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L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

En l’editorial de fa un any us anunciàvem que s’havia adjudi-

cat la redacció del projecte i la construcció de l’escola bressol 

municipal i que crèiem que podria començar a funcionar el 

setembre de 2007. Doncs bé, el passat 24 de setembre va 

arrencar el curs amb prop de 60 infants inscrits.

La proposta electoral d’avançar l’arribada de la TDT a Alella 

està a punt d’esdevenir una realitat. Després de signar un 

conveni amb l’empresa titular del repetidor ubicat a Can Ma-

garola, és previst que al llarg d’aquest mes d’octubre arribin 

una vintena de canals digitals a totes les llars que hi tenen les 

antenes enfocades. També l’Onze de Setembre van començar 

les emissions en proves del canal públic digital de televisió 

del Baix Maresme, que podeu seguir a l’adreça http://www.

maresmedigital.tv abans no comenci les seves emissions re-

gulars el mes de gener de 2008.

Per cinquè any, el govern torna aquest mes a convocar els 

veïns de cada barri per presentar-se, explicar-los els reptes 

del mandat i tornar a recollir les inquietuds i mancances que 

exposi la ciutadania. La iniciativa va néixer l’estiu de 2003 

per presentar aquell equip de govern i conèixer les proble-

màtiques de cada nucli. Des d’aquell dia s’ha vingut retent 

comptes anualment amb la voluntat de copsar i entomar els 

problemes i neguits dels ciutadans. 

Finalitzades les reunions amb els barris, el govern llançarà 

un nou procés de participació ciutadana per donar a conèixer 

els treballs previs duts a terme en la redacció de l’auditoria 

ambiental del municipi. La vostra assistència i implicació serà 

cabdal a l’hora de definir els eixos i el pla d’actuació que han 

d’inspirar la futura Agenda 21 local per tal de fer d’Alella un 

poble realment sostenible. A aquest procés participatiu s’hi 

afegiran, en els propers mesos, els del Pla d’Habitatge Local i 

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Es tracta, en tots 

tres casos, de documents estratègics que ens emplacen a re-

pensar i reflexionar sobre l’esdevenidor d’Alella dels proper de-

cenni, per la qual cosa ningú no n’hauria de restar al marge.
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···························································································
La sisena hora a primària i la inauguració de la Llar d’Infants 
Municipal marquen l’inici de l’any escolar.
···························································································

COMENÇA ELS CURS ESCOLAR 
2007-2008 

El 12 de setembre va començar el curs 
2007-2008 amb l’aplicació de la si-
sena hora al CEIP Fabra amb els in-
convenients derivats de la seva posada 
en marxa. L’augment de l’horari lectiu 
i el problema que té el Departament 
d’Educació de la Generalitat per cobrir 
la plantilla necessària va fer que l’inici 
no es pugui qualificar d’idoni.

Enguany el CEIP Fabra ha començat 
amb 474 alumnes en la franja d’edat 
dels 3 als 12 anys, des de parvulari 
fins a sisè de primària. 

IES ALELLA
En el cicle de secundària, l’IES Alella 
ha començat el curs amb la novetat 
que l’edifici alberga els alumnes de 
l’IES Teià. Es tracta d’una mesura pro-
visional fins que finalitzin les obres del 
futur centre educatiu de Teià. El calen-
dari preveu que els alumnes dels dos 
grups de 1r d’ESO i els alumnes de la 
classe de 2n d’ESO s’hi puguin traslla-
dar  després de les vacances de Nadal. 
Pel que fa al nombre d’alumnes, l’IES 
Alella compta amb 435 alumnes en 16 
grups més els tres grups de l’IES Teià. 

LA LLAR D’INFANTS ELS PINYONS
El 8 de setembre, en el transcurs de 
la Festa de la Verema, es va inaugurar 
la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons 
amb la presència del conseller d’Edu-
cació, Ernest Maragall. La visita va ser-
vir perquè els pares i mares dels futurs 
alumnes d’Els Pinyons puguessin veure 
les aules ja equipades amb el mobili-
ari, el materials i tots els detalls per 
poder començar el curs el 24 de se-

tembre, encara que l’equip educatiu va 
començar a treballar l’1 de setembre 
en la preparació del projecte. Al mateix 
temps, l’empresa constructora va fina-
litzar els treballs per a la instal·lació de 
la cuina i d’altres aules. 

L’horari del centre és de 9 a 12h 
i de 15 a 17h amb la possibilitat de 
disposar del servei de permanència i 
servei de menjador, amb cuina pròpia. 
Encara hi ha places lliures pels nens 
nascuts els anys 2005, 2006 i 2007. 
Per fer la matrícula cal dirigir-se a la re-
gidoria d’Educació, al Torrent Vallbona 
75-77, o al Registre de l’Ajuntament.

Aprofitant la visita del conseller 
Maragall, membres de l’Associació de 
Mares i Pares del CEIP Fabra van entre-

gar-li una carta demanant que s’acce-
lerés el projecte d’ampliació donada la 
situació endèmica que pateix el centre.

En aquest moment, la empresa pú-
blica GISA, encarregada de les obres, 
està pendent d’adjudicar la redacció 
del projecte bàsic i d’execució i pos-
terior direcció d’obra entre el centenar 
d’equips d’arquitectes que es vàren  
presentat al concurs per a l’ampliació 
del CEIP Fabra d’Alella. El pressupost  
d’adjudicació és de 324.523€.

·································································
Encara hi ha places lliures a la llar 
d’infants municipal.
·································································

JOAN PARRA

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, i l’alcalde, Andreu Francisco, el dia de la inauguració de la llar d’infants.
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FESTES

LA FESTA DE LA VEREMA, PUNT 
DE TROBADA AL VOLTANT DEL VI

La Festa de la Verema 2007 ha estat 
un èxit per diferents motius. Un any 
més, aquesta festa -suma de tradició, 
innovació i germanor al voltant del vi- 
ha estat el punt de trobada, després 
de les vacances, entre alellencs i ciu-
tadans de poblacions veïnes. Pel que 
fa a la participació, l’edició d’aquest 
any ha registrat un sensible augment 
en el nombre de visitants. Aquesta 
afirmació queda constatada per les xi-
fres aconseguides en la XVI Mostra de 
Restauració. Es van vendre un total de 
34.050 tiquets dels quals 13.470 van 
ser degustacions de vi, 8.862 van ser 
degustacions de restaurant, 2.956 de 
tapes, 4.431 degustacions de pastis-
seria i 4.431 cafès.

