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El passat mes d’octubre van començar els moviments de terra 

i aquest mes de novembre s’iniciarà pròpiament la construc-

ció dels 61 habitatges públics de lloguer de Cal Doctor. Les 

obres, que tenen una durada prevista de 18 mesos, perme-

tran d’oferir a preus raonables habitatges d’entre 45 i 65m2 

als veïns d’Alella, joves i no tan joves. Fins d’aquí un any, 

però, no s’engegarà el procés d’adjudicació, que serà deguda-

ment publicitat per tal que tothom qui tingui necessitat pugui 

presentar la seva sol·licitud.

Enguany és el cinquè cop que convoquem els veïns d’Alella. 

Les reunions s’estructuren per barris i són obertes a tothom 

qui vulgui dir-hi la seva. Aquest tipus de trobades, sense 

equivalència a d’altres municipis del nostre entorn, tenen la 

voluntat de presentar públicament l’estat dels diferents pro-

jectes en què s’està treballant des de l’Ajuntament i, sobretot, 

rebre de primera mà les queixes i suggeriments dels nostres 

veïns. 

Les reunions anuals són un canal més de comunicació entre 

l’administració i els seus ciutadans que se suma als que ha-

bitualment es tenen de la via presencial i escrita, telefònica, 

web i correu electrònic, així com per SMS. 

Pendents encara de l’última reunió, les principals conclusions 

que fan referència a qüestions de civisme (propietaris de gos-

sos, sorolls i velocitat de vehicles, i ús dels espais públics en 

horari nocturn) encapçalen la majoria de les queixes veïnals, 

juntament amb les demandes de millores en la seguretat de 

determinats punts de la via pública i algunes intervencions de 

pavimentació i millora de l’accessibilitat.

Des d’aquí voldria agrair a totes aquelles persones que han 

destinat un vespre a conèixer de primera mà què s’està fent 

des de l’Ajuntament i aportar-nos allò que han cregut neces-

sari per tal d’ajudar-nos a millorar el poble. 
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OBRES PÚBLIQUES

COMENCEN LES OBRES DELS 
HABITATGES DE CAL DOCTOR

Les obres per a la construcció dels ha-
bitatges de lloguer social de Cal Doctor 
s’iniciaran durant el mes de novem-
bre. En el solar situat entre la Riera de 
Coma Fosca i l’Avinguda Jaume Rius 
Fabra es crearan dos edificis plurifami-
liars, aïllats entre ells, de planta baixa 
més dos pisos. Cada edifici comptarà 
amb una planta subterrània dedicada 
a l’aparcament. 

L’Institut Català del Sòl (Incasol) 
construirà un total de 61 habitatges 
i 70 places d’aparcament. El termini 
d’execució de les obres és de 18 me-
sos i el preu del lloguer el determinarà 
el Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge de la Generalitat de Catalunya 
un cop es finalitzin les obres. Els parà-
metres del concurs per disposar d’un 
d’aquests habitatges es donaran a 
conéixer en el termini d’un any i s’in-
formarà àmpliament a la ciutadania a 

través del butlletí municipal, el web i 
les cartelleres municipals. 

CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES
Els pisos d’aquesta promoció social són 
de diferents tipologies en funció de la 
distribució i la superfície útil. En línies 
generals hi ha dos tipus: els habitatges 
amb dues habitacions i els que dispo-
sen d’una. Els pisos més grans són de 
65m2 i els més petits tenen uns 45m2 
mentre que les plantes baixes disposen 
de terrassa. També s’han previst dos 
pisos adaptats amb dues places d’apar-
cament adaptades per a persones amb 
mobilitat reduïda. Una de les caracte-
rístiques d’aquesta promoció és que les 
places d’aparcament estan vinculades 
obligatòriament a l’adjudicació del llo-
guer del pis. 

L’organització dels dos edificis es 
farà mitjançant una galeria interior que 

···························································································
En el termini de 18 mesos es construiran 61 habitatges socials 
de lloguer amb plaça d’aparcament. 
···························································································

donarà accés als diversos habitatges dis-
tribuïts en planta baixa, primer i segon 
pis. Aquesta galeria estarà creuada per 
diversos lluernaris que seran utilitzats 
com conductes de llum i ventilació. La 
ventilació creuada dels pisos es condu-
irà als lluernaris via la doble paret que 
delimita el perímetre de tota la galeria. 

