantguardes a les noves tecno-
logies. Les sessions, organitzades per 
la Xarxa de Municipis de la Diputació 
de Barcelona, compten amb la col-
laboració de l’Ajuntament d’Alella, 
Comafosca Node d’Art i l’Obra social 
de Caja Mediterráneo. La professora 

del curs és Neus Miró, llicenciada en 
Història de l’Art per la Universitat de 
Barcelona, postgraduada en Museolo-
gia per la Universitat de Brno (Txèquia) 
i Master of Arts pel Royal College of Art 
de Londres. 

El curs es divideix en quatre sessi-
ons -7, 8, 14 i 15 de juny- a través de 
les quals s’aborden les avantguardes 
històriques, el desplaçament del cen-
tre artístic d’Europa (París) als Estats 
Units (Nova York), les revolucions dels 
anys 60 i l’inici i evolució del vídeo. 

El curs és gratuït i pretén facilitar 
pautes de lectura i interpretació per 
apropar-se i gaudir de les pràctiques 
artístiques contemporànies. En el 
transcurs de les sessions s’analitzaran 
els conceptes vinculats històricament a 
determinats moviments i les tendènci-
es que han esdevingut imprescindibles 
per aproximar-se a l’art contemporani.

Les classes tenen lloc a Comafosca 
de 19h a 20.30h.  

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

·
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AJUTS ECONÒMICS PEL PAISATGE 
I L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

El ple del 26 d’abril va aprovar per una-
nimitat les bases reguladores per a la 
concessió d’ajudes agroambientals, el 
manteniment del paisatge i l’activitat 
agrària. Amb aquesta mesura, l’àrea de 
Sostenibilitat pretén impulsar l’activitat 
agrícola al municipi com a motor de 
desenvolupament econòmic i de foment 
de l’ocupació, així com a estratègia col-
lectiva per a una gestió territorial basa-
da en la utilització racional i sostenible 
del territori que preservi i fomenti la bi-
odiversitat, el mosaic de sòls i els valors 
identitaris i paisatgístics.

La idea és novedosa, ja que és la 
primera vegada que des de l’àmbit lo-
cal s’arbitra una línia d’ajuts directes 
d’aquest tipus, i té l’aval del Departa-
ment d’Agricultura i Acció Rural de la 
Generalitat i d’Unió de Pagesos. 

En concret, es preveuen tres línies 
d’ajut: ajuts a la restauració i conserva-
ció d’elements inclosos dins l’Inventari 
d’Arquitectura Rural i Popular i ele-
ments afins com ara murs de pedra, 
mines d’aigua i barraques de vinya; 

ajuts al manteniment de la xarxa de 
camins tradicional; ajuts al conreu i la 
gestió forestal. En aquest punt, es pre-
veu atorgar una quantitat econòmica 
per cada hectàrea conreada o mantin-
guda.  

Les bases fixen l’obligació d’observar 
un decàleg de bones pràctiques agràri-
es respectuoses amb el medi ambient, 
com ara reduir els tractaments químics, 
evitar l’erosió i adoptar mesures per re-
duir el risc d’incendi.  

REQUISITS PER ALS BENEFICIARIS
Els interessats poden recollir les bases 
de la convocatòria a l’àrea de Sosteni-
bilitat, o descarregar-les del web muni-
cipal: www.alella.cat. Un cop emplena-
des, les sol·licituds hauran de presentar-
se al registre de l’Ajuntament entre el 
2 de juliol i el 31 d’agost. 

Amb l’objectiu de fomentar la pràc-
tica agrícola, es beneficiaran de l’ajut 
tant el propietari com l’arrendatari del 
sòl en una proporció de 30-70%, res-
pectivament. El beneficiari podrà per-
cebre íntegrament l’ajut quan concorrin 
en una sola persona les condicions de 
propietari i explotador.

Les explotacions agràries i/o fores-
tals per a les quals se sol·liciti l’ajut 
hauran de reunir determinats requisits: 

1) Estar ubicades totalment o parci-
alment en el municipi. 

