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Arriba l’agost i, passada la Festa Major, davalla la intensitat 

de la vida social i cultural del nostre poble, que ja no es 

reprendrà fins a la Verema. Aprofitem tots, doncs, per recar-

regar les bateries alguns dies.

Durant aquest temps, l’Ajuntament no ha deixat de cami-

nar. En el primer ple ordinari del nou mandat s’ha aprovat 

una incorporació al pressupost de més de 800.000 euros 

procedents del romanent de tresoreria. Aquests recursos es 

destinaran a tirar endavant, abans de final d’any, les dues 

intervencions projectades a la carretera BP-5002 entre el 

carrer Llorer i l’avinguda Badalona, soterrar la línia elèctrica 

de mitja tensió que creua el barri d’Alella Parc, completar el 

finançament per adquirir l’antiga fàbrica de pintures, i avan-

çar l’arribada d’una vintena de canals de televisió digital, en-

tre d’altres.  

En un altre ordre de coses, el passat 25 de juliol va tenir lloc 

una visita guiada a la llar d’infants municipal Els Pinyons per 

part dels pares i mares que, el proper mes de setembre, hi 

portaran els seus fills. 

En aquesta edició d’El Full trobareu publicades les retribuci-

ons que percebran els càrrecs dels electes aquest nou man-

dat. Seran les mateixes que les anteriors, amb el criteri de 

mantenir els imports per a les dedicacions i les assistències, 

el nombre de dedicacions del govern i el seu cost per a l’Ajun-

tament. Un cop més, les quantitats aprovades se situen dins 

dels paràmetres suggerits per la Federació i per l’Associació 

de Municipis, si bé fóra desitjable que, d’una vegada per to-

tes, aquests imports vinguessin fixats per una llei específica. 

Com en l’anterior mandat, s’ha brindat als representants de 

l’oposició la possibilitat d’acollir-se a una dedicació parcial 

retribuïda de 15 hores setmanals per tal de facilitar la seva 

tasca de seguiment i control, a la qual s’hi han acollit tres 

dels quatre grups polítics que l’integren.

Deixeu-me desitjar-vos una bona Festa Major i un bon estiu.
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3AGOST 2007

FESTES

···························································································
Per segon any consecutiu el programa de Festa Major arriba amb 
un disseny innovador que recull totes les activitats i propostes.
···························································································

FESTA MAJOR I VEREMA, 
ELS PLATS FORTS DE L’ESTIU

El disseny del programa de la Festa 
Major 2007 ha recreat un matamos-
ques on es recullen totes les activitats 
programades pels dies 27, 28, 29, 
31 de juliol i 1 d’agost. Per segon any 
consecutiu, s’ha optat per un format 
original que, al mateix temps que ofe-
reix tota la informació, deixa de banda 
el llibret convencional per aportar una 
nota d’impacte, frescor, diversió i tema 
de conversa als ciutadans dies abans 
de la cita festiva. Unes jornades amb 
activitats per a tots els públics que 
van des del concurs de dibuix infantil, 
competicions esportives sense deixar 
de banda els actes tradicionals com 
són el concert i ball de festa major, 
l’ofici solemne en honor a Sant Feliu, 
les sardanes o el cercavila de gegants, 
capgrossos i grallers. Enguany torna el 
teatre després que la representació de 
l’any passat aconseguís omplir de gom 
a gom l’Hort del Rectoria. Aquest any, 
els membres del grup de teatre El Pàm-
pol del Casal d’Alella interpretaran, el 
31 de juliol, Avi jove vol companyia a 
l’Hort de la Rectoria. 

Una de les novetats del programa 
és l’espectacle de circ medieval Cir-
katum que es podrà veure l’1 d’agost, 
a la Plaça Antoni Pujadas, a partir de 
les 18.30h. És un espectacle com els 
d’abans, amb tres actes, on còmics i 
tots els artistes inciten el públic a par-
ticipar espontàniament d’una gran fes-
ta. Vuit actors amb un vestuari d’època 
convertiran la plaça en un espai màgic 
on grans i petits podran viatjar al món 
del circ amb malabaristes, acròbates, 
ballarines, xanquers i músics.

PRIMERES DADES DE LA VEREMA 
Seguint la línia dels darrers dos anys, 
la XXXIII Festa de la Verema comptarà 
amb un convidat especialista del món 
del vi i la gastronomia. Si en l’edició de 
l’any 2005 el convidat va ser el Màster 
del Vi, Richard Bampfield, i l’any pas-
sat va assistir la restauradora Carme 
Ruscalleda, enguany s’ha volgut comp-
tar amb la presència d’un expert en 
la combinació de vins i gastronomia. 
Amb aquest objectiu, la XXXIII Festa de 
la Verema comptarà amb una xerrada 
del mestre sommelier Josep Roca, pro-
pietari del restaurant gironí El Celler de 
Can Roca. Aquest expert en maridatge 
participa en el programa En clau de 

vi, que s’emet cada divendres al Canal 
33. Els alellencs podran apropar-se als 
coneixements de Roca a través de la 
xerrada que farà el 9 de setembre, a les 
19.30h, a Can Lleonart.

Una altra de les novetats importants 
és la participació d’un nou celler de la 
DO Alella. Es tracta del celler del tianenc 
Joaquim Batlle, que disposa de 3 hectà-
rees de vinya ecològica de les varietats 
de pansa, picapoll i garnatxa blanca 
amb les que s’elabora un vi “excel-
lent d’estructura de boca amb pas viu 
i ample”, segons la nota de cata. En 
aquesta edició tornaràn a participar els 
cellers d’Alella Can Jonc, Alta Alella, 
Juan Mestre, Parxet, Roura i Signat.

L’espectacle de circ medieval Cirkatum tindrà lloc el dimecres 1 d’agost, a la plaça Antoni Pujadas, a les 18.30h.
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MEDI AMBIENT

UN INCENDI AMENAÇA MAS COLL

El 28 de juny es va produir un incen-
di a Mas Coll causat per la negligència 
en la manipulació de petards al costat 
d’una zona boscosa, al capdamunt del 
carrer del Rosselló. 

Les flames podrien haver afectat 
al barri de Mas Coll i el seu entorn fo-
restal però l’avís dels veïns i la ràpida 
actuació dels agents del Parc Serralada 
Litoral, dels voluntaris locals de l’ADF 
i de dues dotacions de bombers i d’un 
helicòpter bombarder ho van impedir. 
El foc es va extingir en 30 minuts i la 
zona afectada es va remullar diverses 
vegades. 