D’altra banda, l’ordenació dels acces-
sos serà a través d’un sistema de terras-
ses i podi que donarà unitat al conjunt. 
L’entrada als dos aparcaments s’ha pen-
sat per ser utilitzada per persones exter-
nes als habitatges ja que hi haurà places 
lliures, no vinculades als habitatges. 

Els edificis es construiràn amb un 
sistema de façana ventilada per evitar 
l’escalfament dels murs a l’estiu, els 
tancaments exteriors seran d’alumini, 
les cuines disposaran de pre-instal·lació 
per a la rentadora, cuina vitroceràmica 
i forn elèctric. 

Dels 61 habitatges, 41 
són de dues habitacions 
i la resta disposen 
d’una. Aquestes 
distribucions responen 
a la voluntat de satisfer  
les principals tipologies 
d’unitat familiar. Tots 
els habitatges disposen 
d’espai exterior, ja sigui 
terrassa o balcó. 

Tipus A, amb un dormitori. Tipus B, amb dos dormitoris.
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MEDI AMBIENT

LA QUALITAT ATMOSFÈRICA DEL MUNICIPI 
COMPLEIX ELS LÍMITS ESTABLERTS
Els nivells d’immissió de contaminants 
atmosfèrics d’Alella estan per sota els 
llindars mínims fixats en la legislació 
aplicable, tal com es desprèn de l’es-
tudi realitzat per l’Àrea de Medi Ambi-
ent de la Diputació de Barcelona, per 
encàrrec de l’Ajuntament. La presa de 
dades d’aquesta caracterització atmos-

fèrica s’ha realitzat a partir d’una unitat 
mòbil instal·lada al pati de Can Lleonart 
entre els dies 23 de maig i 23 de juliol, 
que ha mesurat la concentració a l’aire 
de diversos contaminants com les par-
tícules en suspensió, l’ozó, o els òxids 
de nitrogen, i d’algunes variables mete-
orològiques com la velocitat i direcció 
del vent, la temperatura, la humitat o 
la radiació solar, entre d’altres. 

En els dos mesos de mostreig la 
concentració de partícules en suspen-
sió no ha superat en cap moment el va-
lor normatiu, 50 micrograms per metre 
cúbic, essent la concentració mitjana 
mesurada d’aquest contaminant de 
23 micrograms per metre cúbic. De la 
mateixa manera, la concentració mitja-
na d’òxids de nitrogen ha estat de 33 
micrograms per metre cúbic, xifra lleu-
gerament inferior als límits fixats per la 
normativa per als anys 2007 i 2010, 

LA SEGONA SESSIÓ DE NETEJA DE LA 
RIERA RECULL TOT TIPUS D’OBJECTES
El passat 29 de setembre una de-
sena de persones va participar en 
la segona jornada de neteja de la 
Riera Principal, en el tram comprès 
entre el gual del carrer Molí i la 
benzinera. Tot i que la pluja va obli-
gar a suspendre l’activitat al cap de 
quaranta minuts d’haver-la iniciat, 
es van extreure vint bosses industri-
als de residus variats, així com runa 
i ferralla.

EL DIRECTE ALELLA-BARCELONA 
CREIX UN 20%
La línia acumula un increment sostingut 
de viatgers del 25% des que el passat 
mes de març l’Ajuntament va ampliar 
a 13 el número d’expedicions diàries. 
En concret, el setembre es va cloure 
amb 8.229 usuaris, 1.340 més que el 
2006; una xifra prou explícita si es té 
en compte que enguany el setembre ha 
comptabilitzat un dia feiner menys, un 
pont festiu i una jornada de transport 
gratuït coincidint amb la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura.
La Setmana en qüestió va iniciar-se el 
22 de setembre amb l’entrada en fun-
cionament del nou vehicle que realitza 
la línia Alella Exprés fins a l’estació de 
tren del Masnou. Es tracta d’un auto-

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

46 i 40 micrograms per metre cúbic, 
respectivament. Pel que fa al valor mit-
jà d’ozó, un gas que varia sensiblement 
en funció de la meteorologia i que 
acostuma a presentar els valors més 
elevats a l’estiu, s’ha mantingut sem-
pre per sota els límits normatius encara 
que el dia 5 de juny va superar durant 
poques hores el valor d’informació a la 
població. Aquest fet, que es va produir 
simultàniament a la resta d’estacions 
de mesura de l’entorn metropolità, no 
afectarà la concentració mitjana anual 
d’aquest contaminant, que es mantin-
drà per sota dels valors d’alerta de pro-
tecció per a la salut.