2) Trobar-se en explotació; això és, 
convenientment conreades i/o gestio-
nades. Per tal d’incentivar el conreu de 
noves parcel·les i l’establiment de joves 
agricultors, podrà sol·licitar l’ajut qual-
sevol persona que presenti un projecte 
d’explotació per desenvolupar.

3) No s’estableix superfície mínima.

···········································································································································
És una iniciativa pionera per fomentar la viabilitat de les explotacions i la preservació del sòl no urbanitzable.
···········································································································································

Per tal d’estendre al màxim les possibilitats d’ac-
cedir-hi, la condició de beneficiari s’haurà d’acre-
ditar mitjançant qualsevol de la documentació 
següent:

Fotocòpia compulsada de l’escriptura pública 
acreditativa de la titularitat de l’explotació 
(compravenda, donació, assignacions testamen-
tàries, pactes successoris), o bé
Fotocòpia compulsada de la certificació registral 
relativa a la titularitat de l’explotació, o bé
Fotocòpia compulsada del contracte privat, prè-
viament liquidat (impost AJD i TP), o bé
Declaració jurada sobre l’existència d’un vincle 
contractual entre el propietari i l’arrendatari o 
parcer signada per ambdues parts (per als con-
tractes verbals), o bé
Fotocòpia compulsada dels rebuts del pagament 
del lloguer.

En cas que del control sobre el terreny es posi de 
manifest l’existència d’irregularitats significati-
ves, s’efectuaran controls addicionals, podent-se 
arribar, si s’escau, a retirar l’ajut.

DOCUMENTACIÓ

Els beneficiaris tenen com a obliga-
ció comprometre’s formalment a man-
tenir l’activitat agrària, almenys durant 
l’any següent a la data en què es per-
cebi l’ajut. 

En cap cas no podran acollir-se a 
l’ajut aquells que com a titulars o arren-
dataris hagin motivat un expedient d’in-
fracció urbanística com a conseqüència 
de moviments de terres, rompudes o 
construccions sense autoritzar.
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TORNA LA CAMPANYA ‘ESTIU I ESPORT’

Un cop finalitzat el curs escolar, els 
nens i nenes d’entre 3 i 14 anys po-
dran participar en la 23a edició de la 
Campanya Estiu i Esport, un conjunt 
d’activitats esportives i de lleure per 
gaudir de l’estiu. Les famílies interes-
sades a inscriure els seus fills ho poden 
fer fins al 15 de juny al Poliesportiu 
Municipal. Per fer-ho és imprescindible 
portar la fotocòpia de la targeta sanità-
ria dels nens i nenes. Hi ha diferents 
horaris i períodes de participació. 

Els espais on es portaran a terme 
les activitats són el Poliesportiu, les 
classes d’educació infantil de l’escola 
Fabra i l’entorn del municipi.

···········································································································································
El 15 de juny finalitzarà el període d’inscripció a la campanya ‘Estiu i Esport’, que es farà del 25 de juny al 27 de juliol.

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

ELS PREUS

2 SETMANES
67 €

120 €
150 €

1 DIA
3 €

6 €

3 SETMANES
100 €
175 €
205 €

1 SETMANA
8 €

4 SETMANES
134 €
225 €
260 €

5 SETMANES
155 €
270 €
300 €

de 9 a 13.30h
de 9 a 15h (amb dinar)
de 9 a 17h (amb dinar)

S.A.M. (de 8 a 9h)
Tiquet de Menjador 

ALELLA ACULL EL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE BOCCIA
L’Ajuntament d’Alella va rebre un 
reconeixement de les Federacions 
Esportives Catalanes de Minusvà-
lids i Paralítics Cerebrals per acollir, 
el 5 de maig al Poliesportiu, el 17è 
Campionat de Catalunya de Boccia. 
Aquesta modalitat esportiva, molt 
semblant a la petanca, forma part 
de la competició paralímpica. Al 
llarg de la jornada, els participants 
alellencs van pujar al podi en diver-
ses categories. 