Aquest incident torna a posar de 
manifest que les urbanitzacions són les 
zones més vulnerables al foc perquè és 
on s’incrementa el contacte entre les 
persones i el bosc i, de retruc, augmen-
ta el perill que hi hagi un incendi. 

LES FRANGES DE PROTECCIÓ
Un altre dels factors claus per a la rà-
pida extinció del foc de Mas Coll va ser 
que aquest es va originar en una zona 
de la franja de protecció perimetral del 
barri. En aquest sentit, l’Ajuntament 
va finalitzar el mes de juny les tasques 
de neteja i manteniment de les franges 
perimetrals de baixa combustibilitat de 
Can Magarola, Font de Cera, Can Co-
mulada, Nova Alella, Mas Coll i Alella 
Parc. Els treballs consisteixen a des-
brossar i netejar el sotabosc de matolls i 
residus per tal de retardar la propagació 
del foc. Es va actuar en una superfície 
total de 35 hectàrees.

ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ  
D’altra banda, cada barri de muntanya 
disposa d’un Pla d’Autoprotecció i dels 
corresponents plànols d’evacuació per 

···························································································
Un incendi sense conseqüències recorda als veïns dels barris de 
muntanya la necessitat de prendre mesures d’autoprotecció. 
···························································································

La proximitat del bosc i les cases és un dels principals factors de risc per a la propagació del foc.

sortir de la urbanització en cas que els 
responsables del Pla de Prevenció d’In-
cendis n’ordenin la sortida. Aquests plà-
nols es poden visionar al web municipal: 
www.alella.cat. Amb El Full de juny es 
van fer arribar a cada domicili dels nuclis 
de muntanya unes butlletes confegides 
per la Diputació on es demanava la col-
laboració ciutadana a l’hora de facilitar 
informació sobre la gent que no es pot 
valdre per ella mateixa, o bé per motius 
d’edat o per problemes de salut o motri-
citat. Un cop processades, aquestes da-
des queden incorporades com a annex 
als Plans d’Autoprotecció de cadascun 
dels barris amb l’objectiu de donar prio-
ritat a l’atenció i l’evacuació a aquestes 
persones en cas d’emergència. 

En les mateixes butlletes se sol-
licitava també informació sobre els ve-
ïns que estarien disposats a col·laborar 
en cas d’incendi, per tal d’identificar-los 
com a possibles voluntaris. Els veïns 
que encara no hagin omplert les butlle-
tes ho poden fer i lliurar-les a l’Àrea de 
Sostenibilitat de l’Ajuntament. 

EN CAS D’URGÈNCIA: EL MÒBIL
Per tal de conscienciar els residents i re-
soldre els seus dubtes, es va convocar 
una reunió informativa el passat 18 de 
juliol. Vista, però, la manca de resposta 
per part de la ciutadania, i per tal d’agi-
litar la recollida i processament d’aques-
tes dades, aquells veïns que ho consi-
dereu oportú podeu fer arribar el vostre 
número de telèfon mòbil i el barri on 
residiu a través de l’adreça http://www.
alella.cat/cat/serveis/sms.html o enviant 
un SMS al 5464 amb el text ALELLA. 
Nom del barri. D’aquesta forma, en cas 
d’urgència, s’establiria una comunicació 
automàtica entre les directrius dels cos-
sos de seguretat i els ciutadans.
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SERVEIS URBANS

ULTIMEN LA REFORMA DEL PARC DEL CANONGE

El Parc del Canonge ha canviat d’imat-
ge gràcies a les millores realitzades 
per l’àrea de Serveis Urbans durant 
els mesos de juny i juliol. En aquesta 
zona verda s’ha instal·lat una tanca pe-
rimetral de fusta al voltant de la zona 
de jocs infantils. Dins l’àrea de jocs hi 
ha un gronxador doble, un tobogan en 
forma de castell i diferents gronxadors 
nous. També s’hi han instal·lat bancs 
i papereres noves i el passeig des de 
la zona de jocs infantils fins al carrer 
Camèlies s’ha millorat amb una tanca 
de fusta. 

···························································································
Les accions de millora portades a terme van finalitzar al mes de juliol.

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

El ferm s’ha regularitzat amb sauló 
i s’ha instal·lat mobiliari urbà i dispen-
sadors per als excrements de gossos. 
Les porteries del camp de futbol s’han 
substituït per unes de noves. Pel que 
fa a la pista d’skate, l’Ajuntament està 
estudiant la possibilitat de traslladar-
la a un altre punt de la riera i dotar-la 
amb noves peces tenint en compte les 
recomanacions dels usuaris i del Comi-
tè Català d’Skateboard.

Tanca perimetral instal·lada 
al voltant de la zona de joc.

L’AJUNTAMENT RECONSIDERA LA TALA DE PLÀTANS 
ASSOCIADA A LA URBANITZACIÓ DE CAL DOCTOR

Un cop finalitzats els treballs de subs-
titució del sistema de recollida d’aigües 
pluvials de la Riera de Coma Fosca, ar-

···········································································································································
El consistori creu que podria respectar-se la filera d’arbres que hi ha entre el Jardí de la Blanca i Can Comulada.

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

riba el torn de la urbanització del fu-
tur espai públic de l’àmbit. En aquest 
sentit i en compliment del projecte 

d’urbanització de Cal Doctor, arribaria 
ara el moment de talar tots els plàtans 
que hi ha entre el Jardí de la Blanca i 
l’aparcament de Can Casals per crear 
un aparcament linial. Aquesta mesura 
afectaria un total de 40 arbres.

Per això, l’Ajuntament estudia ara la 
possibilitat de respectar els primers 15 
arbres que que hi ha entre el Jardí de 
la Blanca i l’entrada de Can Comulada, 
així com la possibilitat de salvar-ne una 
dotzena més en el tram superior. 

En qualsevol cas, la urbanització 
del sector i l’adequació d’un passeig de 
vuit metres d’amplada comportarà la 
plantació d’una nova filada de plàtans 
per restituir la imatge actual, així com 
d’altres espècies arbòries en els testers 
dels edificis.
Imatge actual del primer tram de plàtans. 
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JOVENTUT

NOU ESPAI D’OCI NOCTURN

Aquest estiu, per segon any consecutiu i 
seguint les directrius del projecte Joves, 
nit i espai públic, la regidoria de Joven-
tut torna a posar a disposició dels joves 
d’Alella un espai públic com a punt de 
trobada i d’activitats d’oci nocturn, més 
enllà de les places i altres indrets on es 
poden causar molèsties als veïns. La fina-
litat d’aquest projecte de mediació comu-
nitària és donar resposta a les necessitats 
i demandes dels joves i dels veïns d’Alella, 
mitjançant la generació de processos de 
diàleg constructiu i el treball transversal 
entre totes les parts implicades. 