Aquest estudi, el primer que es rea-
litza a Alella en aquesta matèria, esde-
vindrà la base de l’apartat de qualitat 
atmosfèrica de la memòria descriptiva 
del procés d’Auditoria Ambiental que 
s’està duent a terme.

bús més gran, la qual cosa ha redundat 
en la capacitat i comoditat dels viat-
gers. A més, la supressió d’una parada 
intermitja ha fet que el trajecte hagi 
guanyat en puntualitat.



5NOVEMBRE 2007

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

···························································································
L’Ajuntament destina el 0,7% dels ingressos ordinaris del 
pressupost, 56.000€, a projectes de cooperació internacional. 
···························································································

ES SUBVENCIONEN PROJECTES DE 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Des de 2006, l’Ajuntament d’Alella 
destina el 0,7% dels ingressos ordina-
ris del pressupost a projectes de coope-
ració internacional. Gran part d’aquest 
pressupost solidari s’entrega al Fons 
Català de Cooperació Internacional 
(FCCI) però també a projectes concrets 
que presenten Organitzacions No Gu-
bernamentals (ONG). Els ciutadans 
podran conèixer els projectes subven-
cionats per les arques municipals el 
proper 2 de desembre, en un acte de 
presentació a la Plaça de l’Ajuntament. 
A continuació avancem les línies bà-
siques dels treballs que es podran fer 
gràcies a la col·laboració alellenca.
 
FORMACIÓ I ESCOLARITZACIÓ A SENEGAL
Un projecte d’escolarització i forma-
ció de joves a la població de Pikine, 
al Senegal, rebrà una subvenció de 
6.000€ a través de la Fundació Edu-
cació Solidària de l’Escola Pia de 
Catalunya. Aquest projecte es realitza 
en els barris de Sam-Sam i Thiaroye 
de la població de Pikine, població si-
tuada als afores de Dakar, la capital 
de Senegal. En aquest indret la meitat 

de la població en edat escolar no està 
escolaritzada per la manca d’infraes-
tructures escolars i pels pocs mitjans 
econòmics de les famílies per accedir 
a l’escola. 

ASSESSORAMENT A DONES DE NICARAGUA
Un altre dels projectes subvencionats 
per l’Ajuntament amb 4.020€ és de la 
Fundació Pau i Solidaritat de Comissi-
ons Obreres per donar assessorament 
legal a dones de Nicaragua. L’objectiu 
és combatre la inseguretat jurídica i 
promoure el desenvolupament de do-
nes i nenes de diversos municipis del 
departament de Managua. 

ESTUDIS SUPERIORS PER JOVES DE MALI
Un grup de joves estudiants d’Hombori 
(Mali) podran accedir a estudis de grau 
superior gràcies a la tasca realitzada 
per l’ONG Ajuda al Desenvolupament 
de Sant Sadurní d’Anoia. L’Ajuntament 
d’Alella hi col·labora amb una subven-
ció de 7.000€. 

CONSTRUCCIÓ EQUIPAMENT A CAMERUN
L’ONG Ajut i Solidaritat Makary-Blan-

goua treballa al 
llac Tchad, al 
Camerun, en un 
projecte ampli 
que compta amb 
un hort, una 
granja i horts per 
a les dones. En 
aquest complex 
cal construir un 
sala polivalent i 
les arques ale-
llenques hi par-
ticipen amb un 
ajut de 2.000€.

L’EINA PARTICIPATIVA DEL 
CONSENSUS ES RENOVA
El Consensus, l’eina interactiva a 
Internet per a la informació, parti-
cipació i consulta ciutadana, s’ha 
millorat amb una nova versió -la 
tercera- més accessible i amb una 
imatge renovada. A partir de l’1 de 
novembre, els ciutadans podran 
veure els canvis a l’adreça www.
consensus.cat/alella. El nou espai 
d’Internet, que durant el mes de 
novembre s’acabarà de configurar 
per part de l’Ajuntament, disposarà 
d’una secció de debat, de fòrums i 
la possibilitat de deixar missatges. 
Fins a dia d’avui, una vuitantena de 
ciutadans s’han inscrit en aquest 
espai d’Internet i han participat en 
processos de diferents àrees com 
són el Pla Jove del municipi, la re-
visió del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica, un espai per escriure consells 
sobre agricultura ecològica o l’elec-
ció del nom per la Llar d’Infants 
Municipal. 