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

ABONAMENT PER APARCAR A LES 
PLATGES DEL MASNOU

Els alellencs que vulguin anar aquest 
estiu a les platges de Can Teixidor i Vo-
ramar del Masnou poden comprar un 
val d’aparcament per a tota la tempo-
rada. El preu de l’abonament, que per-
met estacionar en les zones taronges 
habilitades a prop d’aquestes platges, 
és de 45€. Per aconseguir-lo cal perso-
nar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) del Masnou, al carrer Tomàs Vi-

ves, 4, amb l’impost de circulació del 
turisme. 

Un cop realitzat aquest tràmit, 
els alellencs rebran un adhesiu iden-
tificatiu per posar en una zona visible 
per als vigilants. L’horari de l’OAC del 
Masnou és de dilluns a divendres de 
8.30h a 14h i dijous de 17h a 20h. 
Aquesta taxa s’ha creat especialment 
per als veïns d’Alella i Teià.
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REGULEN LA INSTAL·LACIÓ DE 
TANQUES EN SÒL NO URBANITZABLE
L’àrea de Sostenibilitat ha promogut 
una ordenança específica per regu-
lar la instal·lació de tanques en sòl 
no urbanitzable. D’aquesta manera, 
es pretén fer compatible el dret a la 
propietat amb el pas de la fauna i el 
gaudi ciutadà de l’entorn natural. 

Amb l’objectiu d’evitar la degra-
dació i desnaturalització del medi, 
només s’admetran nous tancaments 
quan estiguin vinculats a explota-
cions agrícoles, masies i basses 
de reg. Les tanques hauran de ser 
respectuoses amb l’entorn i no po-
dran impedir mai el pas de vianants 
i vehicles per camins d’ús públic, ni 
envair els marges de cap torrent. 

L’ordenança prohibeix expressa-
ment els tancaments propis d’àm-
bits urbans, com ara totxanes, blocs 
de formigó, malla metàl·lica i filat 
espinós. Entre les tipologies auto-
ritzades, l’ordenança defineix els 
tancaments de pedra, filat ecològic, 
fusta o arbrats, de forma que pugin 
garantir un mínim respecte visual 
sobre el medi i ser congruents amb 
el caràcter rural de l’espai.

EL FESTIVAL D’ESTIU OFEREIX SET 
CONCERTS DE DIFERENTS ESTILS
El Festival d’Estiu Alella 2007 ofe-
rirà, entre el 30 de juny i el 26 de 
juliol, set propostes musicals.

Als jardins de Cal Marquès ac-
tuaran l’Orquestra Simfònica de 
Sant Cugat (30 de juny), la Poli-
fònica Joia d’Alella (14 de juliol), 
i Cris Juanico acompanyat de l’Ori-
ginal Jazz Orquestra del Taller de 
Músics (21 de juliol). Als jardins de 
les Quatre Torres actuarà la parella 
artística formada per Jordi Savall i 
Pedro Estevan (26 de juliol). 

El Festival al Carrer comptarà 
enguany amb les actuacions de 
Quimi Portet (5 de juliol), el grup 
Spiritus et Alme (7 de juliol) i l’es-
pectacle de dansa i música irlan-
desa Celtic Caos (19 de juliol). Les 
entrades es podran comprar, a par-
tir del 13 de juny, a través del Ser-
vicaixa o a Can Lleonart, de dilluns 
a divendres de 8 a 14h. 

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

COMENÇA EL TERMINI PER DEMANAR 
AJUTS AL LLOGUER DE L’HABITATGE

Des del passat 30 de maig i fins al 13 
de juliol es poden sol·licitar els ajuts al 
lloguer que ofereix la Generalitat. L’Ofi-
cina d’Habitatge (OH) de l’Ajuntament 
d’Alella gestiona enguany, en coordina-
ció amb el Consell Comarcal del Ma-
resme, la tramitació de les sol·licituds. 
D’aquesta forma els ciutadans no hau-
ran de desplaçar-se a Mataró.  