···························································································
L’augment del nombre de tiquets venuts constata la bona salut 
de la Festa de la Verema.
···························································································

El pregoner Martí Boada va des-
tacar la importància de preservar el 
territori per conservar així el patrimoni 
cultural i agrícola del municipi. Per la 
seva banda, el sommelier Josep Roca 
va fer suggerències des del pati de Can 
Lleonart, ple de gom a gom, per poten-
ciar la identitat pròpia dels vins de la 
DO Alella que ve donada, entre d’al-
tres, pel clima, el sauló del terreny i la 
varietat de la pansa blanca. 

Les visites guiades als cellers de 
la DO continuen essent un èxit perquè 
les places es van exhaurir dies abans 
de l’inici de la Festa de la Verema. 
Els actes més tradicionals al voltant 
del vi com són la tallada de raïm a la 
Vinya Testimonial de la Masia Museu 

CONXI DURO

CONCURS DE VINYATAIRES
1r premi 
Alejandro Garcia
Menció especial 
Jordi Cumellas

CONCURS D’APARADORS
1r premi 
Comercial Alella
Menció especial 
Verd Oliva

Can Magarola o la trepitjada del raïm 
continuen aplegant a molts alellencs i 
alellenques que no es volen perdre els 
actes tradicionals. Enguany es va pro-
clamar Laura Hortet Pech com a Pubi-
lla 2007.  

La participació també va ser molt 
alta en els balls de nit, les activitats 
infantils, les havaneres, la botifarrada 
popular, el correfoc i en el cercavila de 
gegants i capgrossos que va aplegar 
figures d’arreu de Catalunya. La balla-
da de sardanes, amb la Cobla Ressò, 
va aplegar a 14 colles sardanistes que 
van omplir la Plaça de l’Ajuntament 
de rotllanes on la gent s’hi afegia a 
ballar la dansa més emblemàtica de 
Catalunya. 

MOSTRA GASTRONÒMICA A L’HORT DE LA RECTORIA

CONXI DURO
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CONFERÈNCIA DE JOSEP ROCA, SOMMELIER D’EL CELLER DE CAN ROCA OFRENA FLORAL, 11 DE SETEMBRE

BOTIFARRADA POPULAR CERCAVILA

VISITA AL CELLER ALELLA VINÍCOLA CAN JONCTREPITJADA DEL RAÏM PELS HEREUS

TROBADA DE COLLES SARDANISTES 

CONXI DURO CONXI DURO CONXI DURO

CONXI DUROJOAN PARRA

CONXI DURO



6 EL FULL

CULTURA

···························································································
Després de Desubicado que es va programar al setembre, arriba “taxonomies” 
que s’inaugura el 5 d’octubre a les 20h.

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

COMAFOSCA I CAPSULA PLANTEGEN LA RELACIÓ DE 
L’HOME AMB LA NATURA EN “TAXONOMIES”

El projecte “taxonomies” analitza la re-
lació de l’home amb la natura per mitjà 
del prisma de l’art, la ciència i la forma 
com ambdues són concebudes dins de 
l’actual i eclèctic panorama on el siste-
ma de classificació cobra un nou sentit. 
“taxonomies” compta dins de la seva 
programació, que comença el 5 d’oc-
tubre i finalitzarà el 20 de gener, amb 

una mostra expositiva, taules obertes, 
enraonaments, tallers i altres activitats. 
Agnes Meyer-Brandis, Andy Gracie, Bri-
an Lee Yung Rowe i Brandon Ballengee 
són alguns dels artistes que des de dife-
rents disciplines ha fet possible aquest 
projecte de Capsula i Comafosca. 

Fent servir la metodologia docu-
mental de la taxonomia -ciència de la 

classificació- es planteja un exercici 
d’apropament als elements que formen 
el projecte, fent de l’observació de ca-
dascun d’ells una recerca de relacions 
entre l’home i la natura. Identificar, 
analitzar i endreçar serien els verbs del 
projecte conjugats a través dels proces-
sos d’investigació d’artistes, pensadors 
i altres participants.

ELS ACTES LITERARIS, 
PROTAGONISTES DEL CORRELLENGUA 2007
El Correllengua 2007, que un any 
més es celebra per reivindicar la plena 
normalitat del català, començarà el 6 
d’octubre amb l’arribada de la flama 
a la Plaça de l’Ajuntament. Els atletes 
del Club Serra Marina i els ciclistes de 
l’Associació Ratolins de Camps faran 
un recorregut que sortirà a les 11h des 
d’Alella Park. Un cop la 
flama s’instal·li a la Pla-
ça de l’Ajuntament, es 
farà la lectura del ma-
nifest a càrrec de Josep 
Fluxà. El matí continua-
rà amb un cercavila amb 
la Colla de Geganters, 
Grallers i Capgrossos 
del municipi que condu-
ïran als ciutadans fins a 
la Plaça de l’Ajuntament 
on es farà una actuació 
infantil a càrrec de la 
Companyia Mamacaca. 
Aquest grup portarà a 
terme l’espectacle Mú-

sica per escarabats, un concert amb 
les cançons de The Beatles. A la tarda 
es lliuraran els premis literaris desvet-
llant els guanyadors de l’11è premi 
de poesia Alella a Maria Oleart, el 7è 
premi de contes Alella a Guida Alzina 
i el 4t premi Isidre Pòlit de relats curts 
d’astronomia. Els assistents a l’acte 

podran gaudir de l’espectacle Versos i 
acords, un concert de poemes d’autors 
catalans musicats i cantats per Narcís 
Perich, acompanyat per Marc Renau al 
violoncel i per Emili Cuenca al violí.
A les 21h, la Porxada del Mercat aco-
llirà una botifarrada popular que fina-
litzarà amb Les Corts d’Amor, històries 

occitanes que explicarà 
Albert Estengre tot acom-
panyant-les d’un ron cre-
mat. 