Si l’any passat va ser la pista exterior 
del Poliesportiu, aquest estiu és la pista 
esportiva de l’IES Alella la que s’ha con-

vertit en lloc de trobada dels joves les nits 
del 13, 14, 20 i 21 de juliol. Segons el 
calendari, els propers divendres i dissab-
tes 14, 15, 21, 22, 28 i 29 de setembre 
es tornarà a disposar d’aquesta pista per 
portar a terme activitats o com a simple 
punt de trobada dels joves. L’horari és 
de 23h a 2h de la matinada. L’equip que 
gestiona el projecte està recollint les pro-
postes d’activitats que volen fer els joves 
i ajudaran a dur-les a terme. Entre les 
primers idees rebudes hi ha l’organitza-
ció d’un torneig de futbol-sala i fer un 
taller de funky, entre d’altres. 

Per més informació o fer alguna pro-
posta, podeu trucar al Casal de Joves de 
Can Gaza, al 93 540 85 17.

L’ÀGORA TRAMITA CARNETS 
INTERNACIONALS PER VIATJAR
L’Àgora, el Punt d’Informació Ju-
venil, pot tramitar carnets interna-
cionals per viatjar a l’estranger i 
aconseguir descomptes en allotja-
ments, entrades a museus o llocs 
d’interès cultural de tot el món, 
entre d’altres avantatges. En to-
tal hi ha 10 carnets de diferents 
tipologies: el d’alberguista jove, 
adult, en grup o en família; el 
de benvinguda per a estrangers; 
l’internacional d’estudiant i el de 
mestre així com altres tres que es 
diferencien segons l’edat i les con-
dicions d’ús. Els preus d’aquests 
carnets van des dels 5€ fins el 
24€ però disposar d’algún d’ells 
significa aconseguir descomp-
tes en la majoria d’allotjaments 
o entrades a museus d’Europa o 
d’arreu del món. Per disposar de 
més informació cal dirigir-se a 
l’Àgora, al Torrent Vallbona 75-77. 

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

···························································································
L’institut cedeix la pista esportiva com a punt de trobada per als joves.

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

FINALITZA L’ESTIU JOVE
Les activitats de l’Estiu Jove com el 
concert del grup Divide & Wenceslao, 
la jornada d’skate, les sessions de ci-
nema a la fresca, la nit de monòlegs, 
la nit de contes eròtics i les xerrades 

de viatges del cicle El món amb ulls 
joves han aconseguit un bon nombre 
de públic. Algunes d’aquestes activi-
tats s’han realitzat, per primer any, a 
diferents espais del municipi amb l’ob-

jectiu d’arribar a més públic i de dife-
rents franges d’edat. En l’altra cara de 
la moneda es troben els diversos tallers 
d’aprenentatge, que es van anul·lar per 
manca d’inscripcions. 

D’esquerra a dreta, el grup Divide&Wenceslao durant l’actuació i skaters practicant salts a la pista exterior del poliesportiu. 
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EDUCACIÓ

L’IES CELEBRA L’ANIVERSARI

El 21 d’octubre es realitzarà l’acte que 
donarà el tret de sortida a la celebració 
del 20è aniversari de l’IES Alella, si bé 
s’ha previst que l’esdeveniment central 
de l’efemèride 
tingui lloc la 
propera pri-
mavera. Du-
rant el curs 
s’organitzaran 
diverses acti-
vitats culturals 
i lúdiques fins 
al mes de juny, quan es farà l’acte de 
cloenda.

···························································································
Es compleixen els 20 anys des que el setembre de 1987 va entrar en 
funcionament l’Institut. 

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

BALANÇ DE L’ESPAI ACTIU

El projecte de l’Espai Actiu, l’Escola 
d’Adults d’Alella, ha realitzat, durant 
el curs 2006-2007, cursos de català 
dels nivells B i C,  la preparació per a 
la prova de Cicles Formatius de Grau 
Superior i el curs per a la prova d’ac-
cés a la universitat per a majors de 
25 anys. Des de la seva creació l’any 
2002, l’Espai Actiu s’ha consolidat 
com a projecte educatiu i, enguany, 
ha comptat amb 12 professors i 60 
alumnes. 

La majoria dels alumnes s’han pre-
sentat als exàmens i els resultats han 
estat positius per al 65%. A la prova 
que dóna accés als Cicles Formatius 
de Grau Superior es van inscriure 14 
alumnes, 10 dels quals van aprovar i 
els altres 4 no es van presentar. Dels 
5 que van fer la prova d’accés a la 

universitat n’han aprovat 3. Les notes 
dels exàmens de nivell B i C de català 
es coneixeran el 27 de juliol i el 2 de 
setembre, respectivament. 

L’objectiu principal de l’Espai Actiu 
és afavorir la igualtat d’oportunitats 
mitjançant la formació per tal d’acon-
seguir la integració social, cultural i la-
boral, potenciar la superació personal 
per assolir nous reptes educatius i, al 
mateix temps, el retorn a l’ensenya-
ment reglat de totes aquelles persones 
que per diferents motius van sortir-ne. 

L’any acadèmic 2007-2008 s’im-
partiran els mateixos cursos. El perí-
ode de matriculació serà del 3 al 14 
de setembre. Per fer-ho podeu adreçar-
vos a la regidoria d’Educació (Torrent 
Vallbona, 75-77). Si voleu més infor-
mació podeu trucar al 39 540 72 45.

···························································································
L’Escola d’Adults tanca el curs i comença els preparatius pel 2007/2008. 

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

LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL JA TÉ 
LOGOTIP PER INICIAR EL CURS

El concurs per triar el logotip de 
l’Escola Bressol Municipal Els Pi-
nyons ha rebut 20 propostes d’un 
total de 12 participants. La creació 
guanyadora ha estat ideada per la 
dissenyadora alellenca Sandra Ser-
rahima. La tipografia escollida és de 
fàcil lectura i el dibuix representa la 
branca d’un pi amb una pinya pen-
jant. Aquesta composició apareixe-
rà a partir d’ara, com a imatge cor-
porativa, en tota la documentació i 
correspondència de la llar d’infants. 