Existeixen diversos supòsits d’ajut:
majors de 65 anys, persones en con-
dicions especials i menors de 35 anys. 
(www.mediambient.gencat.net/cat/ciu-

tadans/habitatge/ajuts_lloguer_2004-
2007.jsp). En aquest darrer cas, l’ajut 
consisteix en la diferència entre el llo-
guer que es paga i el considerat com a 
just, fins a un màxim de 240€ men-
suals.

Les persones interessades poden 
passar per l’àrea de Serveis Socials, 
així com pel Punt d’Informació Juvenil 
per recollir els impressos i formularis. 
En cas de considerar-ho oportú, poden 
concertar una cita amb la responsable 
tècnica de l’OH d’Alella trucant al 93 
555 97 06 o enviant un missatge a 
habitatge@ccmaresme.cat.  

Un cop emplenat el formulari i re-
copilada la documentació necessària, 
cal que el ciutadà la retorni a l’àrea de 
Serveis Socials, on es generarà l’expe-
dient corresponent. 

En cas que algun expedient no esti-
gui correctament complimentat, el tèc-
nic de l’OH es posarà en contacte amb 
l’usuari. El termini de recollida d’expe-
dients per part de l’OH d’Alella finalitza 
el 6 de juliol. 

La Generalitat estima en sis mesos 
el termini aproximat per resoldre els 
expedients, la qual cosa implica que 
les resolucions favorables no es cobra-
ran abans de 2008. En el moment que 
hi hagi una resolució, l’OH contactarà 
amb el particular per informar-lo si ha 
estat favorable o denegatòria.  

···························································································
La sol·licitud dels ajuts es pot gestionar enguany a l’Oficina d’Habitatge de  
l’Ajuntament d’Alella sense necessitat de desplaçar-se a Mataró. 

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

DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud oficial
DNI/NIE/NIF de tots els membres de la 
família o unitat de convivència
Contracte de lloguer a nom del 
sol·licitant
Rebuts de lloguer de l’any 2007 
pagats fins a data presentació 
sol·licitud
Certificat de convivència
Autorització recaptació dades fiscals 
a hisenda
Justificant d’ingressos de la unitat de 
convivència (declaració de renda i/o 
certificat d’imputacions de l’IRPF)
Declaració responsable
Full de dades bancàries

Oficina d’Habitatge d’Alella
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···········································································································································
El servei d’accés ràpid a Internet amb tecnologia WiMAX, impulsat per la Generalitat a través de l’empresa Iberbanda, 
hauria de permetre l’accés a Internet als alellencs que encara resten sense cobertura.

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

ARRIBA A ALELLA EL PROJECTE DE BANDA AMPLA 
RURAL PROMOGUT PER LA GENERALITAT

Segons el calendari d’aplicació del pro-
jecte de banda ampla rural de la Ge-
neralitat de Catalunya, tots els nuclis 
de mar situats per sota de l’autopista, 
així com Alella Parc, Can Comulada, 
l’Eixample, Font de Cera, Ibars Meia i 
Nova Alella disposarien ja de cobertu-
ra amb tecnologia via radiofreqüència 
(WiMAX) per connectar-se a Internet 
de banda ampla. 

Aquesta tecnologia incorpora mi-
llores substancials en capacitat i co-
bertura i aporta nous serveis com ara 
la telefonia IP. En aquests moments, 
les zones del centre, Can Magarola, 

Vallbona i Garrofers es trobarien en 
fase d’estudi; Mas Coll i La Sarota dis-
posarien de cobertura parcial, i Verge 
de la Mercè restaria, ara com ara, sen-
se cobertura WiMAX. 

Els ciutadans que vulguin confirmar 
la cobertura d’aquesta tecnologia via rà-

dio han de sol·licitar la visita d’un tècnic 
autoritzat que comprovi si realment la 
seva llar està dins del radi d’influència 
del centre emissor. El telèfon d’atenció 
al client és el 800 365 111, la pàgina 
web és www.avired.cat i l’adreça elec-
trònica és info@avired.com. 