La Biblioteca també 
participa del Correllen-
gua oferint la presentació 
del llibre El preu de ser 
catalans. El dimecres 10 
d’octubre, a les 19.30h, 
l’autora Patricia Gabanc-
ho explicarà el procés de 
creació i els detalls de 
la seva darrera obra on 
s’exposen les causes del 
retrocés del català i les 
possibles vies de solució. 

La Companyia Mamacaca oferirà l’espectacle ‘Música per escarabats’.
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INICI DE L’ESCOLA DE DANSA DIRIGIDA 
PER DAVID CAMPOS

L’Escola Municipal de Dansa neix amb 
el ferm propòsit d’apropar la dansa a 
la gent jove del municipi i per oferir un 
ensenyament de màxima qualitat sota 
la direcció del prestigiós ballarí David 
Campos. Dues professores de la re-
coneguda Companyia de Ballet David 
Campos transmetran els seus coneixe-
ments als alumnes durant tot el curs, 
des d’octubre 2007 fins el mes de juny 
de 2008. Amb aquesta proposta es 
potencien les classes de dansa que es 
venien realitzant al municipi.

Durant aquest curs s’ofereixen sis 
grups diferents segons edats i nivells. 
Cinc classes són per a infants i joves 
nascuts entre els anys 2003 i 1992, 
mentre que hi ha un grup per a adults. 
Aquest darrer grup vol fer arribar la 
dansa a totes les persones més enllà 

···········································································································································
El ballarí David Campos s’ha fet càrrec de la nova Escola Municipal de Dansa d’Alella. 

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

de la seva edad, per tal de potenciar i 
consolidar l’Escola de Dansa.

En aquesta línia, i a l’espera d’una 
ubicació definitiva per l’Escola de Dan-
sa es vol millorar l’emplaçament actu-
al, el Poliesportiu Municipal Abelardo 
Vera. Una de les primeres mesures serà 
la instal·lació d’un paviment nou, més 
adient que l’actual per a la pràctica del 
batllet. Amb la inauguració del futur 
complex lúdico-esportiu de la piscina 
municipal, també es millorarà el servei 
amb la possibilitat de disposar de més 
espai per oferir més classes i grups.

Els preus de les classes van des 
dels 25€ del curs Despertar a la Dan-
sa als 39€ del curs Intermig, que es 
fa tres cops per setmana. No s’ha de 
pagar matrícula i aquests preus són 
mensuals. 

MÉS OFERTA EN LES TERTÚLIES DE CAN LLEONART
La salut, els conflictes sociopolítics, el 
mediambient i les noves tecnologies 
centren les temàtiques de les tertúlies 
que el Centre Cultural Can Lleonart ha 
programat per aquest trimestre. L’ob-

jectiu és aprofundir en temes d’interés 
general de la mà d’experts en la ma-
tèria com el Director de l’Hospital de 
Sant Joan de Déu, el doctor Pou que 
explicarà La Influència de les noves 

tecnologies en el nens. La professora 
de la UB i professora honoris causa de 
la Universitat Nacional d’Irlanda, Rosa 
Maria González parlarà sobre el difícil 
procés de pau a Irlanda del Nord. Dins 
de la programació de la Setmana de la 
Ciència, al mes de novembre, s’inclou 
una xerrada sobre el litoral mediterrani 
a càrrec del catedràtic de la UB Joan-
domènec Ros i sobre el càncer amb el 
doctor Josep R. Germà. Aquesta dar-
rera està organitzada per Ciència a 
l’Abast. 

En matèria de salut també s’ha 
programat, al novembre, una tertúlia 
sobre la prevenció dels transtorns ali-

mentaris a càrrec de l’Associació con-
tra l’anorèxia i la bulímia. La darrera 
xerrada farà un repàs de la salut de les 
dones a càrrec de l’antropòloga social 
Francesca González. 

ACTIVITATS INFANTILS
La programació dels espectacles per a 
públic familiar es portarà a terme els 
dissabtes 27 d’octubre, 24 de novem-
bre i 15 de desembre, a les 12h del 
migdia. Música i cançons participati-
ves en l’espectacle Festatrasto, històri-
es de pallassos a Cirquet de l’Arlequi 
i una història sobre la natura i els ani-
mals són les tres propostes gratuïtes.

·································································
Can Lleonart ha programat sis tertúlies i 
tres espectacles infantils.
·································································

CONXI DURO
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MEDI AMBIENT

S’OBRE EL PLA DE PARTICIPACIÓ 
DE L’AUDITORIA AMBIENTAL

El proper 8 de novembre es realitzarà a 
Can Lleonart la primera de les tres jor-
nades participatives previstes per do-
nar a conèixer i valorar els documents 
de diagnosi ambiental, que recullen i 
analitzen la situació actual dels dife-
rents vectors ambientals del municipi: 
espais naturals, mobilitat, contamina-
ció acústica i atmosfèrica, gestió de re-
sidus, organització i gestió municipals, 
urbanisme, activitats econòmiques, ai-
gües i energia.

Aquesta primera sessió permetrà 
presentar en societat el procés d’audi-
toria ambiental que s’està realitzant des 
de principis d’any i que ha de permetre 
obtenir i definir les directrius bàsiques 
per fer d’Alella un poble més sosteni-
ble. Alhora, un cop explicada la me-
todologia participativa, els assistents 
a la jornada de treball podran valorar 
els principals resultats de la diagnosi 
ambiental, de manera individual i col-
lectiva. 

En la segona sessió, el dia 15 de 
desembre, es presentaran i validaran 
els canvis introduïts a la diagnosi de 
resultes de la primera sessió participa-

···························································································
Es duran a terme tres jornades obertes a tothom per valorar els documents de 

diagnosi i definir el pla d’acció ambiental. 

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

tiva, i en base a aquest document mo-
dificat amb les aportacions ciutadanes 
es començarà a definir el pla d’acció 
ambiental d’Alella, que contindrà el 
conjunt d’actuacions a desenvolupar 
en el futur.

En la tercera sessió, prevista pel 19 
de gener, es presentarà el pla d’acció 
ambiental. Cadascuna de les actua-
cions definides al pla estarà descrita, 
valorada econòmicament, acotada 
temporalment, i detallada la seva ur-
gència o prioritat, a més d’incorporar 
els indicadors de seguiment necessa-
ris per avaluar-ne el compliment. Un 
cop valorat i validat, el pla d’acció es-
devindrà el full de ruta a seguir en els 
propers anys en matèria ambiental i 
esdevindrà una peça clau de l’auditoria 
ambiental.