Encara que les activitats són ober-
tes a tothom, des de l’IES es vol comp-
tar especialment amb la presència i la 
col·laboració d’alumnes, exalumnes, 

famílies, pro-
fessors que 
han passat pel 
centre i amb 
totes aquelles 
persones que 
per diferents 
motius s’hi 
senten vincu-

lades. Si voleu més informació podeu 
visitar el web: www.xtec.cat/iesalella.

·····································································································
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EL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT SUBVENCIONA LES 
OBRES DE LA PISCINA COBERTA

El Consell Català de l’Es-
port ha atorgat definiti-
vament la subvenció que 
el 15 de febrer de 2006 
havia concedit provisio-
nalment a l’Ajuntament 
per construir la piscina 
coberta. La subvenció de-
finitiva és de 711.530€, 
528.700€ en concepte de 
principal els quals seran 
abonats al consis tori per 
l’Institut Català de Finances 
(ICF) en dos pagaments, 
els anys 2007 i 2008. La 
xifra restant -fins a comple-
tar 182.830€- seran satis-

···········································································································································
El Consell Català de l’Esport concedeix 711.530€ per a la construcció de la piscina coberta.

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

fets pel Consell Català de 
l’Esport en concepte d’inte-
ressos a l’ICF a través dels 
seus comptes pressuposta-
ris fins l’any 2023. 

Cal recordar que l’im-
port concedit inicialment 
per la Generalitat era de 
898.700€, però el fet que 
el projecte constructiu no 
observi la reconamació es-
tablerta pel Consell Català 
de l’Esport de la fondària 
corresponent a piscines de 
competició -fixat en 1,80m- 
ha motivat la re ducció en 
l’import de la subvenció.

MÉS PLACES EN LA LÍNIA ALELLA-EL MASNOU

La línia Alella Exprés, que uneix el mu-
nicipi amb l’estació de tren del Masnou, 
disposarà a partir de l’1 d’octubre d’un 
vehicle amb més capacitat. El nou au-
tobús tindrà capacitat per a 48 places: 
37 d’assegudes, 10 a peu dret i una per 
a cadira de rodes. Aquest canvi suposa 
un increment de 16 viatgers respecte 
de l’actual vehicle i millora la qualitat i 
la comoditat en hores punta. 

L’entrada en servei del nou autobús 
comportarà necessàriament l’anul·lació 
de la parada del carrer Maresme en el 
recorregut de baixada per la dificultat 
de pas del vehicle per aquest carrer. El 
nou traçat enllaçarà directament l’avin-

···························································································
Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, se substituirà el vehicle que fa la 
línia entre Alella i El Masnou per un de nou amb 16 places més. 

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

guda dels Rosers amb la carretera, la 
qual cosa redundarà en la puntualitat 
del servei. 

A partir d’octubre, els usuaris de 
transport públic residents al barri de 
Montals o bé hauran de desplaçar-se 
a l’Avinguda dels Rosers per agafar 
l’Alella Exprés, o bé podran servir-se de 
la línia Alella-Teià, que seguirà tenint 
parada al carrer Maresme.

Itinerari que es conserva

Itinerari nou

Itinerari suprimit
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LA RETRIBUCIÓ DELS CÀRRECS 
ELECTES ES MANTÉ INALTERABLE

La sessió plenària del 28 de juny va 
aprovar per unanimitat les retribucions 
dels càrrecs de la corporació munici-
pal. A diferència d’altres municipis de 
l’entorn, a Alella es mantenen les ma-
teixes quanties que abans de les elec-
cions municipals. Com ara fa quatre 
anys, els imports s’emmarquen dins 
les recomanacions fetes tant des de 
la Federació de Municipis com des de 
l’Associació Catalana de Municipis.  

De l’equip de govern, format per 
l’alcalde i sis regidors, tenen dedicació 
exclusiva de 40 hores setmanals tres 
regidors -Àlex Asensio, Jaume Pon-
sa i Josep Maria Serés- amb un sou 
de 28.001€ bruts anuals. L’alcalde, 

Andreu Francisco, tindrà un sou brut 
anual de 47.356€ i la regidora Marta 
Giralt, amb una dedicació parcial de 
28 hores setmanals, rebrà una retribu-
ció de 19.601€. Les altres dues regi-
dores de l’equip de govern percebran 
indemnitzacions per assistència a ses-
sions plenàries, comissions informati-
ves i juntes de govern. 

Des de desembre de 2005 existeix 
la possibilitat que un regidor de cada 
grup de l’oposició s’aculli a una dedica-
ció de 15 hores setmanals. Els regidors 
Cristina Xatart (CiU), Javier Berzosa 
(PP) i Mercè Marzo (Gd’A) han secun-
dat aquesta mesura, que es tradueix 
en una remuneració de 10.500€ bruts 
per any. La resta membres de l’oposi-
ció perceben diverses assignacions en 
funció de la seva assistència a plens i 
comissions informatives.

···························································································
El ple del 28 de juny va aprovar les dedicacions horàries i els salaris dels 
regidors.

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

ELS SOUS DELS REGIDORS
Andreu Francisco, alcalde (ERC+LG)
dedicació exclusiva: 47.356€ bruts/any

Àlex Asensio, 1r tinent d’alcalde (ERC+LG)
dedicació exclusiva: 28.001€ bruts/any

Josep Mª Serés, 3r tinent d’alcalde (PSC)
dedicació exclusiva: 28.001€ bruts/any

Jaume Ponsa, regidor (ERC+LG)
dedicació exclusiva: 28.001€ bruts/any

Marta Giralt, regidora (ERC+LG)
dedicació 28h/setmanals: 19.601€ bruts/any

Laura Aloy, 2a tinent d’alcalde (ERC+LG)
retribució per asistència a Plens, Juntes de Govern i 
Comissions informatives (*)

Isabell Nonell, regidora (ERC+LG)
retribució per assistència a Plens, Juntes de Govern i 
Comissions informatives (*)

Carmen Tort-Martorell, regidora a l’oposició (CiU)
retribució per assistència a Plens i Comissions 
informatives (*)

Cristina Xatart, regidora a l’oposició (CiU)
dedicació 15h/setmanals: 10.500€ bruts/any

Francesc Reverter, regidor a l’oposició (CiU)
retribució per assistència a Plens i Comissions 
informatives (*)

