
B U T L L E T Í  D ’ I N F O R M A C I Ó  M U N I C I P A L  D ’ A L E L L A
Nº228 JULIOL 2007

S’adjudica el projecte 
d’arranjament integral 
de la riera

6
OBRA PÚBLICA

Es millora la zona verda  
del carrer Avet, a Can 
Comulada

9
SERVEIS URBANS

S’atenen totes les 
sol·licituds per a la llar 
d’infants municipal

10
UNA MICA DE TOT

Andreu Francisco (ERC+LG) revalida el seu nomenament com 
alcalde amb els vots del PSC -soci de govern- i del C.O.R.

Pacte de continuïtat
Andreu Francisco (ERC+LG) revalida el seu nomenament com 
alcalde amb els vots del PSC -soci de govern- i del C.O.R.

Pacte de continuïtat



SUMARI EL NOU GOVERN JA CAMINA

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria d’Informació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84
Imprès en paper reciclat

Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a elfull@alella.org

L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

El resultat de les eleccions del 27 de maig va concedir a 

ERC+LG la capacitat d’intentar conformar una majoria esta-

ble per tal de governar Alella durant els propers quatre anys. 

La nostra decisió ha consistit a donar continuïtat al pacte que 

el juny de 2004 va incorporar el PSC al govern. El treball dut 

a terme conjuntament aquest temps ha permès fer un salt 

qualitatiu en molts aspectes i posar en marxa força projec-

tes, alguns ja acabats, i d’altres que es visualitzaran en els 

propers mesos. 

El nou acord de govern consolida una manera de fer políti-

ca pròxima i oberta a la ciutadania i les entitats, i permetrà 

continuar avançant en la línia de la millora constant dels ser-

veis, equipaments i infraestructures necessaris per al nostre 

poble. 

Al mateix temps, voldria també significar que ens menarà, 

en tot moment, la voluntat de consensuar amb la resta de 

formacions polítiques les qüestions importants que s’hauran 

de decidir al llarg del mandat, així com intentar de fer partícip 

la ciutadania en aquests processos de decisió.

El nou govern ja ha començat a treballar de manera ferma. 

La primera decisió important és l’adjudicació, seguint la de-

cisió presa per la mesa de contractació, de la redacció dels 

projectes per a l’arranjament de la riera d’Alella a l’equip dels 

arquitectes format per Martínez Lapeña, Torres, Batlle i Roig, 

així com l’encàrrec de començar a treballar aviat en el tram 

comprès entre el carrer de les Heures i l’avinguda de Marià 

Estrada.  

La feina pendent encara és molta i som conscients que hi ha 

alguns aspectes de la gestió municipal que, quatre anys des-

prés, resten pendents d’optimitzar. A l’hora d’afrontar aquest 

repte, us prometem fer-ho amb il·lusió, capacitat de treball, 

voluntat de diàleg i humilitat. 
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···········································································································································
A continuació es poden llegir els documents del pacte signat, el 14 de juny, per ERC+LG i PSC. 
···········································································································································

ES RENOVA EL PACTE

L’ACORD MARC
“Les formacions polítiques d’Esquerra Republicana de Catalunya + La Garnatxa i el 
Partit dels Socialistes de Catalunya han arribat a un acord programàtic per al govern 
d’Alella per al mandat 2007-2011.

Amb aquest acord es dóna continuïtat a l’entesa iniciada el juny de 2004 en la 
vida municipal del nostre poble, amb la voluntat de desplegar polítiques de progrés 
posades al servei del desenvolupament sostenible del nostre territori, de la gestió 
eficient dels recursos municipals i de la millora de la qualitat de vida i del benestar 
de tots els ciutadans i ciutadanes d’Alella.

Aquestes polítiques han de fonamentar-se, en primer lloc, en el tractament trans-
versal dels processos polítics de presa de decisions i de la gestió tècnica de les 
diferents àrees de l’administració local, mitjançant el treball coherent i cohesionat 
desenvolupat des de les diverses regidories. 

En segon lloc, els signants del present acord manifesten la seva voluntat i plena 
determinació de promoure la participació ciutadana per tal de intentar articular les 
respostes davant dels reptes d’Alella des d’una àmplia majoria social.

En tercer lloc i com a pauta d’aplicació genèrica a les grans iniciatives de l’acció de 
govern, aquestes polítiques exploraran fins on sigui possible l’establiment del consens 
amb els grups municipals de l’oposició. Per aquest motiu es facilitarà als regidors de 
l’oposició la informació i els mitjans necessaris per portar a terme la seva feina. 

Finalment, aquestes polítiques s’orientaran vers l’enfortiment del poder local, a 
través de l’optimització dels recursos humans i materials propis de l’Ajuntament i 
l’establiment de línies de col·laboració amb altres administracions supramunicipals.

Pel present acord formaran el proper equip de govern municipal els regidors 
d’ERC+LG Andreu Francisco i Roger, Laura Aloy i López, Jaume Ponsa Peña, Isabel 
Nonell i Torras, Àlex Asensio Ferrer i Marta Giralt Rué i el regidor del PSC Josep 
Maria Serés i Ibarz. 

Les parts signants d’aquest document acorden:
1·Acceptar fins al final de l’actual mandat municipal l’acord programàtic consensuat 
pels signants i que s’adjunta al present document com a Annex Primer.
2·Els signants votaran Andreu Francisco i Roger en el ple de constitució el 16 de 
juny de 2007.
3·L’alcalde, Andreu Francisco i Roger, delegarà en els regidors signants les diferents 
àrees de govern segons el Cartipàs que s’hi incorpora com a Annex Segon.
4·La Junta de Govern Local estarà presidida per l’alcalde i formada pels regidors Àlex 
Asensio, Laura Aloy, Marta Giralt i Josep Mª Serés.
5·Els signants del present acord es comprometen a no presentar al Ple Municipal cap 
proposta de caire municipal que no hagi estat prèviament consensuada per la Junta 
de Govern Local. Aquest compromís no inclou el cas de propostes polítiques d’àmbit 
supramunicipal presentades per qualsevol grup municipal. L’esmentat compromís 
implicarà la unanimitat en el vot de tots els regidors signants d’aquest acord, llevat 
dels casos previstos en el punt setè del codi ètic que s’afegeix com a Annex Tercer.”

1. L’equip de govern està constituït per membres 
de les diverses formacions que el componen i 
comparteixen els mateixos drets i deures pel que 
fa al funcionament intern i la dinàmica de l’equip 
de govern. 

2. Les decisions relatives al programa de govern 
es prendran d’acord amb el contingut del pacte 
de govern signat per les formacions. I, per tant, 
tots els regidors es comprometen a respectar els 
acords i les decisions de la majoria.

3. Tots els candidats es comprometen a defensar 
públicament el programa de govern, sense antepo-
sar-hi qüestions d’interès personal, que en cap cas 
no podran ser assumides per l’equip de govern.