Les jornades seran conduïdes per 
un equip d’especialistes en participa-
ció ciutadana que gràcies a un mètode 
innovador que utilitza targetes de dife-
rents colors dinamitzarà els debats per 
tal de valorar els documents i propostes 
i, en definitiva, fer que la participació 
esdevingui àgil, eficient i profitosa.

AUDITORIES DOMÈSTIQUES EN LA 
SETMANA DE L’ENERGIA
Per segon any consecutiu, Alella 
comptarà amb un estand informa-
tiu coincidint amb la Setmana de 
l’Energia. Aquesta iniciativa d’abast 
nacional pretén promoure una uti-
lització més racional i eficient de 
l’energia a les llars. El proper di-
vendres 26 d’octubre, els alellencs 
trobaran a la Porxada del Mercat 
dos assessors energètics de l’Insti-
tut Català de l’Energia (ICAEN) que 
els informaran sobre les diverses 
mesures d’estalvi domèstic que po-
den aplicar a casa. A més, s’oferirà 
la possibilitat d’elaborar una diag-
nosi personalitzada per conèixer 
l’eficiència energètica de la llar. Per 
la seva part, l’Ajuntament posarà 
a disposició d’aquests informadors 
500 bombetes de baix consum per-
què les reparteixin entre els ciuta-
dans.

CAL VIGILAR LES PALMERES  
En les darreres setmanes s’han eli-
minat dues palmeres infectades pel 
morrut roig, Rhynchophorus ferru-
gineus, un coleòpter barrinador que 
les ataca i en provoca la mort, que 
s’afegeixen als dos casos detectats 
a la població la primavera passada. 
Aquest escarabat s’ha propagat per 
tot el litoral peninsular des de l’any 
2004 i segons el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
aquesta tardor probablement torna-
rà a proliferar extraordinàriament. 
Per aquest motiu es recomana d’ex-
tremar la vigilància de les palme-
res, comunicar a l’Ajuntament o di-
rectament al DARP possibles noves 
afectacions, no podar les palmeres 
si no és estrictament necessari, i 
fer tractaments insecticides preven-
tius entre els mesos de març i de-
sembre. Si s’han de plantar noves 
palmeres s’han d’adquirir a prove-
ïdors autoritzats i han de disposar 
del Passaport Fitosanitari CE. Els 
símptomes més evidents per saber 
si una palmera està infectada pel 
morrut són l’asimetria de la capça-
da, el decaïment de les fulles i el 
debilitament de l’ull. 

········································································································Đ
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EL JOC COM A EINA EDUCATIVA, 
EIX DE LES SISENES JORNADES FERRER I GUÀRDIA

El joc serà l’eix central de les VI Jorna-
des Ferrer i Guàrdia que es portaran a 
terme els dies 17, 18 i 19 d’octubre 
sota el títol Juguem, doncs eduquem. 
La programació diària, entre les 18 i 
les 21h, se centrarà en un franja d’edat 
concreta per poder analitzar des de di-
ferents perspectives les tipologies de 
joc existent: el joc cooperatiu, el socia-
litzador i el joc competitiu, entre molts 
d’altres. 

En aquestes jornades també es par-
larà sobre la funció de les ludoteques 
com experiències fonamentades en el 
joc, la joguina, el vincle que creen i la 
relació amb la família. Un altre dels 
aspectes que es vol analitzar són els 
videojocs. En aquest àmbit es vol oferir 
un conjunt de guies i pautes perquè els 
pares i mares puguin fer un bon acom-
panyament als seus fills quan aquests 
fan ús dels jocs tecnològics actuals.

Un dels ponents de les Jornades és 
el musicoterapeuta, Patxi del Campo, 
que mostrarà amb les seves explicaci-

···························································································
Les Jornades Ferrer i Guàrdia es celebraran els dies 17, 18 i 19 d’octubre. 

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

ons i exemples com la música afavoreix 
el desenvolupament emocional, millora 
considerablement la percepció, la 
motricitat i l’afectivitat de la 
persona. 

Un dels canvis res-
pecte les darreres edi-
cions és que enguany 
les jornades se ce-
lebren de dimecres 
a divendres, elimi-
nant així la jornada 
de dissabte. Aques-
ta mesura s’ha 
aplicat després de 
rebre moltes sugge-
rències al respecte. Al 
mateix temps es volen 
oferir activitats lúdiques 
adreçades als infants a càr-
rec dels monitors de l’Esplai 
Guaita’l. Com cada any, es posa-
rà a disposició dels assistents el llibre 
amb el recull de les ponències de l’any 
passat.
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EL POLIESPORTIU OFEREIX 
UNA DOTZENA D’ACTIVITATS

El Poliesportiu Municipal ofereix un 
any més la possibilitat de practicar es-
port a través de diferents activitats. Per 
un costat hi ha els cursos de l’Escola 
d’Iniciació Esportiva, dirigida a nens i 
nenes d’entre 5 i 17 anys. Per la seva 
banda, els adults poden mantenir el 
cos en forma amb una oferta de sis 
cursos diferents. A continuació pre-
sentem els esports que s’ofereixen des 
de setembre però que disposen d’una 
matrícula oberta durant tot el curs. Per 
més informació i per efectuar les ins-
cripcions es pot trucar al 93 540 19 
93 o dirigir-se al poliesportiu de dilluns 
a divendres, de 8 a 14h i de dilluns a 
dijous de 16 a 19h.

ES
CO

LA
 D

’IN
IC

IA
CI

Ó 
ES

PO
RT

IV
A Iniciació a l’Aeròbic 

Gimnàstica rítmica 
Futbol sala 
Voleibol 
Taekwondo 
Judo 
Atletisme 

AC
TIV

ITA
TS

 P
ER

 A 
AD

UL
TS Aeròbic 

Manteniment mixt  
Taekwondo 
Judo 
Manteniment femení 
Gym-Jazz 

TORNEN A CONVOCAR LES
REUNIONS DE BARRIS
Les dates triades per portar a terme les 
reunions entre l’equip de govern i els 
veïns dels diferents barris són el 9, 10, 
16, 17, 24 i 30 d’octubre. Les troba-
des, obertes a tothom, s’efectuaran a 
la Sala de Plens a partir de les 20.30h. 
Es tracta d’una iniciativa que s’efectu-
arà per cinquè any consecutiu amb la 
finalitat de copsar les inquietuds, sug-
geriments i propostes de tothom. 