Javier Berzosa, regidor a l’oposició (PP)
dedicació 15h/setmanals: 10.500€ bruts/any

Albino Gallo, regidor a l’oposició (C.O.R)
retribució per assistència a Plens i Comissions 
informatives (*)

Mercè Marzo, regidora a l’oposoció (Gd’A)
dedicació 15h/setmanals: 10.500€ bruts/any

(*) RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIA

Sessions de Ple
290,89€ bruts/sessió

Junta de Govern
145,44€ bruts/sessió

Comissió informativa
72,73€ bruts/sessió

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

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

ANDREU FRANCISCO, VICEPRESIDENT 
SEGON DEL CONSELL COMARCAL
El nou govern del Consell Comarcal 
del Maresme (CCM) estarà format pel 
Partit dels Socialistes, Convergència 
i Unió i Esquerra Republicana. Els 
tres partits ja han signat el pacte de 
govern per al mandat 2007-2011. 
El CCM mantindrà una estructura 
organitzativa similar a l’actual, si 
bé es reforçarà l’àmbit de presidèn-
cia. Josep Jo -alcalde de Dosrius 
pel PSC- en serà el president, Joan 
Baliarda -alcalde de Premià de Dalt 
per CiU- ocuparà la primera vice-
presidència i Andreu Francisco -al-
calde d’Alella per ERC-, la segona.

BUSQUEN PERSONES PER FER LA 
CAMPANYA VEREMA
Davant la dificultat manifestada per 
alguns pagesos i viticultors locals 
a l’hora de trobar persones dispo-
sades a participar en la collita de 
raïm d’aquesta tardor, l’Ajuntament 
ha obert els serveis de la borsa de 

···········································
Les retribucions dels regidors estan 
dins de les recomanacions de la 
Federació i l’Associació de Municipis
···········································

CONXI DURO

treball municipal, en xarxa amb 
d’altres municipis de la comarca, 
per cercar persones interessades 
a treballar en les feines de recol-
lecció durant tres o quatre setma-
nes de setembre i octubre, en fun-
ció de la durada de la campanya. 
Les persones que volgueu treballar-
hi podeu trucar al 93 555 23 39.  

CREACIÓ DE DUES PLACES EVENTUALS 
El ple del 28 de juny va aprovar, com 
en el darrer mandat, la creació de 
dues places de personal eventual: una 
com a coordinadora de Serveis Ur-
bans i l’altra com adjunta a l’Alcaldia.
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···························································································
Les entrades per sentir la Polifònica Joia d’Alella es van exhaurir. 

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

ELS CONCERTS DEL FESTIVAL D’ESTIU 
ACONSEGUEIXEN EL RECONEIXEMENT DEL PÚBLIC 

El Festival Estiu va iniciar-se amb bon 
peu amb el concert que va oferir l’Or-
questra Simfònica de Sant Cugat. Un 
gran nombre d’espectadors va poder 
gaudir d’aquesta formació, que ens vi-
sitava per segona vegada després que 
participés en el primer concert als Jar-
dins de Cal Marquès l’estiu de 2004. 
Els assistents d’aquest primer concert 
van rebre un vano de record.  

Per la seva banda, les entrades pel 
concert que la Polifònica Joia d’Alella 
va oferir, al Jardí de les Estàtues de 
Cal Marqués, es van exhaurir. La for-
mació alellenca continua aconseguint 
penjar el cartell d’entrades exhaurides, 
enguany una setmana abans del seu 
concert. Els darrers dos espectacles 
musicals del Festival als Jardins van 
ser els de Cris Juanico amb l’Origi-

nal Jazz Orquestra Taller de Músics i 
el concert de Jordi Savall amb Pedro 
Estevan. 

Els concerts gratuïts del Festival al 
Carrer van començar amb la proposta 
de Quimi Portet, que va reunir 300 per-
sones al Parc Gaudí. Música i humor 
es van aplegar en una proposta que va 
entusiasmar els seus entusiastes i va 
sorprendre les persones que desconei-
xien la seva trajectòria en solitari. El 
concert d’Spiritus et Alme va portar al 
Parc de Can Sors un grup més reduït 
d’espectadors que va escoltar peces 
del barroc francés. La darrera proposta 
programada va ser l’espectacle de mú-
sica i dansa irlandesa Celtic Caos.

··························································································
Un tècnic especialista orienta i assessora els emprenedors d’Alella.

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

Els alellencs i alellenques que tinguin 
la intenció d’obrir un negoci o disposin 
d’alguna idea per posar en marxa una 
empresa o botiga poden sol·licitar l’as-
sessorament i la informació necessària 
per posar fil a l’agulla. Des de l’any 
2006, un Agent d’Ocupació i Desen-
volupament Local (AODL) es troba 
en dependències de l’Ajuntament del 
Masnou per donar suport als ciutadans 
d’Alella, El Masnou i Teià. 

Aquest servei mancomunat infor-
ma sobre els tràmits que cal seguir per 
crear una empresa, així com sobre el 
ventall d’ajuts i facilitats que poden sol-

licitar-se. L’AODL també els inscriu en 
el servei d’autoempresa. 

En total, van ser 14 els emprene-
dors alellencs que l’any passat van uti-
litzar aquest servei, xifra que representa 
prop del 15% del total de consultes i 
processos d’atenció oberts. Durant el 
primer semestre del 2007, ja s’han 
atès una desena de futurs empresa-
ris. Tot i ser un servei mancomunat, la 
pràctica totalitat de les consultes s’han 
tramitat a les mateixes oficines munici-
pals d’Alella. Els ciutadans que vulguin 
accedir a aquest servei poden trucar a 
al 93 540 23 39.

SUPORT ALS EMPRENEDORS

Quimi Portet, en plena 
actuació al Parc Gaudí. 

CONXI DURO

EN MARXA ELS AJUTS ECONÒMICS 
PEL PAISATGE I L’AGRICULTURA
Des del 2 de juliol i fins al 31 
d’agost  es poden presentar les sol-
licituds per optar als ajuts agroam-
bientals, el manteniment del paisat-
ge i l’activitat agrària del municipi. 

Les bases reguladores per a la 
concessió d’aquestes ajudes, apro-
vades pel ple del 26 d’abril, tenen 
com a objectiu impulsar l’activitat 
agrícola del municipi com a motor 
de desenvolupament econòmic i de 
foment de l’ocupació, així com a 
estratègia col·lectiva per a una ges-
tió racional i sostenible del territori. 