4. Des del moment que hom accepta formar part 
de l’equip de govern, cadascú haurà de vetllar 
perquè les seves accions públiques no perjudiquin 
la imatge de l’equip de govern ni es contradiguin 
amb els principis del programa de govern.

5. Els regidors de l’equip de govern gaudiran de 
plena autonomia en la gestió de les àrees que 
tindran delegades, sempre d’acord, però, amb la 
igualment plena corresponsabilitat amb el conjunt 
de l’acció de govern.

6. Totes les formacions es comprometen a presen-
tar propostes i mocions d’urgència únicament a 
través de la junta de govern, que hauran de ser  
consensuades. Tanmateix, qualsevol de les forces 
polítiques podrà exercir la llibertat de vot quan 
aquestes mocions afectin qüestions de caràcter 
ideològic o campanyes polítiques de partit que no 
siguin compartides.

7. El vot dels grups municipals als plens serà 
unànime, previ consens d’acord amb els punts 
anteriors, tret dels casos en què el vot afecti con-
viccions morals o religioses individuals i d’aquells 
aspectes per als quals prèviament s’hagi acordat 
el vot lliure en les juntes de govern.

8. En el cas d’incompliment d’alguna d’aquestes 
set clàusules o d’algun dels punts de l’acord de 
govern, els regidors podran donar per finalitzada 
aquesta relació.
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EL NOU CARTIPÀS

EQUIP DE GOVERN

Andreu Francisco Roger (ERC+LG)

Alcalde 

Regidor de: 
Serveis Urbans
Obres Públiques
Comunicació 
Gestió Interna

Àlex Asensio Ferrer (ERC+LG)

Primer tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, 

Mobilitat i Habitatge

Laura Aloy López (ERC+LG)

Segona tinent d’alcalde
Regidora de Serveis Socials

Josep Maria Serés Ibarz (PSC)

Tercer tinent d’alcalde 
Regidor de Governació i Esports

Jaume Ponsa Peña (ERC+LG)

Regidor de Participació ciutadana, 
Educació, Joventut i Administració

Isabel Nonell Torras (ERC+LG)

Regidora de Promoció econòmica 
i Turisme

Marta Giralt Rué (ERC+LG)

Regidora de Cultura

OPOSICIÓ

Carmen Tort-Martorell Llabrés (CiU) Cristina Xatart Alzina (CiU) Francesc Reverter Recio (CiU)

Javier Berzosa Hergueta (PP) Albino Gallo Díaz (COR) Mercè Marzo Gómez (Gd’A)
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L’ACORD PROGRAMÀTIC
“Els signants es comprometen a dur 
a terme els següents punts programà-
tics:

Adjudicar el projecte d’arranjament 
de la riera i executar-ne, al llarg del 
proper mandat, els trams compresos 
entre el pou sorrer i Les Heures, i entre 
Can Lleonart i el Canonge.

Construir el nou casal a Can Calderó 
conjuntament amb el Casal d’Alella, 
amb local social, sala d’exposicions, 
bucs d’assaig i sala polivalent per a 
300 persones per a concerts i repre-
sentacions teatrals.

Finalitzar la revisió del Pla General 
amb l’objectiu de limitar el creixement 
urbanístic i aconseguir l’habitatge so-
cial i els equipaments que el municipi 
requereix.

Crear noves bosses d’aparcament dis-
suasòries a l’entorn del centre urbà i 
seguir incrementant les freqüències de 
pas de les línies d’autobús amb l’esta-
ció i Barcelona, així com bonificar l’ús 
del transport públic per als joves i la 
gent gran.

Promoure l’ampliació de l’Espai d’In-
terès Natural del Parc Serralada Litoral, 
liderar l’elaboració d’una Carta del Pai-
satge per a la DO Alella i impulsar la 
creació d’un Parc Agrari.

Desplegar el programa d’ajuts agro-
ambientals per garantir la continuïtat 
de les explotacions agràries, la recu-
peració del patrimoni arquitectònic i la 
conservació del paisatge.

A més d’adjudicar els 61 pisos soci-
als de lloguer previstos a Cal Doctor, 
promourem 20 habitatges tutelats per 
a gent gran i en programarem més de 
100 per a joves en règim de lloguer 
prorrogable.

Ampliar el Centre de Salut, posar 
en marxa un centre de rehabilitació 
mancomunat amb El Masnou i Teià, 
i instal·lar un circuit de salut per a la 
gent gran.

Garantir uns accessos viaris segurs a 
Can Magarola, el Canonge i els carrers 
de Guilleries i Badalona i millorar el 
flux circulatori de Can Lleonart i l’au-
topista.

Optimitzar l’ús dels equipaments es-
portius existents, crear nous programes 
de formació esportiva de base, vincular 
l’esport infantil al poliesportiu i propo-
sar preus reduïts per a l’accés dels jo-
ves i la gent gran a la nova piscina.

Promoure l’oferta lúdica i cultural 
adreçada als joves organitzant activi-
tats en diferents espais al llarg de l’any 
i finançar un programa d’estades d’es-
tiu a l’estranger.

Desenvolupar el Pla de Dones d’Alella 
per integrar-les a tots els projectes del 
municipi i afavorir la igualtat de gènere 
en tots els àmbits.

Avançar l’arribada de la TDT a finals 
de 2007, participar en la posada en 
marxa d’un canal comarcal de televisió 
i desplegar una xarxa de fibra òptica.

Multiplicar els recursos destinats 
al Servei d’Assistència Domiciliària i 
impulsar la creació d’una desena de 
places de centre de dia per a persones 
amb malalties cognitives.

Dur a terme un programa de bones 
pràctiques ambientals que inclogui, 
entre d’altres, la creació d’un parc de 
generació d’energia solar fotovoltaica 
de titularitat municipal.

Fer d’Alella un referent del turisme de 
qualitat vinculat al món del vi i l’entorn 
paisatgístic, que actuï com a motor de di-

namització del comerç i la restauració lo-
cals, per la qual cosa habilitarem una ofici-
na d’informació turística a Can Lleonart.

Acomplir els objectius del Pla de Mi-
llora de l’Accessibilitat: adequarem to-
tes les voreres i renovarem una part de 
l’enllumenat per millorar-ne l’eficiència 
i eliminar la contaminació lluminosa.

Incentivar la recerca i la divulgació 
històrica a través de la convocatòria 
d’una beca d’estudis i la publicació de 
treballs, així com l’organització d’un 
campus d’excavacions arqueològiques.

Reforçar l’operatiu de vigilància i se-
guretat en horari nocturn i ampliar el 
servei de policia de proximitat tot re-
organitzant el servei de Policia Local i 
augmentant la presència i coordinació 
amb el cos de Mossos d’Esquadra.

Promoure sengles ordenances de ci-
visme i tinença d’animals, i crear la 
figura de l’agent cívic escolar.

Posar en funcionament l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà per agilitar la co-
municació amb l’administració i dona-
rem un nou impuls als espais de parti-
cipació amb els veïns.