En les anteriors edicions es van re-
collir queixes de tot tipus, des de les 
més particulars a les més genèriques . 
Des de l’equip de govern es pren nota 
de totes les aportacions per després 
poder aplicar les millores o canvis que 
es creguin necessaris pe millorar la 
qualitat del municipi.

A LA SALA DE PLENS 
A LES 20.30H

Dimarts 09 d’octubre
Ibars Meia, Font de Cera

Dimecres 10 d’octubre
Mas Coll, Can Comulada, Can Magarola, 
Alella Parc

Dimarts 16 d’octubre
Centre urbà, el Rost, Sot del Marqués, Cal Vell, 
Garrofers, Vallbona

Dimecres 17 d’octubre
Cal Baró, Nova Alella, La Sarota, Verge de la 
Mercè, Gaggioli, Eixample, Can Vera

Dimarts 24 d’octubre
Canonge, Can Sors, La Gaietana, Montals

Dimecres 30 d’octubre
Mar i Muntanya, Can Teixidó, La Soleia, 
La Solaia, la Serreta

·································································
Els veïns poden manifestar les seves 
propostes, queixes i suggeriments.
·································································

UN CONVENI PERMETRÀ VEURE MÉS 
CANALS DE TDT
La Junta de Govern Local del 6 de 
setembre va signar un conveni amb 
l’empresa propietària del repetidor 
de televisió del municipi, Retevisi-
on I, S.A. per a la instal·lació de 
cinc multiplex de Televisió Digital 
Terrestre (TDT). Aquesta tecnologia 
permetrà veure 20 canals de televi-
sió digital terrestre entre els que hi 
ha La Sexta, no visible al muncipi 
actualment per via analògica. Se-
gons el calendari d’actuació, durant 
el mes d’octubre els nous canals es 
podran veure després d’haver re-
programat els codificadors de les 
televisions de casa.

VISITA A KERFAOU PER CELEBRAR UNA 
DÈCADA D’AGERMANAMENT
El Comitè d’Agermanament Alella-
Carquefou, Els Diables del Vi 
d’Alella, l’Esplai Guaita’l, i repre-
sentants del consistori viatjaran al 
municipi bretó el cap de setmana 
del 12, 13 i 14 d’octubre amb mo-
tiu de la celebració del desè ani-
versari de l’agermanament d’Alella 
amb Kerfaou. 

Entre les diverses activitats or-
ganitzades, l’ajuntament francès,  
ha cedit un espai perquè un artista 
alellenc pugui exposar la seva obra. 
Enguany ho farà la pintora Rosa 
Agenjo, Doctora en Belles Arts i 
professora titular d’aquesta disci-
plina a l’UB. 

En el programa d’actes que han 
preparat es podrà fer una visita cul-
tural i turística a la ciutat de Nantes 
i gaudir d’una vetllada bretona. 

········································································································Đ
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CAN GAZA PROGRAMA UNA 
QUINZENA DE TALLERS

La iniciativa de suport a grups de mú-
sica amb components joves del muni-
cipi i rodalies s’anomena El Bolòdrom. 
Sota aquest nom s’ofereix un espai on 
fer concerts amb altres grups i així po-

···························································································
La programació de Can Gaza ofereix tallers així com un espai de suport als 

grups de músics joves.

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

der adquirir experiència davant del pú-
blic. Els concerts en directe es graven 
en una maqueta per disposar posterior-
ment d’una eina de presentació davant 
de programadors, empreses o concur-
sos de música. 

ELS TALLERS
La gran majoria dels tallers estan orien-
tats a desenvolupar les habilitats manu-
als i artístiques dels joves. La majoria 
són d’una jornada, dirigits per talleris-
tes experts. El Casal de Joves ofereix 
en aquest darrer trimestre de l’any la 
possibilitat d’aprendre a fer boses, dia-
demas, làmpares, enquadernar llibres, 
fer trenes afro, crear objectes de fang, 
fer xapes o maquillar-se per sortir de 
nit. També es dedicarà una sessió a fer 
postals de Nadal, espelmes i conèixer 
el funcionament d’una moto, ja sigui 
amb motor de dos temps o de quatre. 

A nivell musical es pot participar en 
un taller de guitarra de sis sessions que 
es portaran a terme durant els mesos 
de novembre i desembre. El 19 d’oc-
tubre, a les 22h, es farà una jam ses-
sion de percussió a la plaça d’Antoni 
Pujadas. Aquesta activitat és gratuïta i 
oberta a tothom. I pels que amb aquest 
tast no hagin tingut prou, s’ha progra-
mat un taller de percussió per apro-
fundir en la música que es pot crear 
amb qualsevol tipus d’instruments de 
percussió. El dissabte 1 de desembre 
es podrà participar en una tarda de ka-
raoke on poder demostrar les habilitats 
del cantant que cadascú porta a dins. 
I per finalitzar el trimestre, s’ha progra-
mat un concert amb els grups Filippo 
Landini i El Rincón del Artesano. L’ac-
tuació  es farà al Casal d’Alella, el 23 
de novembre, a les 22.30h i l’entrada 
serà de franc.

S’ACTUALITZA LA BORSA DE TREBALL 
ESPORÀDIC DE L’ÀGORA
L’Àgora, el Punt d’Informació Juve-
nil, està actualitzant la borsa de tre-
ball que disposa per efectuar treballs 
esporàdics com animació de festes 
infantils, monitor/a de lleure, can-
gurs o classes particulars. Aquesta 
borsa disposa d’ofertes i demandes 
que es relacionen en funció de les 
necessitats. Per apuntar-s’hi cal di-
rigir-se a l’Àgora, situat al Torrent 
Vallbona, 75-77 o trucar al telèfon 
93 540 72 45.

SÁNCHEZ-COLORADO NO CONTINUA
L’enginyer Josep Manel Sánchez-
Colorado va finalitzar el setembre 
la seva relació professional amb 
l’Ajuntament, al qual venia asses-
sorant des de principis dels 80 en 
projectes d’urbanització i llicències 
d’activitat.   