Amb l’aplicació d’aquesta nova tec-
nologia a Alella s’espera aconseguir que 
les llars que fins ara no tenien accés a 
Internet de banda ampla puguin dispo-
sar d’aquest servei i donar més opcions 
a la resta d’usuaris, que en molts dels 
casos només poden contractar amb Te-
lefònica.

L’ESCOLA D’ADULTS ESPAI ACTIU 
PROGRAMA EL CURS 2007-2008
L’escola municipal d’adults Espai 
Actiu ha programat per al curs 
2007-2008 cinc cursos diferents: 
preparació per a la prova de cicles 
formatius de grau mitjà, preparació 
per a la prova de cicles formatius 
de grau superior, preparació per a 
la prova d’accés a la universitat, 
català de nivell A, B, C i D i grup 
d’auxiliar de conversa. 

Les preinscripcions es poden re-
alitzar del 18 al 29 de juny a la re-
gidoria d’Educació (Torrent Vallbona 
75-77). El període de matriculació 
serà del 3 al 14 de setembre. Amb 
aquest exemplar d’El Full s’encarta 
una díptic amb tota la informació. 

EL BAIX MARESME TINDRÀ UN 
CANAL DE TDT PROPI EL 2008
L’alcalde d’Alella i vicepresident del 
Consorci Digital Mataró-Maresme, 
Andreu Francisco, va cloure la jornada 
de la Xarxa Audiovisual del Maresme 
(XAM), que es va celebrar el 8 de maig 
a Mataró. La sessió va servir per pre-
sentar els convenis que 
ha signat el Consorci amb 
l’Agència Catalana de No-
tícies (ACN) i la Xarxa de 
Televisions Locals per do-
tar de continguts el canal 
de Televisió Digital Terres-
tre (TDT) del Baix Mares-
me. 

Segons el calendari 
previst, l’11 de setembre es farà una 
emissió en proves i l’1 de gener co-
mençarà la programació d’aquest nou 
canal de televisió de proximitat. 

A banda dels continguts que puguin 

generar l’ACN i la Xarxa de Televisions 
Locals, els tècnics de comunicació dels 
municipis integrants d’aquest canal se-
ran els encarregats d’elaborar -en clau 
local- els continguts més propers als 
ciutadans. 

Aquest projecte no 
es redueix a la gestió del 
nou canal de TDT, sinó 
que el Consorci Digital 
Mataró-Maresme tam-
bé va presentar altres 
projectes que vol portar 
a terme com la creació 
d’una plataforma de mit-
jans que inclogui espais 

web per desenvolupar la televisió IP i 
serveis de telefonia mòbil. En aquest 
sentit, es va comptar amb el suport de 
l’empresa Activa Multimèdia de la Cor-
poració Catalana de Radio i Televisió.

················································································································
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les subvencions no es facin efectives fins al novembre. Tam-
poc està d’acord amb els criteris, que en el seu dia es van 
fixar perquè les entitats s’inscrivissin al Registre d’Entitats, 
requisit indispensable per sol·licitar la subvenció. 
El regidor d’ICV, Fede Moraleda, considera que les bases 
s’han confegit “tallant i enganxant” altres models, i que cal-
drà veure sobre la marxa els canvis que cal fer per aplicar-les 
a la realitat local. 
S’aprova per unanimitat. 

5· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre delegació de 
facultats recaptatòries de multes de trànsit a la Diputació.
El regidor d’hisenda, Josep Maria Serés (PSC), proposa que 
se signi un nou conveni amb la Diputació de Barcelona per 
ampliar algunes de les facultats ja delegades, com ara comu-
nicar a la Direcció General de Trànsit les dades de les sanci-
ons greus i molt greus, així com declarar crèdits incobrables 
de multes, arribat el cas. 
El regidor Fede Moraleda (ICV) considera que s’està fent “un 
abús i una mala aplicació de les normes” per part de l’Ajun-
tament quant a les sancions de trànsit. 
S’aprova per unanimitat.

6· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre l’aprovació de 
l’expedient núm. 1/2007 de modificació de crèdits.  
S’aprova amb els vots a favor (8) d’ERC+LG, PSC, Lliga 

Social i ICV, amb l’abstenció (4) de CiU i PP.

7· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre l’aprovació de 
l’expedient núm. 2/2007 de modificació de crèdits.   
S’aprova la proposta amb els vots a favor (10) d’ERC+LG, 

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

8· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre reconeixement 
extrajudicial de crèdits corresponents a despeses procedents 
d’exercicis anteriors.
S’aprova la proposta amb els vots a favor (8) d’ERC+LG, 

PSC, Lliga Social i ICV, amb l’abstenció (4) de CiU i PP. 

PLE ORDINARI DEL 29 DE MARÇ DE 2007

1· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 22 de febrer de 2007.
S’aprova per unanimitat. 

2· Liquidacions del pressupost de l’Ajuntament i del Patro-
nat Municipal de la Masia Museu Can Magarola aprovats per 
decret de l’alcaldia núm. 258/07, de 28 de febrer.
El ple en queda assabentat. 

3· Proposta de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica a la piscina municipal en substitució de les cal-
deres de biomassa. 
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), explica que, després 
d’avaluar conjuntament amb l’Institut Català de l’Energia la 
viabilitat d’instal·lar calderes de biomassa per escalfar els 
vasos de la piscina, s’han constatat algunes mancances en 
el subministrament del combustible, en la mida i el nombre 
de calderes a instal·lar i la falta d’experiències prèvies al país 
en aquest tipus d’instal·lacions. Per tot plegat, es proposa 
destinar els 74.000€ previstos inicialment per a biomasssa 
a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, en forma 
de pèrgola, a la terrassa de la piscina. L’estació fotovoltaica 
s’afegeix a les plaques d’energia solar tèrmica que se situa-
ran a la coberta de l’equipament per escalfar l’aigua de les 
dutxes i els vestidors. 
S’aprova per unanimitat.

4· Proposta de la regidoria de Participació Ciutadana sobre 
l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions per a 
activitats a realitzar per entitats durant l’exercici 2007.
El regidor de Participació, Jaume Ponsa (ERC+LG), explica 
que les bases pretenen actualitzar el directori d’entitats, així 
com sistematitzar i agilitar les relacions amb l’administració 
muncipal. Ponsa explica que s’han establert uns criteris de 
valoració de les sol·licituds per a l’atorgament de les subven-
cions amb vigència per a l’any 2007.
La regidora de CiU Carme Tort qüestiona que l’aprovació de 
les bases es faci a dos mesos de les eleccions i que, en canvi, 

PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSISTORI 

dissabte 16 de juny a les 12 del migdia a la sala de plens de l’Ajuntament.
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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 ELS REGIDORS/ES

ANDREU FRANCISCO I ROGER
ERC + LA GARNATXA

LAURA ALOY I LÓPEZ
ERC + LA GARNATXA

JAUME PONSA I PEÑA
ERC + LA GARNATXA

ISABEL NONELL I TORRAS
ERC + LA GARNATXA

ÀLEX ASENSIO I FERRER
ERC + LA GARNATXA

MARTA GIRALT I RUÉ 
ERC + LA GARNATXA

CARMEN TORT-MARTORELL I LLABRÉS
CIU

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

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

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

CRISTINA XATART ALZINA
CIU

FRANCESC REVERTER I RECIO
CiU

JAVIER BERZOSA  HERGUETA
PP 

ALBINO GALLO 
COR

JOSEP MARIA SERÉS IBARZ
PSC

MERCÈ MARZO I GÓMEZ
Gd’A

 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: JUNY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

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

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2007

Mercat municipal 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 comercial    02.05.2007   a   02.07.2007

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

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

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

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