L’Ajuntament ha enviat més 
de 200 cartes a pagesos i pro-
pietaris de sòl agrícola i forestal i 
ha celebrat una reunió, el passat 
12 de juliol, per informar-los dels 
ajuts i atendre possibles dubtes.

···························································································
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LA CAMPANYA ‘ESTIU I ESPORT’, TAMBÉ AL SETEMBRE

Per primer any, la campanya Estiu i 
Esport es farà també al setembre. En 
concret durant la setmana del 3 al 7 
de setembre en horari de matí: de 9 a 
13.30h a l’Escola Fabra del Bosquet. 
Aquesta iniciativa sorgeix després de 
copsar la necessitat d’alguns pares 
d’ampliar l’oferta lúdica per les vacan-
ces escolars. El preu és de 35€ i les 
activitats van dirigides a nens d’entre 
3 i 14 anys. 

La primera part de l’Estiu i Es-
port, del 25 de juny al 27 de juliol, 
ha comptat amb un total de 185 par-
ticipants però la possibilitat d’apun-
tar-se per setmanes ha fet variar el 
nombre de nens i nenes. Com és ha-
bitual, les tres primeres setmanes de 
juliol han estat les de més afluència. 
Durant aquestes setmanes i també al 
setembre el servei de menjador s’ha 

···········································································································································
Les activitats de l’Estiu i Esport tornen la primera setmana de setembre per als alellencs d’entre 3 i 14 anys.

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

adaptat a les intoleràncies i al·lèrgies 
dels joves, s’han portat a terme excur-
sions i s’han fet activitats de diferents 
tipus en funció de les edats. Les ex-
cursions han portat els nens a indrets 
com el Parc Francesc Macià de Mal-

grat de Mar, Sant Quintí de Mediona 
o Diverjoc de Mataró. El darrer dia, 
el 27 de juliol, es va organitzar una 
festa de l’escuma per acomiadar els 
nens i nenes fins a setembre o fins 
l’any vinent. 

TRAMITEN ELS AJUTS AL LLOGUER

El 21 de juny i el 3 de juliol, dues tèc-
niques del Consell Comarcal del Ma-
resme van atendre en dependències 
municipals 24 persones interessades 
en sol·licitar els ajuts al lloguer que 
ofereix la Generalitat de Catalunya. La 
majoria dels usuaris havien rebut una 
primera informació des de Serveis So-
cials i en la primera visita ja portaven 
la documentació necessària. En alguns 
casos, però, la documentació aportada 
era insuficient i per això es va concer-
tar una segona trobada pel 3 de juliol. 

Dels 24 usuaris atesos es van 
acceptar a tràmit un total de 18 sol-

···························································································
L’Oficina d’Habitatge municipal ha tramitat 18 expedients susceptibles de 
rebre ajuts per pagar el lloguer. 

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

Un dels grups van 
anar d’excursió a 
Malgrat de Mar, 
al Parc Francesc 
Macià.

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

NOVA CAMPANYA PER FOMENTAR 
EL RECICLATE DE RESIDUS 
Un equip del Consell Comarcal del 
Maresme (CCM) ha realitzat recent-
ment una campanya per  reforçar la 
informació i sensibilitzar a la pobla-
ció sobre la necessitat 
de separar les diferents 
fraccions de la brossa.  
Durant una setmana, la 
del 2 al 6 de juliol, un 
grup d’educadors am-
bientals ha explicat als 
veïns i botiguers de les àrees d’apor-
tació més atapeïdes la necessitat de 
separar les diferents fraccions (frac-
ció orgànica, paper, envasos i vidre); 
així com de dipositar la brossa dins 
els contenidors. El CCM, a petició 
de l’Ajuntament, ha augmentat el 
número d’àrees de recollida selec-
tiva fins als 156 contenidors, així 
com la freqüència buidatge fins a 
les 11.300 descàrregues anuals.

licituds perquè la resta no complien els 
requisits de la convocatòria per dife-
rents motius: s’excedien del límit d’in-
gressos necessaris per optar a l’ajut, no 
es van presentar en la segona visita o 
hi havia rebuts del lloguer impagats. 
També es va gestionar un expedient a 
tràmit directament i un usuari va ser 
derivat a Adigsa perquè la seva vivenda 
era competència directa d’aquest orga-
nisme públic. 

La convocatòria va quedar tancada 
el 13 de juliol i ara la Generalitat es-
tudiarà cas per cas durant els propers 
sis mesos. 

RO
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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 Foc zero

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Treballar en xarxa

Pacte de continuïtat? 

Els nous responsables del govern s’organitzen, i el principal grup de l’oposició també. 
Estarem a la vostra disposició tots els dimarts, de 9 a 11 hores, al nostre despatx de l’Ajuntament, podeu contactar-nos per 

telèfon (la nostra extensió es la 119), per e-mail o visitant-nos directament, sereu sempre benvinguts. Si no us van be aquestes 
hores, podem quedar en un altre moment, no seran aquestes les úniques hores que passarem a l’Ajuntament: seguir els temes, 
estudiar-los, parlar amb els regidors de govern i els tècnics i fer les millors propostes exigeix moltes mes hores, es clar!

Tenim, a mes, un bon grup de suport: els que ens van acompanyar a la llista electoral, que van demostrar la seva disponibilitat 
i capacitat de treball; els militants de Convergència i els de Unió, molts simpatitzants i veïns d’Alella i els nostres votants, als que 
els hi devem una bona feina a ‘Ajuntament. Amb tots treballarem en xarxa, de manera organitzada i positiva.

Ara arriba ja l’estiu, per a molts també les vacances, per a tots la Festa Major i aviat ens tornarem a trobar a les Festes de la 
Verema, tant nostres. Us desitgem a tots un molt bon estiu!