Redactar el Pla de Millora Urbana del 
barri del Rost, en col·laboració amb la 
Diputació, per renovar-ne els serveis, 
fomentar l’accessibilitat i recuperar-ne 
la fesomia tradicional.

Dinamitzar els espais culturals donant 
continuïtat a Comafosca, habilitant un 
cafè-bar a Can Lleonart i aconseguint 
un espai que aculli la nova biblioteca i 
arxiu municipals.

Arranjar noves zones verdes, seguir 
millorant la conservació de parcs i jar-
dins, i continuar assumint íntegrament 
el manteniment anual de les franges de 
protecció contra el foc.”
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OBRA PÚBLICA

ADJUDIQUEN EL PROJECTE 
D’ARRANJAMENT DE LA RIERA
···········································································································································
El projecte d’arranjament de la riera presentat per l’equip d’arquitectes format per José Antonio 
Martínez Lapeña, Elías Torres, Joan Roig i Enric Batlle ha estat el triat.  
···········································································································································

D’entre les cinc propostes finalistes, el 
jurat del concurs per a l’arranjament de 
la riera entre Alella Parc i El Masnou 
s’ha decantat finalment per la de 
l’equip d’arquitectes format per José 
Antonio Martínez Lapeña, Elías Torres, 
Joan Roig i Enric Batlle.   

LÍNIES BÀSIQUES DEL PROJECTE
El projecte d’aquest grup de professi-
onals concep la riera com l’espai verd 
més important del municipi pel que fa 
a la seva superfície i proposen apro-
fitar aquesta potencialitat natural per 
convertir la zona en un lloc de passeig 
i d’esbarjo. El carril bici és una cons-
tant durant el recorregut de tota la riera 
i es projecta de forma paral·lela a la 
carretera. 

En el tram central del municipi 
s’aposta per alçar el nivell de la calçada 
per pacificar el trànsit. En principi, la 

ELS ARQUITECTES
José Antonio Martínez Lapeña & 
Elías Torres Arquitectes han estat 
els encarregats de projectes com la 
pèrgola fotovoltaica del Fòrum de 
Barcelona, la restauració del Parc 
Güell, la plaça de la Constitució de 
Girona, la restauració i rehabilitació 
del passeig de ronda de les muralles 
de Palma de Mallorca o el parc públic 
Hiroshima Enko River al Japó.

Batlle i Roig Arquitectes han 
firmat projectes com l’ampliació del 
Camp Nou, el pla director del parc 
de la Ciutadella, el parc central de 
Sant Cugat, la zona de vianants del 
centre de la ciutat francesa d’Amiens, 
la nova seu del Reial Automòbil 
Club de Catalunya i la restauració 
de l’abocador del Garraf. A nivell 
individual, Albert Batlle va ser 
l’encarregat de l’arranjament de l’Hort 
de la Rectoria d’Alella i de la reforma 
del Mercat Municipal. 

Recreació de la Riera davant de Can Lleonart.

vorera de ponent s’ampliaria per dispo-
sar d’una zona ampla per als vianants 
en detriment de l’actual aparcament en 
línia. A llarg termini, la proposta advo-
ca per recuperar l’Hort de la Rectoria 
com a espai de lleure i vincular-lo a la 
riera tot eliminant els murs. 

Pel que fa al pou sorrer, es planteja  
integrar-lo en l’entorn mitjançant una 
coberta de lames de fusta registrable 
per garantir-ne l’entrada, la neteja i el 
manteniment de la conducció.

Quant a l’aparcament, la proposta 
compta amb les places projectades 
a Can Calderó i concentra una zona 
d’aparcament en cordó en el tram que 
va de Can Lleonart al Canonge. 

Com a la resta de projectes, s’han 
analitzat les possibilitats de millora de 
la mobilitat a l’entrada i sortida del 
municipi. En aquest cas es contempla, 
com a hipotesi de treball, la construc-

ció d’una rotonda a l’accés de l’auto-
pista i una nova via transversal que 
creuaria la riera per derivar directament 
els trànsits de l’Eixample i Verge de la 
Mercè sense passar pel centre. 

Atès la magnitud i la dificultat viària 
de l’obra, el calendari d’actuació previst 
es divideix en set trams i té caràcter plu-
rianual. El primer tram serà el comprès 
entre Les Heures i Marià Estrada. 
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JOVENTUT

··························································································
Un gran ventall de propostes lúdiques per aquest estiu.
··························································································

MÚSICA, CINEMA, TALLERS, 
VIATGES I HUMOR A L’ESTIU JOVE

La regidoria de Joventut ha programat 
prop de 30 activitats diferents amb 
l’objectiu d’oferir una oferta atractiva 
per aquest estiu. Les propostes van 
adreçades especialment als joves d’en-
tre 14 i 30 anys, si bé són obertes al 
conjunt de la població.

El programa arrenca divendes 29 
de juny amb el tradicional cinema a la 
fresca. El dijous 12 de juliol arriba la 
primera de les nits alternatives amb el 
concert Los promiscuos también llo-
ran del grup Divide & Wenceslao i el 
telescopi de l’Agrupació d’Astronomia 
d’Alella per poder observar Júpiter i 

quatre dels seus satèl·lits. El dijous 19 
de juliol serà el torn de l’humorista Pere 
Gual, que presenta, acompanyat d’un 
cantautor, un recull de petits monòlegs 
on explica històries sobre funcionaris 
i nòvies massa guapes, entre d’altres. 
La darrera nit alternativa, la del dijous 
26 de juliol, estarà carregada d’erotis-
me. La contacontes Esther Subías pre-
sentarà l’espectacle Escalfar la nit!, un 
conjunt d’històries sobre llençols suats, 
amors robats, finestres mig obertes en 
la foscor de la nit i d’altres narracions 
per deixar-se seduir. 

TALLERS PER APRENDRE
Els tallers d’enguany versen sobre les 
noves tecnologies, l’art i l’esport. Els 
dies 11, 12 i 13 de juliol es farà un ta-
ller de televisió per aprendre les eines 
bàsiques de gravació, edició i realitza-

ció de vídeo. La mateixa filosofia té el 
taller de ràdio que es farà els dies 17, 
18, 19, 24 i 25 de juliol. L’objectiu és 
que els joves puguin fer un programa 
de ràdio i coneguin tota la feina que 
hi ha darrere: producció, redacció, as-
pectes tècnics del so i locució. A banda 
d’aquests cursos, hi ha tallers mono-
gràfics d’un sol dia per aproximar-se a 
la tècnica del graffiti (11 de juliol), un 
taller per aprendre a fer blogs i fotodia-
ris (13 de juliol), una sessió de ioga del 
riure (13 de juliol) i un taller de sucs 
(25 de juliol) 

El programa també inclou un cam-
pionat de ping pong (10 de juliol) i un 
campionat de futbolí (24 de juliol). Per 
als aficionats a l’skate se celebrarà una 
jornada (14 de juliol) a la pista exterior 
del poliesportiu on s’instal·laran dife-
rents mòduls per l’ús del roller, l’ska-
te, l’streetboard i BMX. Els aficionats 
podran fer-ne pràctiques i dos profes-

CINEMA A LA FRESCA

A partir de les 22h, a la plaça de l’Ajuntament. 

divendres 29 de juny
Charlie i la fàbrica de xocolata
Volver

divendres 6 de juliol
Chicken Little. Un nuevo héroe sale del cascarón
Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto

divendres 13 de juliol
Wallace & Gromit. La maledicció de les verdures
Casino Royale

divendres 20 de juliol
Ice Age 2. El desglaç
Salvador

EL MÓN AMB ULLS JOVES

Cicle de xerrades de viatges, a les 21h a l’Àgora. 