DOS FOCS MENORS EN LA CAMPANYA 
DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
Aquest estiu s’han registrat dos in-
cendis al municipi: un a Mas Coll 
i un altre a Can Teixidor, a la zona 
verda de l’avinguda de Teodor Tor-
res. En ambdós casos la detecció va 
ser ràpida i els cossos de seguretat i 
extinció van evitar-ne la seva propa-
gació. Un cop més es va posar de 
manifest la utilitat de les franges de 
baixa de combustibilitat i la neteja 
de les zones enjardinades. A l’ope-
ratiu habitual format pels volunta-
ris de l’ADF s’ha afegit, per segon 
any consecutiu, el servei de vigi-
lància forestal a cavall. Els genets 
han detectat diverses anomalies al 
bosc com l’ús indegut per part de 
motoristes i altres vehicles a motor, 
així com l’abocament incontrolat de 
runa i deixalles.

VICTÒRIA DEL CF ALELLA EN EL 
TROFEU DE LA VEREMA
El Club de Futbol Alella va guanyar 
per 2 a 1 el Club de Futbol  La 
Garriga en el tradicional partit del 
Trofeu de la Verema que es va ce-
lebrar l’1 de setembre. L’autor dels 
dos gols de l’equip alellenc va ser 
Dani Gil. 

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

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Espais educatius

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Festes i passeig

¿Héroes y mártires o cobardes y traidores?

Hem celebrat les Festes de la Verema, que han estat, com sempre, un èxit. Poc a poc s’han transformat en unes festes més nos-
tres, pot ser perquè per la Festa Major molta  gent està de vacances. Aquest any son molts també els que han vingut a gaudir-les 
amb nosaltres. Es per això que li hem demanat a l’Alcalde que el proper any es puguin posar a la venda els tiquets de manera 
anticipada a Can Lleonart per tal  per tal d’estalviar-nos les cues i les empentes.

I ara tots, com els estudiants, comencem el nou curs, que desitgem ple de projectes (i de realitzacions) per Alella. 
Tenim ja un projecte guanyador del Passeig de la Riera, el de l’equip de l’arquitecte Martinez Lapeña, veí d’Alella. De fet, 

aquest projecte es la segona vegada que guanya el mateix concurs, que havia estat convocat i resolt al seu favor l’any 1999  amb 
la intenció de dur-lo a terme tot seguit. Però quan va guanyar les eleccions ERC-La Garnatxa per primera vegada el va invalidar i 
va quedar ajornat. Ens alegrem de que ara es reprengui una obra tan important per Alella: aquest passeig serà un eix vertebrador 
del poble, un lloc de trobada, un parc desde la muntanya fins al mar.

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

Sobre las 5 de la madrugada del 11 de septiembre de 1714 la artíllería borbónica, al mando del Duque de Berwick (un inglés reciclado 
en mariscal francés) inició el bombardeo de las murallas que defendían Barcelona, última plaza española que seguía defendiendo derechos 
dinásticos a la Corona de España en favor del Archiduque Carlos de Austria, a los que había renunciado 3 años antes al ser coronado Empe-
rador en su tierra. En esa lucha por la corona de España otros castellanos habían tomado igual partido que los dirigentes barceloneses, así 
Madrid, Alcalá y Toledo, mientras que otros catalanes lo habían hecho en favor del pretendiente francés, ya coronado Rey de España, Felipe 
V, como Vic y Cervera. El enfrentamiento no fue entre catalanes y castellanos sino entre partidarios del aspirante francés y del pretendiente 
austriaco. El Conseller en Cap, Rafael Casanova, una vez despertado, se presentó ante la muralla del Portal de la Pau para animar a los pocos 
defensores que aún creían que el austriaco vendría a ayudarles. Fue herido leve en una pierna y una vez curado delegó en otro conseller la 
rendición mientras él quemaba sus documentos, falsificaba su propio certificado de defunción y se generaba una nueva y falsa identidad, 
disfrazándose de fraile para escapar de la ciudad. Años después solicitó del Rey Felipe su indulto y el pago de una pensión real que percibió 
hasta su fallecimiento 29 años después. Quien traiciona a su Rey, a sus vecinos y huye cobardemente con documentación falsa y disfrazado 
para acabar repudiando su participación en aquella guerra y mendigando el perdón real no puede ser un mártir. Otro “mártir”: el excura Xiri-
nachs que públicamente hace apenas tres años dijo ser amigo y partidario de los asesinos etarras. Perdido el valor de seguir viviendo como 
un hombre, se suicida dejando un postrer alegato contra España, pese a haber vivido cobrando de sus servicios como senador. Mejor hubiera 
hecho diciendo que se suicidaba por su depresión. La historia no tiene dobleces, aunque algunos vivan en un desdoblamiento inquietante.

Després de dos anys de treball intens s’ha posat en marxa un nou equipament educatiu municipal: la llar d’infants. Com la piscina, 
aquest projecte havia estat sovint una reivindicació popular que omple un buit en l’oferta de l’escola pública i que fa de l’educació 
l’eina de transformació necessària cap a una societat més solidària, lliure i igualitària. 

Des de les Jornades Ferrer i Guàrdia, la sala Comafosca, el Projecte Educatiu del Poble d’Alella, el Casal de Joves, l’Escola 
d’Adults, el Projecte Currículum Obert o la nova Escola de Dansa, per citar uns exemples, l’Ajuntament ha fet en aquests darrers 
anys una aposta decidida per l’educació. Però cal anar més enllà i dotar-nos dels equipaments i les eines necessàries perquè tant 
els professionals de l’educació com els que en són receptors puguin treballar en un entorn adequat. És per això que vam signar 
un conveni amb la Generalitat per ampliar l’edifici del Bosquet del CEIP Fabra i vam aconseguir que es projectés la construcció 
d’un nou centre d’infantil i primària de dues línies a la Serreta. Ara hem d’empènyer tots, Ajuntament i comunitat educativa, 
perquè aquests projectes es desenvolupin el més aviat possible. Tampoc no podem obviar la voluntat, reiteradament expressada, 
de remodelar la fàbrica de pintures per convertir-la en la nova biblioteca i arxiu municipal.