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

Ens ha sorprès assabentar-nos pel Full anterior del contingut del cridat “Pacte de Govern”, dels seus “acords marc i programàtic” i d’un 
anomenat “codi ètic”, entre ERC-LG i PSC. Però encara ens sorprèn més que es denomini pacte de continuïtat i que el regidor del PSC 
no continuï assumint les responsabilitats que ja tenia en l’anterior mandat. Les àrees de Administració i Hisenda, de les quals abans era 
responsable el regidor socialista, han passat a dependre la primera, quant a competència del personal de l’ajuntament, del propi alcalde 
(és a dir, no ha volgut delegar aquesta competència en qui havia delegat durant l’anterior mandat) i d’altre regidor de ERC-LG, i la segona 
ha desaparegut com a tal. La impressió és que no s’ha revalidat la confiança de l’alcalde en el regidor socialista respecte d’ aquestes 
competències. I parlant de confiança, ens segueix sorprenent que el contingut fonamental d’aquest “pacte de continuïtat” consisteixi en 
un codi ètic que només pretén evitar desavinences polítiques entre ERC-LG i PSC. Un bon exemple de la confiança existent entre l’equip 
de govern o, més exactament, entre ERC-LG i PSC. I parlant de les obligacions legals de facilitar als regidors sense funcions delegades, 
que és com realment es denomina a aquells regidors que no formen part del mal cridat govern, l’arqueig comptable, l’inventari munici-
pal o tota la informació que legalment estableix la llei, hem de dir que cap d’aquests documents ens ha estat facilitat per l’ajuntament. 
Malgrat això, el Grup Municipal del Partit Popular l’ha sol·licitat i seguirà sol·licitant tota la informació a la qual legalment tingui dret per 
a fiscalitzar de la millor manera possible l’acció de govern de l’actual equip, exemple de “confiança i continuïtat”. 
Bon estiu!

Vercingetòrix només temia una cosa: que el cel li caigués al damunt. Davant d’aquesta possibilitat, el cabdill gal no podia fer altra 
cosa que plegar-se de braços i encomanar-se a Tutatis. Nosaltres, com tants altres responsables municipals quan arriben aquestes 
dates, tenim altres pors. La principal: que es declari un foc forestal. La propagació d’un incendi és un fet fatídic, però es poden i 
s’han de destinar tots els esforços possibles tant a prevenir-lo com a reduir-ne les seves conseqüències.

Hi ha moltes mesures que es poden pendre a priori de les quals en depèn el grau de devastació. Exemples d’això en són les 
franges perimetrals de protecció, el treball dels pagesos en les vinyes, les tales selectives derivades d’una bona gestió forestal per 
part dels propietaris de boscos o el manteniment de les boques d’aigua. 

Evidentment, hi ha altres mesures que ajuden a esvair el risc. Els ajuntaments tenen eines a l’abast per fer una política ade-
quada i sostenible d’ordenació terriotorial. Alella no és precisament un model a seguir. Tenim barris situats en pendets costeruts, 
envoltats de massa forestal i amb un sol carrer d’entrada i sortida en cas d’evacuació.

I aquí arriba el torn dels veïns i la necessitat d’extremar les precaucions: no fer foc al bosc, no llançar-hi petards a menys de 500 
metres, mantenir les parcel·les netes i col·laborar activament en els Plans d’Autoprotecció de cadascun dels barris posant en coneixe-
ment de l’administració local aquelles dades que considerin oportunes per millorar la seguretat i l’operativitat del protocol d’actuació 
en cas d’emergència. Més enllà, doncs, de la intervenció de bombers professionals i especialistes voluntaris com les ADF, és respon-
sabilitat de tots fer-ne la previsió. Els Plans d’Autoprotecció només serveixen quan el foc ja s’ha declarat i el mal ja està fet.
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GRUPS MUNICIPALS

AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

Medallas de Oro para los vinos tintos de Alella

L’oportunitat que ens ofereix la perllongació d’un mateix govern és immillorable per completar el bon grapat de projectes encetats en 
l’anterior mandat i que, per raons dels complexes procediments administratius, per la intervenció d’organismes supramunicipals,o 
per manca d’un consens polític adient, no es poden executar, van enrederits o romandre’n tot esperant voluntats amb òptica de 
futur més positiva ajornant actituds polítiques degudes a estratègia de partit. Però també ens ofereix la possibilitat d’accentuar 
decididament l’aplicació de totes aquelles polítiques per a les persones que, si bé no tenen la notorietat dels grans projectes, en 
apropen a la realitat dels ciutadans. Entre altres, fem referència a l’aplicació de mesures per implantar normes de convivència i 
de respecte mutu on tinguin cabuda la participació ciutadana però amb la fermesa necessària per pacificar els nostres carrers, 
assegurar els descans nocturn i el respecte per les ordenances. La transversalitat en aquest cas serà imprescindible: haurem  de 
conciliar els drets dels comerciants, el foment de noves zones d’aparcament, potenciar amb més presència la policia de proximi-
tat, incrementar l’activitat mediadora amb els col·lectius de joves i en la recerca d’alternatives d’oci nocturn, entre d’altres. 

També ens esforçarem en desenvolupar el foment dels esports com a fórmula de formació i participació deixant enrere la inèr-
cia que ha produït el lapsus temporal esperant la posta en marxa de la piscina. Volem projectar  l’esport com a promoció de les 
conductes introduint la filosofia del joc net en els joves esportistes, entrenadors i pares implicant a tots els agents i entitats espor-
tives. De moment el nou govern aprofita l’embranzida i, malgrat la incorporació de noves regidores i els canvis d’àrees, recupera 
el ritme de gestió amb un horitzó farcit de nous projectes i millores que has veuran consolidades en els propers pressupostos.

Tenim davant nostre el repte de l’arranjament  de la riera. L’equip d’arquitectes que farà el projecte ja està triat. Ara és el moment 
que l’Alcalde lideri un procés de participació de primer nivell per tal que tots el veïns ens il·lusionem per la que serà, probablement, 
la inversió pública més important d’aquest decenni.

Gent d’Alella aposta per una visió integradora i capaç, no només de triar un bon equip d’arquitectes – que ja s’ha fet i això, a 
Catalunya, és el més fàcil-, sinó de triangular en una empresa comuna, polítics, tècnics i ciutadania. Establir, des d’ara, un debat 
i una reflexió conjunta que garanteixi que el projecte que es realitzarà és quelcom més que un treball tècnicament correcte. Aquí 
el que és realment important és que la ciutadania se’l faci seu, el gaudeixi i li aporti qualitat.

Gent d’Alella comparteix la premissa que qualsevol urbanisme o arquitectura que dificulti la convivència és un obstacle pel 
progrés. En el nostre programa proposàvem fer de la riera un gran espai de convivència pel poble; alhora cal més aparcament i 
atendre tantes altres necessitats...  però els recursos sempre són escassos i s’han de gestionar molt be. 