Mali
dimarts 3 juliol a les 21h a l’Àgora
a càrrec d’Alfons Carpio i Joan Carles Garay

Kènia
dimarts 10 juliol a les 21h a l’Àgora
a càrrec de Jordi Galbany

Austràlia
dimarts 17 de juliol a les 21h a l’Àgora
a càrrec de Joana Morrison

Japó
dimarts 24 de juliol a les 21h a l’Àgora
a càrrec de Silvia Ayuso i Cristóbal Zueras

sionals duran a terme una exhibició. 
Paral·lelament, hi haurà una sessió de 
hip hop amb Konexion. Can Gaza aco-
llirà, el 4 de juliol, una tarda de Play 
Station 2 i, a la plaça de l’Ajuntament, 
el 14 de juliol s’instal·larà un circuit 
d’Scalextric. Com en les darreres edi-
cions, també hi ha un cicle de xerrades 
on els joves expliquen les seves experi-
ències en països llunyans. 

···········································
El cicle es clou amb un concert intimista 
d’El Caracol Velocista, el 25 de juliol.
···········································
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···························································································
El programa inclou una baixada d’andròmines, espectacles infantils i un 
concert amb els grups Radio Raheem i Discípulos de Otilia. 

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

LA FESTA MAJOR ARRIBA AMB UNA 
PROGRAMACIÓ AMB ACTIVITATS PER A TOTHOM

CULTURA I FESTES

El repic de campanes del 27 de juliol 
marcarà l’inici de la Festa Major 2007, 
que ve carregada d’activitats per a tots 
els públics. El correfoc, a les 22h, i un 
ball a l’Hort de la Rectoria amb l’Or-
questra Girasol són les propostes per a 
la primera jornada. 

L’endemà dissabte es durà a terme 
l’onzena edició del Concurs de dibuix 
infantil per a nens i nenes d’entre 3 i 
13 anys. Per la tarda, el cercavila dels 
Gegants, Capgrossos i Grallers d’Alella 
obrirà el seguici que conduirà la gent 
fins al Parc Gaudí, on s’enllaçarà amb 
l’espectacle infantil Anifestari. A la nit 
les activitats continuaran amb el cerca-
tasques, les havaneres del grup Barca 

de Mitjana i, finalment, la Nit Jove. 
Enguany, els grups convidats són Ra-
dio Raheem, Sin-é i Discípulos de Oti-
lia, que actuaran a l’Hort de la Rectoria 
fins a ben entrada la nit. 

La jornada del dia 29 es llevarà 
amb el retruny dels trabucaires, la 
botifarrada i una ballada de sarda-
nes amb la cobla Ressò. Per als 
més menuts hi haurà una festa 
d’aigua i escuma a càrrec d’en 
Gil i els Ratataplam. El ma-
teix dia es lliuraran els pre-
mis del Concurs de dibuix i 
hi haurà partides simultànies d’escacs. 
La jornada finalitzarà amb la música 
del grup The Country Revival Farmers. 

El 31 de 
juliol comença-

rà amb la Guerra 
Guarra i remullada, a 

la Riera Principal, i acabarà 
amb la representació de l’obra 

teatral Avi jove vol companyia, a 
la plaça de l’Ajuntament. 

La darrera jornada acollirà la pri-
mera baixada d’andròmines, la missa 
solemne en honor a Sant Feliu, el  con-
curs de peres farcides, el sorteig de la 
pubilla, els hereus i les dames de la 
Festa de la Verema, el concert i el ball 
de festa major amb l’Orquestra Selva-
tana, un espectacle de circ i la final del 
torneig de futbol. 

EL FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2007, A BON RITME

El Festival d’Estiu Alella 2007 va co-
mençar el 30 de juny amb l’actuació de 
l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat. La 
programació continua durant el mes de 
juliol amb concerts de diferents estils 
musicals. La Polifònica Joia d’Alella ac-
tuarà, el 14 de juliol, amb l’Orquestra 
Filharmonia Hekàteros per oferir una 
Gala lírica amb cors d’òpera, sarsue-
les i àries. Cris Juanico i l’Original Jazz 
Orquestra Taller de Músics presentaran 
el treball Vola’m a sa lluna, mentre 
Jordi Savall i Pedro Estevan clouran el 
Festival als Jardins amb el concert La 
Lira d’Hespèria, un recull de músiques 
d’arrels jueves, islàmiques i cristianes. 

El Festival al Carrer té programats els 
concerts de Quimi Portet al Parc Gau-
dí el 5 de juliol, on presentarà el seu 
darrer treball: Matem els dimarts i els 
divendres. El grup de música barroca 
Spiritus et Alme actuarà el dia 7 al Parc 
de Can Sors i la formació de música ir-
landesa Celtic Caos i el grup Stringtime 
el dia 19, al Carrer Àfrica.  

Una de les novetats d’aquesta edi-
ció han estat els abonaments per a tots 
els concerts, que suposen un estalvi 
sobre el preu total de 10€. Les entra-
des es poden comprar a Can Lleonart, 
de dilluns a divendres de 8 a 14h, o a 
través de ServiCaixa.  

···························································································
El Festival d’Estiu Alella proposa set concerts d’estils musicals diversos. 

···························································································
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SERVEIS URBANS/MEDI AMBIENT

MESURES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Alella disposa d’una nova ordenança 
per regular els nivells sonors i les vi-
bracions produïdes per les activitats i 
el veïnatge així com els sorolls produ-
ïts pel trànsit a la via pública, d’acord 
amb la llei 16/2002. Aquesta nova or-
denança, aprovada per unanimitat en 
el ple del 26 d’abril, culmina el procés 
iniciat en l’anterior mandat pel qual es 
va aprovar, el juliol de 2005, el conve-
ni per a la inspecció i control de la con-
taminació acústica al Consell Comarcal 
i es va aprovar el mapa de capacitat 
acústica del municipi el maig de 2006. 
El plànol es va elaborar a partir de 200 
mesures sonomètriques, que establei-
xen tres zones de sensibilitat diferent 
amb els respectius llindars sonors ad-
missibles.