Consensus ha estat impulsat per 
tres institucions catalanes: la Fun-
dació Jaume Bofill, l’Institut Català 
de Tecnologia i el Consorci Local-
ret. Un total de 31 ajuntaments hi 
estan adscrits.

COMENÇA EL PROCÉS PARTICIPATIU 
DE L’AUDITORIA AMBIENTAL
Els ciutadans i ciutadanes podran 
participar en el procés d’elaboració 
de l’auditoria ambiental, el docu-
ment que ha de recollir les actua-
cions que cal fer en un futur pròxim 
per viure en un municipi sostenible. 
La primera sessió es celebrarà el 8 
de novembre i servirà per presentar 
el treball realitzat fins ara així com 
per explicar el sistema participatiu.

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

Escola de Thiaroye. 

SESSIONS PARTICIPATIVES
A CAN LLEONART

Dijous 08 de novembre a les 20h

Dissabte 15 de desembre de 10 a 13h

Dissabte 19 de gener de 10 a 13h
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CULTURA

EXPERTS MEDIÀTICS A LA SETMANA 
DE LA CIÈNCIA

Ciència a l’Abast ha organitzat la Set-
mana de la Ciència amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i l’Agrupació d’Astro-
nomia d’Alella. Del 9 al 18 de novem-
bre es portaran a terme una quinzena 
d’activitats, la majoria xerrades però 
també una activitat infantil, sortides i 
una observació astronòmica. 

La dona del temps de TV3, Mònica 
López, serà l’encarregada de donar el 
tret de sortida amb una xerrada sobre 
el canvi climàtic que es farà a Can Lle-
onart el 9 de novembre. Dins del mateix 
àmbit temàtic, l’ecòleg de la Universi-
tat de Barcelona, Joandomènec Ros, 
parlarà el 14 de novembre de la situ-
ació medioambiental del litoral català 
i de la necessitat de reflexionar sobre 
les conseqüències de l’expansió urba-
nística. La xerrada del geòleg Roger de 
Marfà confrontarà amb un altre aspec-
tes del mateix tema: la visió històrica 
dels canvis climàtics. Ho farà a l’IES 
Alella on s’exposaran per primera ve-
gada treballs de recerca dels ex-alum-
nes. En aquesta línia, els alumnes de 
4t d’ESO de l’Escola Laie presentaran 
també el seu treball de recerca anome-
nat Sostenibilitat i ensenyament, un 

···························································································
La Setmana de la Ciència es celebrarà del 9 al 18 de novembre. 

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

camí plegats. També a l’IES Alella tin-
drà lloc, el 16 de novembre, la xerrada 
del conegut científic Dani Jiménez que 
apareix cada divendres al programa El 
Club de TV3. Jiménez demostrarà que 
la ciència, a més de ser divertida, és 
menys complicada del que sembla. En 
aquesta mateixa línia, els físics Mar 
Tàpia i Salvador Ribas protagonitzaran 
una xerrada amb el títol El nostre pla-
neta es belluga.

Després d’aquesta activitat, serà el 
moment d’observar els astres des de 
Can Magarola amb l’ajuda del membre 
de l’Agrupació d’Astronomia, Daniel 
Alomar. La programació també comp-
ta amb dues sortides, una al castell de 
Burriac i l’altra serà un recorregut per 
diverses vinyes d’Alella, comentat per 
l’arquitecte alellenc Salvador Ribas. 

La Biblioteca municipal acollirà 
dues de les activitats del programa. 
En primer lloc, el 12 de novembre es 
farà una xerrada a càrrec d’un biòleg 
i dos estudiants de 1r d’ESO sobre la 
recuperació dels boscos després dels 
incendis. El dissabte 17 arribarà una 
sessió de contes i taller de pintura i 
dibuix. Per finalitzar, l’oncòleg alellenc 
Josep Ramon Germà presentarà a Can 
Lleonart el seu llibre El càncer es cura 
on es presenten els avenços que s’han 
fet respecte aquesta malaltia.