En aquest món canviant, els reptes de futur passen per la formació contínua. Cal fer de l’educació l’eix vertebrador d’una nova 
societat en la qual ja no n’hi ha prou de reciclar-se, sinó que cal formar-se contínuament. L’escola d’adults o els cursos i tallers de 
Can Lleonart són dos exemples d’oferta formativa consolidada als quals caldrà prestar especial atenció per convertir-los en pilars 
de l’educació per a tots nosaltres.
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AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

XXXIII Festa de la Verema

A la capçalera es diu  que aquest espai es per l’ús que es vulgui. Certament hi un grup polític que ho té més clar que tots des de 
fa molt de temps. Mai hem pogut llegir una proposta seriosa sobre el projecte municipal. Poc a poc, en el anterior mandat, varem 
anant considerant les manifestacions dels seus escrits com anecdòtiques o llegíem un “copiar y pegar” de la instrucció que la seva 
seu nacional repartia per als municipis. Pensàvem que la renovació podria enriquir el pluralisme municipal. De moment no es així. 
Ara qüestionen al “pacte de continuïtat” per el fet que no s’han mantingut les delegacions d’Administració i Hisenda al regidor 
del PSC. Serà que van estar presents a les reunions negociadores del pacte on ERC+LG o que víctimes d’una hipertròfia auditiva 
van escoltar com  ens vetaven les responsabilitats assumides amb anterioritat, o potser van interceptar un missatge en que en 
Francisco declarava la seva falta de confiança amb la gestió realitzada ?. Un dia parlàvem del “paradigma Bloss”doncs ara sembla 
que en inventen un altre. La qüestió es parlar de lo que no saben, fer fum i escampar dubtes sobre la cohesió i puresa del pacte. 
Per que quedi clar el PSC no volia la continuïtat a Hisenda un cop interpretat que la gestió d’aquesta àrea, aparentment d’esquena 
als ciutadans i sense presència al carrer,  no ens havia ajudat precisament en les eleccions. D’altra banda creiem que el fet de que 
ERC+LG només hagi volgut pactar amb nosaltres es un element prou aclaridor que demostra el nivell de confiança en la nostra 
cap                

Lliuro aquestes línies a la redactora en cap d’El Full el dia19. Molt amablement m’ha permès fer-ho fora de termini. El seu contin-
gut també es veurà inevitablement afectat pel cop que hem patit tots els que estimem el Manel Domínguez. La seva evolució és 
molt bona i esperem que aviat sigui a casa. Serveixin també aquestes línies per a agrair-vos les mostres d’afecte que estem rebent 
del consistori, veïns i coneguts. Amb tot, farem algunes reflexions. Ja em superat els 100 dies des de la presa de possessió del 
nou govern i hem d’exigir velocitat de creuer: les juntes de govern, comissions informatives i plens amb 3, 4 ó 5 punts a l’ordre del 
dia no son mostra d’eficàcia, ni de dinamisme ni es justifiquen amb dedicacions tant “exclusives” dels senyors regidors. Aplaudim 
que la proposta que va fer Gent d’Alella per tal de sol·licitar una subvenció a la Generalitat pel cofinançament de la pèrgola foto-
voltaica de la piscina es tingués en compte. Lamentem que El Full de setembre no en deixi constància (és cert que faria lleig), però 
sobre tot, que el regidors de govern no estiguessin ni assabentats de la convocatòria d’ajuts.Seguim a l’espera que se’ns convoqui 
per a començar a treballar en el nou POUM. Lamentem que les reunions amb el veïns, com per exemple de Mar i Muntanya per 
a debatre assumptes com el mobiliari urbà dels parcs infantils, creí falses expectatives: escoltar no és suficient; cal concertar. La 
prova és que, al parc que hi ha davant la Nòria, no trobem quasi mai nens fent-los servir. Canviant de tema, Alcalde, per a quan 
els pressupostos participatius ? I per a quan la informació dels plens a l’abast de la ciutadania ?.

Per acabar, voldríem conèixer les vostres opinions sobre la Festa Major i la Verema per tal de fer propostes de millora. Us 
convidem a fer-ho a mercemarzo@gentdalella.cat personalment o a través del tel. 671198058.

Més de cent dies !

La Festa de la Verema 2007 ha estat tot un èxit, tant d’organització com d’assistència de públic. Jo he gaudit d’aquest esdeveniment des 
del primer dia, acompanyant el Sr. Jordi Pujolràs (secretari del Consell Regulador) i Rafael Barnadas (viticultor) que formaven part del 
jurat de les vinyes inscrites per optar als premis que concedeix l’Ajuntament. Així doncs, vaig tenir l’oportunitat d’entrar en contacte amb la 
natura i realitzar un reportatge fotogràfic de les diferents vinyes. La xerrada: L’harmonia del vi, amb Josep Roca, sommelier del restaurant 
Celler de Can Roca. Josep Roca es va fer popular per la bona feina en el seu restaurant i, recentment, pel seu programa dels divendres al 
C33 (En clau de vi). Conec la seva família i he estat al seu restaurant vàries vegades. És un gran coneixedor dels vins i, a més, una persona 
amable i estimada. Però respecte la DO Alella, Josep Roca no està prou informat del seu estat actual. En la seva conferència es va limitar 
a enaltir la varietat Pansa Blanca i el seu maridatge. O sigui, tots els plats que poden combinar, o al revés, amb el vi elaborat amb aquesta 
varietat. En el seu ampli recorregut va citar la marca Marfil com un vi amb matrícola d’honor però no va mencionar Marqués d’Alella i 
Roura, dos cellers importants, elaboradors d’excel·lents vins. Però hi ha una cosa més. Josep Roca es va oblidar dels vins negres d’Alella. 
Fa bastants anys que a Alella s’aposta per l’elaboració d’aquests vins. En el seu dia es van plantar diverses hectàrees de les varietats 
Cabernet Sauvignon, Merlot i les tradicionals del país, i la mostra està a la vista: el celler Roura, ubicat a Rials, posseix un magnífic parc 
de bótes de roure americà i francès per envellir els seus vins. La seva producció, d’unes 80.000 ampolles, reconegudes de gran qualitat 
i s’exporten a diferents països. I si parlem d’Alella Vinícola, també aposta pels vins negres i amb tant bona fortuna que últimament li ha 
concedit dues medalles d’or en el Concurs Mundial de Brussel·les als seus vins negres. I la notícia ha donat la volta al món. 