L’ordenança recentment aprovada 
permetrà vetllar pel compliment del 
mapa acústic, així com controlar els 
nivells màxims d’immissió dels so-
rolls emesos per les indústries i ac-
tivitats econòmiques en general, les 
edificacions, el trànsit o determinats 

comportaments ciutadans. Les ins-
peccions aniran a càrrec dels tècnics 
del Consell Comarcal i/o de la Policia 

REMODELEN LA ZONA VERDA DEL CARRER AVET

La zona verda que hi ha en la conflu-
ència entre el carrer Avet i l’avinguda 
Mil·lenari, al nucli de Can Comulada, 
s’ha millorat durant el segon trimestre 
de 2007. Entre les actuacions realitza-
des hi ha la neteja del solar i l’anive-
llament i compactació del terreny amb 
nou sauló. Per delimitar la nova zona 
verda del torrent s’ha instal·lat una tan-
ca de fusta perimetral. Al voltant del 
solar s’ha construit una vorera amb els 
respectius guals per a persones amb 
mobilitat reduïda. També s’ha instal·lat 
una boca de reg i noves papareres.

MÉS MILLORES
Tot i que el gruix de l’actuació ja s’ha 
realitzat, en les properes setmanes 
s’instal·laran bancs i un punt de llum 
per il·luminar la zona. De cara a la tar-
dor, hi ha previst de plantar una línia  
de lledoners vora el torrent per procu-
rar-hi zones d’ombra. 

Entre les tasques pendents de fer 
també s’hi compta la plantació de jar-
dineria en el tal·lús que desemboca al 
torrent i l’adequació de la parada de 
l’autobús de la línia que uneix aquest 
barri amb Alella i Teià. 

···········································································································································
L’espai s’erigeix en el principal espai públic de Can Comulada després d’anivellar el sòl, millorar les plantacions 
d’arbres i jardineria i d’instal·lar una tanca perimetral de fusta per delimitar la zona verda del torrent. 

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

Local, i poden derivar, en cas d’in-
fracció, en sancions d’entre 600€ i 
300.000€. 

Valors d’immissió diürns en ambient 
exterior

Detall del mapa de capacitat acústica d’Alella.
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ATENEN TOTES LES SOL·LICITUDS 
PER ANAR A LA LLAR D’INFANTS 
Tal com s’avançava en el darrer núme-
ro d’El Full, la llar d’infants municipal 
disposarà d’una aula mixta que acollirà 
els infants més grans del grup d’1 a 2 
anys i els més petits del grup de 2 a 3 
anys. Amb aquesta mesura es garan-
teix l’entrada de tots els infants que hi 
havia en llista d’espera, així com una 
millor distribució i aprofitament de les 
aules. En qualsevol cas, la matrícula 
restarà oberta durant tot el curs, que 
es preveu que comenci la segona quin-
zena de setembre. 

Ara per ara, la regidoria d’Educació 
i la Cooperativa Escaler estan portant a 
terme el procés de selecció de l’equip 
educatiu, que farà una reunió informa-
tiva amb les famílies dels nens inscrits 
a finals de juliol.

LA FACTURA TELEFÒNICA,
REDUÏDA A LA MEITAT

L’Ajuntament d’Alella va tenir, durant 
el 2006, una despesa de 83.714€ 
en la suma dels conceptes de telefo-
nia fixa, mòbil i Internet. Aquesta xifra 
disminurià un 47% gràcies al conveni 
que va signar el Consell Comarcal del 
Maresme (CCM) i 28 ajuntaments per 
contractar conjuntament els serveis de 
telecomunicacions. 

XIFRES PER SERVEIS 
Per aconseguir aquest estalvi, els 
serveis de telefonia fixa per al con-
junt d’organismes contractants han 
estat adjudicats a l’empresa Al-Pi per 
un import d’1.174.882€. Aquesta 
quantitat representa un abaratiment 

de les factures del 43% respecte de 
2006. 

Pel que fa a la telefonia mòbil, el 
concurs ha estat adjudicat a Vodafo-
ne per un import total de 354.626€, 
la qual cosa representa un estalvi del  
82%. L’any passat, la suma de la des-
pesa del 27 ajuntaments i del CCM per 
aquest concepte va ser d’1.073.544€. 
Per últim, Telefònica ha guanyat el con-
curs de dades i Internet amb una oferta 
que suposarà un 24% d’estalvi.  

La iniciativa del CCM de posar en 
marxa aquest servei de compres agre-
gades per aconseguir preus competitius 
en l’adquisició de serveis és pionera a 
Catalunya. 

Les millores proposades per l’Ajun-
tament a la cuina i l’entorn de l’equi-
pament faran que les obres finalitzin a 
principis d’agost.

···························································································
L’Ajuntament estalviarà un 47% en telefonia contractant alhora els serveis 
amb el Consell Comarcal del Maresme i altres 27 ajuntaments. 

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

Cada aula està pintada d’un color diferent.

LA GENERALITAT TREU A CONCURS 
L’AMPLIACIÓ DEL CEIP FABRA
L’empresa pública de la Generalitat 
de Catalunya, Gestió d’Infraestruc-
tures, S.A. (GISA) ha licitat el con-
tracte per a la redacció, execució i 
direcció de l’obra de l’ampliació del 
CEIP Fabra. El pressupost base de 
licitació és de 324.523€ i el 27 
d’agost és el dia límit perquè les 
empreses interessades presentin les 
seves propostes. El 13 de setembre 
és el dia previst per a l’obertura de 
les ofertes. L’ampliació de l’edi-
fici de l’Escola Fabra del Bosquet 
s’efectuarà en un solar de 2.184m2 
de Can Serra que és de titularitat 
municipal des de febrer de 2007. 
Amb aquest nou edifici es podran 
unificar tots els cursos de primària 
i guanyar espais que actualment 
estan ocupats per aules per desti-
nar-los a d’altres usos com gimnàs, 
aula de música o biblioteca. 

SE CELEBREN ELS FESTIVALS DE 
DANSA DE FINAL DE CURS
Les alumnes del curs d’iniciació a 
la dansa, d’entre 3 i 5 anys, que 
es fa a Can Lleonart van celebrar, 
el 21 de juny, el festival de fi de 
curs. Aquesta ocasió va servir per 
mostrar als familiars els coneixe-
ments adquirits durant tot l’any. 
Moviments de coordinació, ritme 
musical i treball en equip es van 
poder comprovar durant quatre 
peces dirigides en tot moment per 
la professora. El curs s’ha portat a 
terme cada dimarts i dijous a Can 
Lleonart, durant dues hores setma-
nals. Per la seva banda, les alum-
nes de ballet, majors de 5 anys, 
que fan classe al Poliesportiu Muni-
cipal van celebrar el festival de fi de 
curs el 27 de juny al Casal d’Alella. 
El programa comptava amb la in-
terpretació de dues peces on par-
ticipaven la seixantena de ballari-
nes d’aquests cursos municipals. 
En la primera part, inspirada en la 
verema, les participants ballaven 
en funció dels seus papers: gotes, 
raïms, ceps, gegants o lluna, entre 
d’altres. La segona part estava ins-
pirada en la música de Pink Floyd. 