EL CLUB DE LECTURA REBRÀ LA 
VISITA DEL POETA JOAN MARGARIT
El Club de Lectura de la Biblioteca 
Municipal Ferrer i Guàrdia comptarà 
amb una visita de luxe el proper 8 de 
novembre. L’arquitecte i poeta Joan 
Margarit comentarà als assistents 
dues de les seves obres: Casa de 
Misericòrdia i Càlcul d’Estructures. 
A l’endemà, el 9 de novembre, està 
previst un espectacle per adults 
que porta com a títol La història 
de Xarhazad i Duniazad, contes 
de Les mil i una nits. La narració 
de la història anirà a càrrec de 
Sílvia Llorente  acompanyada de la 
ballarina Zenda. Com cada mes, els 
més menuts compten amb l’Hora 
del Conte, una activitat que vol 
despertar la imaginació i el gust per 
la lectura dels infants. En aquesta 
ocasió la contacontes Carme Canet 
narrarà la història Kasumai àfrica. 

ELS GUANYADORS DEL CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE LA VEREMA

Dani Jiménez, participa a ‘El Club’ de TV3.

Mònica López, la dona del temps de TV3.

El Primer Premi, per Eduard Mauri Moncada.

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

El Premi Revista Alella, per Rolando Enrique Zapata 
Hernández.
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CULTURA

ELS GUANYADORS DELS PREMIS LITERARIS

L’acte d’entrega dels premis literaris 
d’Alella es va celebrar el 6 d’octubre 
dins de la programació del Correllen-
gua. La guanyadora del premi Alella 
a Maria Oleart va ser la premianenca 
Maria Antònia Grau i Abadal. La seva 
obra, Res no és igual a res, va agradar 
al jurat perquè “és una reflexió comple-
ta sobre la vida, la mort i les persones; 
una obra compacta, plena d’un mis-
satge existencial gairebé místic i que 
està molt ben construïda”. En aquest 
apartat es van presentar un total de 
19 treballs, cinc més que en l’edició 
anterior. 

L’altre guanyador de la tarda va 
ser Joan Francesc Dalmau i Llagoste-
ra amb el seu conte Apòcrif, un tre-
ball original i ben escrit que va com-
petir amb una seixantena de treballs 
per aconseguir el premi Alella a Guida 
Alzina. Enguany aquest guardó té una 

···········································································································································
El premi de poesia Alella a Maria Oleart va ser per Res no és igual a res de Maria Antònia Grau, el premi de contes 
Alella a Guida Alzina va ser per Apòcrif de Joan Francesc Dalmau i el guardó Isidre Pòlit de relats curts va recaure en 
Adolf Boldú i el seu relat És quan plou que hi veig clar. 

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

aportació de 
600€, el do-
ble que l’any 
passat, i el 
compromís de 
publicar l’obra.

Pel que fa al 
premi d’astro-
nomia, Alella a 
Isidre Pòlit, que 
l’any passat va 
quedar desert, 
en aquesta edi-
ció el guanya-
dor va ser Adolf 
Boldú i Benet 
amb el relat És 
quan plou que 
hi veig clar. Es 
tracta de la història d’una nena i el que 
crea la seva imaginació en una tarda 
de pluja.  

NOVEMBRE MUSICAL A CAN LLEONART

El cicle de concerts de Can Lleonart 
torna aquesta tardor amb quatre pro-
postes on la música clàssica és el fil 
conductor. Una de les novetats d’en-
guany és que l’entrada deixa de ser 
gratuïta i tindrà un cost de 2€. El can-
vi s’ha produït perquè l’Ajuntament 
ha decidit formar part de l’Oficina de 
Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona i de la Xarxa de Músiques 
de la Generalitat de Catalunya. Un dels 
requisists per accedir a tots els avan-

tatges que ofereixen aquests dos orga-
nismes és posar un cost a les entrades 
dels espectacles, per tant l’Ajuntament 
ha decidit posar el preu simbòlic de 2€ 
als concerts. Formar part d’aquests dos 
circuits supramunicipals significa dis-
posar d’un ampli ventall d’espectacles 
culturals per poder oferir una progra-
mació de més qualitat al ciutadà, rebre 
importants subvencions i assessora-
ment tècnic d’especialistes. 

Les propostes per aquest mes de 

novembre -s’adjunta programació- han 
estat pensades perquè puguin agradar 
a un gran nombre de públic. Els grups 
que vindran interpretaran peces d’au-
tors tan coneguts com Mozart, Beetho-
ven, Schubert i Falla. 

Les entrades anticipades es poden 
comprar a partir del 5 de novembre a 
Can Lleonart, de 8 a 14h i de 16 a 
20h. El mateix dia dels concerts les 
entrades es podran adquirir a partir de 
les 20.30h.

···········································································································································
Can Lleonart ha programat quatre concerts de música clàssica pel mes de novembre.