Tornem-hi
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COP D’ULL AL PLE
EL FULL

les obres de soterrament de la línia de mitja tensió que creua 
el barri d’Alella Parc, conjuntament amb els veïns afectats 
i Fecsa-Endesa; 230.000€ per transferir a la Diputació de 
Barcelona per licitar les obres de semaforització del carrer 
Guilleries i l’avinguda Badalona; i 29.000€ per signar un 
acord amb Abertis que avanci a aquesta tardor la recepció 
de cinc canals multiplex de televisió digital. 

El regidor Javier Berzosa (PP) considera es tracta d’un 
paquet molt gran de modificacions al qual no són aliens els 
187.170€ necessaria per cobrir la subvenció de la piscina. 

La regidora Mercè Marzo (Gd’A) manifesta que no ha po-
gut disposar de tota la informació que voldria del pressupost 
i les seves partides.
S’aprova amb el vots a favor (10) d’ERC+LG, PSC, CiU i 

COR, l’abstenció (1) del PP i el vot en contra (1) de Gd’A.

6· Proposta de l’alcaldia sobre aprovació d’expedient de mo-
dificació de crèdit núm. 5/07.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), explica que es 

transfereixen 35.000€ de la partida de prevenció d’incendis, 
un cop finalitzades totes les actuacions previstes, al progra-
ma de suport rural per incrementar la bossa d’ajuts agroam-
bientals per al foment de la pagesia i la gestió del paisatge. 
A més, es transfereixen 5.000€ entre partides d’enllumenat 
públic per gestionar la reposició de fanals.
S’aprova amb el vots a favor (11) d’ERC+LG, PSC,CiU, 

C.O.R i PP i el vot en contra (1) de Gd’A.

7· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre aprovació 
definitiva de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica per 
a la construcció de sis habitatges entre mitgeres al carrer 
d’Isidre Pòlit.
S’aprova per unanimitat.

PLE ORDINARI DEL 26 DE JULIOL DE 2007

1· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordi-
nària celebrada el dia 28 de juny de 2007.
S’aprova per unanimitat. 

2· Proposta de tots els grups polítics municipals de suport 
a la candidatura de la ciutat de Tarragona com a capital 
europea de la cultura.
S’aprova per unanimitat. 

3· Proposta de l’Alcaldia sobre reconeixement de dedicació 
parcial en el desenvolupament del càrrec de la regidora a la 
Sra. Cristina Xatart Alzina.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), informa que Conver-
gència i Unió proposa que l’esmentada regidora s’aculli al 
règim de retribució parcial en les condicions estipulades per 
als grups de l’oposició.
S’aprova per unanimitat. 

4· Proposta de l’Alcaldia sobre acceptació de la subvenció 
atorgada pel Consell Català de l’Esport i formalització de 
préstec amb l’Institut Català de Finances per a la construc-
ció del complex esportiu de Can Vera.
L’alcalde detalla que la subvenció finalment atorgada per 
a l’obra de la piscina ascendeix a 711.530€, inferior en 
187.170€ a la quantitat inicialment consignada per la Ge-
neralitat. 

Carmen Tort (CiU) manifesta que el seu grup aprovarà 
la subvenció però critica l’actuació de la Generalitat, que fo-
namenta la disminució de l’import en unes característiques 
tècniques de la instal·lació que eren les reflectides en l’avant-
projecte i que, per tant, coneixia per endavant. La regidora 
demana a l’alcalde que insisteixi davant la Generalitat per tal 
que aquesta completi la subvenció.

El regidor del PP, Javier Berzosa, agraeix les gestions mu-
nicipals fetes al respecte, però considera que la quantia és 
prou important com per fer una consulta jurídica per avaluar 
la viabilitat d’una reclamació contenciosa administrativa. Al 
seu parer, el Consell Català de l’Esport va aprovar apriorísti-
cament aquesta subvenció respecte del projecte inicial pre-
sentat per l’Ajuntament i això constitueix un acte adminis-
tratiu que podria generar una expectativa de dret, en aquest 
cas econòmic.
S’aprova amb el vots a favor (11) d’ERC+LG, PSC, CiU, 

COR i Gd’A i l’abstenció (1) del PP. 

5· Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació d’expedient de mo-
dificació de crèdit núm. 4/07.

L’alcalde proposa al ple incorporar del romanent de tre-
soreria 815.570€ per tirar endavant alguns projectes impor-
tants per al municipi abans de finalitzar l’any, així com acabar 
de completar algunes partides ja operatives. Entre d’altres, 
destaca la incorporació de 120.000€ per a patrimoni públic 
de sòl per poder completar l’import de 1.400.000€per in-
tentar adquirir la fàbrica de pintures; 72.000€ per realitzar 

SERVEI D’INFORMACIÓ PER SMS
Dóna’t d’alta gratuïtament a:

TENS COSES A DIR A L’AJUNTAMENT? 
Una queixa, un suggeriment, un avís.
Envia un SMS al 5464 amb el text 
ALELLA.el teu missatge.
(Exemple: ALELLA.hi ha un forat al pavi-
ment del carrer Perdius)



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
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119) 
www.unio.org/webde/alella - tortmc@alella.cat

CRISTINA XATART ALZINA CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
xatartac@alella.cat

FRANCESC REVERTER I RECIO CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
reverterrf@alella.cat

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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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  
Dl. dc. i dv. (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

COORDINADORA SERVEIS URBANS
Ana Fernández 
Dv. matí (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

ENGINYER MUNICIPAL
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
Concertar visita prèvia al Tel. 93 555 23 39

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

ÀGORA 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 el mes d’agost és de dilluns a divendres de 8:15 a 15h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: OCTUBRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 4t. trimestre    15.10.2007   a   14.12.2007

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+LG
93 555 05 50
Alcaldia, Comunicació, Serveis Urbans i Gestió Interna
Hores a convenir

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

JAUME PONSA PEÑA ERC+LG
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+LG
Regidora de Turisme i Promoció Econòmica 
Hores a convenir

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

MARTA GIRALT RUÉ ERC+LG
Regidora de Cultura
Hores a convenir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