········································································································
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TORNEN LES BEQUES A LA PRODUCCIÓ MUSICAL

Els joves d’entre 14 i 17 anys i els 
d’entre 18 i 30 anys poden participar 
-en solitari o en grup- en la 4a edició 
de la beca per a la producció artística 
de nous músics. Es tracta d’una acció 
dels plans locals de Joventut d’Alella, 
el Masnou i Teià per donar suport als 
grups locals de música jove dels tres 
municipis. 

Les maquestes es poden presentar 
fins el 31 de juliol als punts d’infor-
mació juvenil dels tres municipis. En 
el cas d’Alella, els treballs s’han de 
presentar a l’Àgora (Torrent Vallbona, 
75-77). Entre els premis d’enguany hi 
ha novetats pel que fa a les categories. 
Els joves d’entre 14 i 17 anys, poden 
guanyar un paquet de formació musi-
cal a mida, 90€ per a cada membre 
i la possibilitat d’actuar en un concert 
durant el 2008 als municipis de Teià i 

···········································································································································
Com a novetat, els grups de la categoria més jove realitzaran també un concert durant l’any 2008. 

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

el Masnou. En el cas dels joves d’en-
tre 18 i 30 anys, s’opta a un premi 
en metàl·lic de 3.000€ per a l’enre-
gistrament i la producció d’un CD, la 
presentació del treball i la realització 
d’un concert a la Festa Major de Teià i 

el Masnou. El jurat decidirà els grups 
guanyadors en un concert que es rea-
litzarà dins de la segona quinzena de 
novembre de 2007. 

Les bases es poden consultar a 
www.alella.cat.

LA NETEJA DE LA RIERA, EN DUES FASES 

Una dotzena de persones, amb el su-
port de la secció local de l’ADF, van 
dedicar el matí del dissabte 9 de juny 
a netejar 300 metres linials de la Rie-
ra d’Alella, entre el parc del Canonge i 
la benzinera. La jornada s’emmarcava 
dins els actes del Dia Mundial del Medi 
Ambient i tenia com a objectiu consci-
enciar la població sobre la necessitat 
de recuperar i dignificar els espais flu-
vials. En total s’hi van retirar prop de 
50 sacs de deixalles, a més de ferralla i 
residus de grans dimensions. L’Àrea de 
Sostenibilitat té previst organitzar una 
altra convocatòria de treball col·lectiu 
fins arribar a l’avinguda Badalona.

···························································································
Una dotzena de voluntaris alliberen de deixalles 6.000 m2 de llera. 

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

Peu de foto

ES PUBLIQUEN LES BASES DEL VIII 
CONCURS DE VÍDEO JOVE
El concurs de curtmetratges, Vídeo 
Jove, arriba a la VIIIa edició amb 
el mateix objectiu: estimular la ca-
pacitat creativa dels joves amb la 
realització d’un curtmetratge. La 
creació d’un curt implica el treball 
en equip, la redacció d’un guió i 

presenta dificultats organitzatives 
i tècniques als joves de forma que 
poden portar a terme una activitat 
creativa durant el seu temps lliure. 
Els joves interessats, d’entre 14 i 
30 anys, poden presentar els seus 
treballs fins el 28 de setembre. Les 
bases completes es troben a l’Àgo-
ra, al Torrent Vallbona, 75-77.  

···································································································Els participants, a l’inici de la jornada.
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GRUPS MUNICIPALS

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

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Amb les energies renovades

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Nou govern, nova oposició

Sorpresa en las urnas: Andreu Francisco mantiene el bastón y… el sueldo

Ja tenim un nou govern, amb el mateix alcalde. La nit de les eleccions el vam felicitar pel seu triomf, clar i contundent. Però han 
hagut de pactar i han decidit fer-ho amb el més dèbil, el PSC, que ha obtingut un sol regidor. Encara que quan surtin publicades 
aquestes línies ja se sabrà, avui estem a l’espera de conèixer oficialment el cartipàs municipal, però sembla que l‘Alcalde exercirà 
personalment la majoria de les carteres importants. Ja tindrem ocasió de comentar-ho.

CIU hem estat la segona força mes votada. Som tres regidors que estarem a l’oposició amb altres tres grups municipals 
unipersonals. Estranya composició la d’aquest nou Ajuntament!

Estarem a l’oposició treballant per Alella amb la mateixa força i dedicació que si haguéssim governat. Però amb una 
responsabilitat diferent: des de l’oposició el nostre paper, la nostra obligació, es controlar als regidors del govern, criticar allò que 
considerem negatiu o partidista, i fer les propostes mes positives pel poble. Amb fermesa i respecte, com fem sempre des de 
CIU.

Estem a la vostra disposició, a la de tots, per recollir i canalitzar les vostres idees, i per facilitar-vos l’altre informació, la real, 
sobre els temes importants que es tractin a l’Ajuntament.

Ens estem organitzant, ja us anirem explicant les nostres propostes concretes amb detall.

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

Realmente ni ellos mismos se esperaban los resultados obtenidos. Alguno de los antiguos miembros del gobierno municipal ya andaban 
gestionando algún trabajo del que poder mantenerse cuando en la noche del 27 de mayo les sorprendió el resultado electoral…no sólo 
se mantenían en su cargos los cuatro regidores sino que se abría la puerta a que dos nuevos garnacho-republicanos, dicho sea con ca-
riño, puedan incluir en su renta nuevas percepciones a cargo de nuestro Ayuntamiento. Sería muy simple decir que ha sido un éxito de 
ERC-La Garnatxa, cuando no es cierto. ERC ha perdido apoyos en todo Cataluña y Alella se constituye en excepción. Pero la lectura que 
debe hacerse es bien sencilla. El mérito lo tiene Andreu Francisco por ser una persona que, aún padeciendo de la militancia y las ideas 
secesionistas que tiene (que nadie se engañe queriendo ver a un corderito constitucional en el jefe de los que juraron su cargo acatando 
la Constitución “por imperativo legal”, al más puro estilo batasuno), ha resultado accesible a los vecinos cuando ha sido abordado en 
la calle, por aparecer constantemente fotografiado en el Full municipal como lanzadera promocional de su persona y, sobre todo, por 
las últimas obras realizadas que son siempre las más aparentes, vistosas y rentables, electoralmente hablando. Me refiero a los nuevos 
jardines, las nuevas florecillas de vistosos colores, los nuevos columpios infantiles y la limpieza, unos días antes de las elecciones, de la 
riera (aunque el cañizo que se cortó ha vuelto ha resurgir y a buen seguro ya no merecerá el interés del Sr. Alcalde reciente electo). Poca 
gente sabe que esas realizaciones de última hora no son mérito directo de Francisco sino de la persona responsable del área de obras y 
serveis, Ana Fernández, que antes había sido regidora del Partido Popular. En cualquier caso, Andreu Francisco sigue manteniendo su 
bastón de alcalde y el sueldo con el que ya no contaba, aunque sea por imperativo legal y durante otros cuatro años.