En un societat complexa, cada cop més segmentada i individualista, aconseguir una veritable participació és un repte. Però 
aquesta mateixa societat està també més formada, és més exigent i rebutja una administració paternalista que ens diu què volem, 
com i quan. Ara és el moment de comprovar “la voluntat i plena determinació de promoure la participació ciutadana” de l’equip 
de govern. Gent d’Alella creu necessària una acció ambiciosa i contundent en aquest camp, s’ofereix a col·laborar-ne i convida a 
totes les persones que ho desitgin a pronunciar-se al respecte.

El gran repte de la Riera... digues la teva

Alella es tierra conocida tradicionalmente per la elaboración de vinos blancos. Pero el esfuerzo que durante 8 años llevó a término 
Alella Vinícola Can Jonc para elaborar vinos nuevos y modernos que destaquen las características autóctonas de Alella han dado 
su fruto. 

Los que conocemos un poco como funcionan los Concursos Mundiales de Vinos, sabemos que ganar dos medallas de oro en 
Bruselas es como tocar con el dedo la luna. 

Pues bien, en la 14a edición del prestigioso Concurso Mundial de Bruselas que se ha celebrado entre Abril-Mayo 2007 en 
Maastricht, los vinos negros IVORI NEGRE 2005 y VALLMORA 2005 del Celler Alella Vinícola Can Jonc han ganado cada uno 
medalla de oro entre más de 5.000 vinos presentados por todo el mundo. El jurado estaba formado por más de 220 profesionales 
del mundo del vino de más de 45 países.

El Concurso Mundial de Bruselas reconoce cada año el trabajo de los mejores productores de todo el mundo y se ha consoli-
dado como una reconocida referencia entre profesionales y consumidores. 

Una ocasió immillorable
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ble hagi evolucionat positivament en molts aspectes. D’altra 
banda, Serés afirma que el pacte signat amb ERC+LG con-
solida i dóna continuïtat a un projecte polític d’esquerres i 
de progrés. Serés diu que aquest pacte no deixa el PSC a la 
banqueta sinó que, ben al contrari, li garanteix la titularitat 
per fer una Alella millor. Per finalitzar anuncia el seu suport a 
la candidatura que presenta Andreu Francisco. 

El regidor Albino Gallo (C.O.R) manifesta la seva il·lusió 
de representar al poble, la seva voluntat per fer alguna cosa 
important en aquest mandat i anuncia el seu vot de suport 
per Andreu Francisco.

El regidor Francisco Javier Berzosa (PP) explica que els 
ciutadans que van votar el Partit Popular ho van fer con-
vençuts que el seu programa electoral era un programa de 
govern i convençuts també que el seu cap de llista era el mi-
llor alcalde per Alella. Per això, per coherència amb els seus 
votants, Berzosa anuncia que es votarà sí mateix.

La regidora Carmen Tort-Martorell (CiU) exposa que aspi-
rava a plantejar almenys acords de col·laboració sobre temes 
importants d’Alella, però que això no ha estat possible. Tort-
Martorell explica que CiU farà propostes importants des de 
l’oposició. 

Un cop efectuat el recompte, el cap de llista d’ERC+LG, 
Andreu Francisco, obté 8 dels 13 vots emesos aconseguint la 
majoria absoluta legal. A continuació Francisco explica que 
han estat quatre anys de treball intens i de contacte diari 
amb els veïns i veïnes d’Alella, agraeix la feina de totes les 
persones que hi han col·laborat i explica que reprèn el camí 
amb més il·lusió encara que fa 4 anys, agraeix al PSC la seva 
voluntat de caminar plegats i estén la mà a la resta de forma-
cions per treballar plegats en positiu pel progrés del poble.

PLE EXTRAORDINARI DEL 2 DE MAIG DE 2007

1· Sorteig per designar els membres de les meses electorals 
per a les eleccions locals del 27 de maig de 2007.
S’efectua el sorteig públic per al nomenament del president 

i els vocals de cada mesa electoral. 

Se celebra la sessió constitutiva de l’Ajuntament i es proce-
deix a l’elecció d’alcalde per part dels regidors electes en les  
eleccions municipals.
Un cop formada la mesa d’edat, els regidors electes juren 
o prometen per imperatiu legal complir les obligacions del 
càrrec.

Acte seguit, s’atorga un torn d’explicació de vot de tres 
minuts per a cada grup polític.

La regidora Mercè Marzo (Gd’A) explica que Gent d’Alella 
farà una oposició lleial i contundent, i afegeix que l’abstenció 
ha tornat a guanyar les eleccions perquè ha obtingut gairebé 
quatre punts més que la força més votada. Marzo considera 
que el cap de llista d’ERC+LG era tot un desconegut fa qua-
tre anys i que La Garnatxa l’ha consolidat i que en aquestes 
dues setmanes s’ha pogut constatar la manca de liderat polí-
tic local. Marzo diu que no poden donar el vot a un candidat 
que ha estat utilitzat per diluir les esquerres locals. 

El regidor Josep Maria Serés (PSC) fa referència a l’abs-
tenció i la necessitat de modificar l’actitud de la classe políti-
ca amb la finalitat de tornar a engrescar la ciutadania. Serés 
recorda que el PSC ha estat present en l’anterior govern i 
que, per tant, se sent corresponsable amb el fet que el po-

PLE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 16 DE JUNY DE 2007

PLAÇA D’INFORMADOR/A DEL PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC DE LA SERRALADA 
LITORAL A CAN MAGAROLA 

Horari: dissabtes, diumenge i festius al matí, de 10h a 14h 
Requisits: estudiant de Turisme, Ciències Ambientals o Biologia 

Els interessats/des podeu adreçar-vos a la borsa de treball, 93 555 23 39. 

AJUTS AGROAMBIENTALS AL MANTENIMENT DEL PAISATGE I L’ACTIVITAT AGRÍCOLA 

Termini de sol·licituds: Fins al 31 d’agost 
Beneficiaris: pagesos, parcers i propietaris de sòl agrícola i forestal 
Supòsits de subvenció: rehabilitació d’elements d’arquitectura rural 
                            arranjament de camins 
                                       explotacions agràries en actiu 

Els interessats/des podeu adreçar-vos a l’Àrea de Sostenibilitat, 93 540 97 06.

Full 229.indd   14Full 229.indd   14 20/07/2007   9:41:4320/07/2007   9:41:43



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 · Sandra Carreras 
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)

ENGINYERS MUNICIPALS
Xavier Torres - J. Manel Sánchez-Colorado 
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

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: AGOST

01 dimecres MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

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

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

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

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

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

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

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

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

26 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 3r. trimestre    16.07.2007   a   17.09.2007
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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