Certament així ens sentim: afalagats per la confiança i les esperances de què ens heu fet dipositaris, i obligats a no defraudar-vos. 
Amb les bateries carregades i amb tota l’empenta i el tremp del món. 

Després de valorar la feina feta, la que estava en curs i la que ha de venir encara, i després també d’avaluar les possibles alter-
natives, una part important de la ciutadania ha atorgat a la candidatura d’ERC+La Garnatxa la gran responsabilitat de gestionar 
la res pública i de coordinar el govern municipal. A les persones i el tarannà d’alguns de nosaltres s’afegeixen ara tres nous perfils 
–la Laura, la Isabel i la Marta–, que enriquiran i complementaran les polítiques públiques dels propers anys. 

Als sis regidors del nostre grup hi hem incorporat el PSC per les coincidències programàtiques, que en són un bon feix, espe-
cialment pel que fa als grans reptes de futur que tenim per davant. Ara fa quatre anys, heretàvem bàsicament el pes d’una gestió 
municipal diària obsoleta i un grapat de projectes urbanístics d’interès privat. Al llarg del passat mandat, vam tractar no solament 
d’esglaonar l’impacte d’aquelles actuacions, sinó també, i sobretot, d’impulsar un munt de projectes ambiciosos i engrescadors 
en benefici de tota la col·lectivitat. Molt més enllà de les afinitats ideològiques, és evident que amplis sectors de la població han 
valorat, per damunt de tot, la importància cabdal de no aturar-se, de prosseguir feina, tant l’ordinària -que no és poca-, com els 
projectes estratègics: la piscina, les escoles, l’habitatge públic, l’arranjament de la riera, el parc agrari, el nou planejament urba-
nístic o la protecció de l’entorn natural. De tot plegat se’n deriva una gran responsabilitat que prometem acomplir amb humilitat, 
honradesa i diàleg amb la ciutadania. Sense perdre el món de vista.
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GRUPS MUNICIPALS

AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

Presència, coherència i servei
Dels resultats de les recents eleccions fem dues reflexions. 

La primera i amb clau de futur es el de baixa participació. No podem persistir amb un sistema on quasi la meitat de la pobla-
ció no troba cap de les ofertes polítiques suficientment atractives, representatives o mereixedores de la seva confiança. Es un fet 
que ens ha de fer reflexionar seriosament. Si seguim aquesta tendència arribarà el dia en que vulguem consensuar els grans pro-
jectes o el futur de nostre poble, i per molt que ho fem tots els grup polítics, el fruit d’aquest consens sí tindrà legitimitat política 
però no representativitat social suficient. Per tant ens haurem d’esforçar per que els ciutadans tornin a considerar-nos creïbles, 
transparents, però sobretot afavorir la confiança de que tenim un compromís únic: servir al poble.  

La segona es que la voluntat dels electors ha estat clara. Han dit que volen que governi ERC+LG. Ho han fet amb rotunditat. 
Malgrat això el nostre grup considera que el repartiment dels guanys polítics ha estat desigual tenint en compte que durant un 
bon tram del mandat hem estat compartint el govern i donant resposta adient en les responsabilitats delegades. Hi ho hem fet 
sense amoïnar-nos en el repartiment de la quota que creiem legítimament ens pertocava. Els socialistes alellencs, per raó del 
nostre compromís de servei, des de fa molt de temps ens hem encaperonat en treballar i treballar, potenciant el protagonisme del 
grup majoritari. Estem dolguts, sí, per que no hem rebut el mínim reconeixement i sembla que hem estat figures opaques en les 
darreres transformacions i avenços del poble. Tant se fa, nosaltres continuarem treballant i proposant al poble polítiques pensant 
amb el ciutadà.

Gent d’Alella és present per primera vegada al consistori per a fer política amb total independència en favor del poble d’Alella. 
Des del nostre sentit de la responsabilitat, escoltant a tothom i amb respecte i humilitat, volem treballar fent una oposició activa i 
pr
A Alella l’abstenció (41,13%) va tornar a guanyar les eleccions, amb quasi 4 punts més que la primera força (37,29% del vots). 
Sens dubte, ERC-LG mereix la felicitació de tohom en haver capitalitzat la satisfacció de gran part del poble per l’obra feta durant 
l’anterior mandat, primer amb el PP i després amb el PSC i LSd’A. Amb aquests resultats, no s’ha considerat necessari  o no s’ha 
arribat a plantejar buscar les més amples majories per a formar el millor govern per a Alella. Però pensem que entre tots i totes 
podem garantir un govern que reculli les aspiracions de tota la població.  

La nostra acció vol ser d’oposició lleial a favor de la ciutadania i del progrés. Una oposició molt activa, constructiva i contun-
dent, alhora que esperem contribuir a elevar l’autoexigència de tota la corporació municipal: els tretze regidors i regidores que 
vam prendre possessió del càrrec el dia 16 de juny estem obligats a treballar més i millor i amb millors resultats que els nostres 
antecessors. A Gent d’Alella posarem totes les nostres energies i il·lusions.

 

Gent d’Alella farà una oposició constructiva

Benvolguts amics, 
Parlaré de les recents Eleccions Municipals.
Jo estic molt agraït a tots els que m’han votat però vull deixar constància que les persones, així ho veig jo, estan per sobre de 

la política i jo les estimo a totes en general, m’hagin votat o no. 
Segons les declaracions d’alguna formació política, el partit AMOR per ALELLA, C.O.R, els ha perjudicat en les seves aspira-

cions d’aconseguir més vots. Però jo crec que no ja que és la sobirania del poble qui te la paraula i vota. 
En referència als petons i abraçades que també es mencionen en alguna declaració, vull aclarir a aquesta persona que això 

ja ve de molt lluny i que no ha estat un muntatge meu per guanyar vots. Fa molts anys que el poble em coneix i sap que jo sóc 
una persona sensible. 

A mi m’agradaria fer petons i abraçar al món sencer. I també moure muntanyes d’amor. Aquesta seria la meva il·lusió.
En aquests moments em trobo a l’oposició però a mi aquesta situació no m’agrada perquè vull fer coses pel poble. No sé com 

ho faré, però alguna cosa se m’acudirà. 
Tinc una família fantàstica que m’estima i em cuida però a més d’aquesta estima familiar, jo necessito el calor del poble, 

caminar al seu costat i conviure amb totes les persones.
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COP D’ULL AL PLE
EL FULL

2006, i un cop consensuat el redactat d’ordenança que el 
desenvolupa per part de la Comissió formada per tècnics de 
la Generalitat i la Diputació, es proposa aprovar l’ordenança 
marc sobre sorolls i vibracions.  
S’aprova per unanimitat.

7· Proposta de l’Àrea de Sostenibilitat sobre aprovació de 
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de terrenys 
mitjançant tanques en sòl no urbanitzable.
El regidor Àlex Asensio (ERC+LG) explica que aquesta orde-
nança detalla les condicions i les característiques que hauran 
de reunir les tanques integrar-les a l’entorn i fer compatible el 
dret a la propietat amb el pas de la fauna i el gaudi ciutadà 
de l’entorn natural.   
S’aprova per unanimitat.

8· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre aprovació 
del text refós de la modificació puntual del Pla Parcial de 
l’àmbit de Cal Doctor.
El responsable de l’Àrea detalla que d’ajustar els articles 11 i 
12 del text refós, que fan referència als cossos volants.  
S’aprova per unanimitat. 

9· Proposta de l’Àrea de Sostenibilitat sobre aprovació ini-
cial de la modificació puntual del Pla General a Cal Duch i 
conveni urbanístic amb la immobiliària Sant Llorenç, S.L.
El regidor de Sostenibilitat, Àlex Asensio (ERC+LG), explica 
que es tramita una modificació per fer possible l’ús hoteler 
de petit format i construir un nou edifici al costat del ja exis-
tent, que es restaurarà. Afegeix que es tracta d’un projecte 
concebut per arquitectes de renom per recuperar la finca que 
s’adiu al Pla Director de Turisme d’Alella. A més, la iniciativa 
privada es compromet, segons conveni, a enllaçar el passeig 
per a vianants des de Mas Coll fins al sector de la nova urba-
nització de Cal Doctor, així com a recollir les aigües pluvials i 
urbanitzar de nou els carrers que envolten la propietat.  
S’aprova per unanimitat. 

10· Proposta de l’Àrea de Sostenibilitat sobre aprovació de 
convenis urbanístics atorgats per a l’àmbit del sector discon-
tinu Rials-La Serreta 2, juntament amb un avanç de plane-
jament.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), presenta els convenis 
signats amb els propietaris de l’àmbit de Rials i tota la do-
cumentació tècnica per tirar endavant una modificació de 
planejament, però amb la seva condició d’avanç. Aquests 
convenis i aquesta documentació tècnica perfeccionarien els 
acords de maig de 2006 amb el propietari majoritari de la 
zona industrial de Rials. En aquest sentit, les 8,3 hectàrees 
del sector de Rials es transformarien en 11.099 m2 de sostre 
residencial a ubicar entre l’escola Laie i l’autopista. Als propi-
etaris del sòl de recepció els correspondrien 4.470 m2 de sos-
tre, mentre que 6.672 m2 es destinarien a habitatge públic.
S’aprova per unanimitat.  

PLE ORDINARI DEL 26 D’ABRIL DE 2007

1· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 29 de març de 2007.
S’aprova amb l’abstenció de Lluís Vilajosana (PSC) i de 

Raimon Esquirol (PP) per no haver assistit a la sessió. 

2· Proposta dels grups municipals d’ERC+LG, CiU, PSC, 
ICV i LSA sobre legalització d’emissions de TV3 al País Va-
lencià.
Els ponents de la moció condemnen l’atac a la llibertat d’ex-
pressió del govern valencià i insten el Ministeri d’Indústria 
a garantir la normalització de les emissions de TV3 al País 
Valencià. 
S’aprova amb els vots a favor (11) d’ERC+LG, CiU, PSC, 

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

3· Proposta de l’Àrea de Sostenibilitat contra la inclusió de 
Catalunya dins l’àmbit geogràfic ‘Viñedos de España’. 
A petició d’Unió de Pagesos, el regidor de Sostenibilitat, Àlex 
Asensio (ERC+LG), denuncia la inclusió de Catalunya, a di-
ferència de La Rioja o Castella-Lleó, dins la nova indicació 
geogràfica d’àmbit estatal ja que envaeix competències de 
la Generalitat i perquè el sistema de certificació i control es 
presta al frau per part dels elaboradors i no garanteix ni la 
qualitat ni la procedència del producte.  

El regidor Salvador Artés (CiU) explica que, abans d’apro-
var-se la llei, tant l’Incavi com pràcticament tots els consells 
reguladors catalans s’hi van adherir.

El regidor Fede Moraleda (ICV) diu que Catalunya gaudeix 
d’una marca pròpia, la DO Catalunya, la qual cosa ja facilita 
embotellar el sobrant que no entri en la DO de la població.
 S’aprova amb els vots a favor (8) d’ERC+LG, PSC, Lliga 

Social i ICV, els vots en contra (2) del PP i l’abstenció (3) 
de CiU.

4· Proposta de l’Àrea de Sostenibilitat sobre cessió de ter-
renys a l’Incasol per a la construcció d’habitatges de Protec-
ció Oficial.
El regidor de Sostenibilitat explica que es tracta d’una adap-
tació formal sobre la cessió a l’Incasol efectuada l’abril de 
2005, a petició de la Generalitat.
S’aprova per unanimitat. 

5· Proposta de l’Àrea de Sostenibilitat sobre aprovació de les 
bases reguladores per a la concessió d’ajudes agroambien-
tals, el mateniment del paisatge i l’activitat agrària. 
Àlex Asensio (ERC+LG) dóna a conèixer una mesura pionera 
a escala local per impulsar econòmicament l’activitat agríco-
la, la gestió forestal i la preservació del paisatge i la identitat 
del municipi.
S’aprova per unanimitat.

6· Proposta de l’Àrea de Sostenibilitat sobre aprovació de 
l’ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions.  
Després d’aprovar el mapa de capacitat acústica el maig de 
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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

 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 i dijous de 16 a 20h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JULIOL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

ANDREU FRANCISCO I ROGER
ERC + LA GARNATXA
93 555 05 50
Alcaldia, Comunicació, Serveis Urbans i Gestió Interna
Hores a convenir

LAURA ALOY I LÓPEZ
ERC + LA GARNATXA
Regidora de Serveis Socials
Hores a convenir

JAUME PONSA PEÑA
ERC + LA GARNATXA
Regidor d’Educació, Joventut, Participació i Administració
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h

ISABEL NONELL I TORRAS
ERC + LA GARNATXA
Regidora de Turisme i Promoció Econòmica 
Hores a convenir

ÀLEX ASENSIO FERRER
ERC + LA GARNATXA
Regidor de Medi Ambient, Urbanisme, Habitatge i Mobilitat
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h

MARTA GIRALT I RUÉ 
ERC + LA GARNATXA
Regidora de Cultura
Hores a convenir

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

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

JOSEP MARIA SERÉS IBARZ
PSC
Regidor de Governació i Esports
Dimarts i divendres, de 9 a 12h i dijous, de 16’30 a 18’30h

CARMEN TORT-MARTORELL I LLABRÉS
CIU
www.unio.org/alella

CRISTINA XATART ALZINA
CIU

FRANCESC REVERTER I RECIO
CiU

JAVIER BERZOSA  HERGUETA
PP 
Hores a convenir (617 30 52 31) 
www.popularsbcn.com/alella

ALBINO GALLO DÍAZ
Amor per Alella, C.O.R.
Hores a convenir (648 14 36 78)

MERCÈ MARZO I GÓMEZ
Gd’A
Hores a convenir (671 198 058) 
mercemarzo@gentdalella.cat
www.gentdalella.cat

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

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

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

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