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

D’esquerra a dreta, Adolf Boldú i Benet; la filla de 
Maria Antònia Grau i Abadal; i Joan Francesc Dalmau i 
Llagostera.
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UNA DOTZENA DE RESTAURANTS ALELLENCS 
PARTICIPEN A LES JORNADES DEL RAÏM I EL VI

Els ajuntaments d’Alella, el 
Masnou, Montgat, Premià de 
Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana 
i Vallromanes han organitzat les 
III Jornades Gastronòmiques del 
Raïm i el Vi de la DO Alella. Una de 
les novetats d’enguany és la participa-
ció del Consorci de Promoció Turística 
Costa Barcelona-Maresme que ha col-
laborat, entre d’altres, en el disseny del 
tríptic informatiu. El pròleg d’aquest lli-
bret, on es recullen tots els restaurants 
que participen així com els menús que 
ofereixen, és un escrit de la famosa 

···········································································································································
Del 9 al 25 de novembre es celebren les III Jornades Gastronòmiques del Raïm i Vi Do Alella. 

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

cuinera 
C a r m e 

Rusca l l e -
da. En les 

darrers pàgines 
del llibret infor-

matiu s’inclouen tres 
receptes: amanida de 
llagostins macerats amb 
vi dolç, tronc de lluç amb 
vi blanc xarel·lo, cloïsses i 
raïm d’Alella i mousse de 
xocolata amb coulis de 
raïm. 

LA DO ALELLA ES PROMOCIONA A MADRID

La Denominació d’Origen Alella, de la 
mà del Consorci de Promoció Turística 
del Maresme i de l’Ajuntament d’Alella, 
va donar-se a conèixer a Madrid els 
dies 24 i 25 d’octubre al Centre Cul-
tural Blanquerna, en un espai anome-
nat Escaparates de Catalunya, que ha 
organitzat la delegació dels Govern de 
la Generalitat de Catalunya a Madrid 

per promocionar els diferents vins ca-
talans.

Els cellers Parxet, Alta Alella, Alella 
Vinícola, Joaquim Batlle, Roura i Altra 
Banda van participar en aquesta acció 
de promoció on la DO Alella va ser la 
primera de les DO catalanes en presen-
tar-se. Cadascun d’ells va presentar tres 
vins que van tastar sommeliers, repre-

sentants de mitjans de comunicació i 
alumnes d’escoles de restauració i tu-
risme. 

La promoció de la DO Alella va ser 
presentada per la regidora de promoció 
econòmica i turisme d’Alella Isabel No-
nell. Durant l’acte també es va aprofitar 
per donar a conèixer les III Jornades gas-
tronòmiques del Raïm i del Vi DO Alella. 

···········································································································································
Un total de sis cellers van presentar els seus vins a especialistes del sector i mitjans de comunicació.

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

En el cas d’Alella hi participen 12 
restaurants -el mateix nombre que l’any 
passat- oferint uns menús que van des 
dels 25€ als 50€. 

Aquestes jornades van nèixer fa 
tres anys perquè l’Ajuntament d’Alella 
volia potenciar la gastronomia rela-
cionada amb el consum del raïm i el 
vi de la DO Alella. Des de la prime-
ra edició la proposta ha comptat amb 
el suport dels ciutadans i les jornades 
s’han consolidat amb la participació de 
més municipis i restaurants. Enguany 
hi participen un total de 53 restaurants 
amb propostes tant diferents com raïm 
amb formatge glacejat, sorbet de raïm 
de panses, cruixent de xai sense feina 
amb bolets i raïm, estofat de bou amb 
vi negre o medallons de filet amb foie 
i raïm. Les jornades, que es celebren 
del 9 al 25 de novembre, són obertes 
a tots els maresmencs que vulguin co-
nèixer les grans possibilitat culinàries 
del raïm. 
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UN ESTUDI PROPOSA AMPLIAR L’OFERTA DEL MERCAT

Els paradistes del mercat municipal i 
d’altres comerciants de la vila van as-
sistir el 18 d’octubre a una sessió a 
Can Lleonart on es van presentar un 
seguit de propostes per millorar el mer-
cat. En aquesta jornada, els tècnics de 
l’empresa Gabinet Ecos van exposar les 
conclusions de l’estudi que han portat 
a terme en els darrers mesos amb l’ob-
jectiu de millorar aquest equipament i 
aconseguir nous clients així com fidelit-
zar als actuals. 

Després d’analitzar la situació ac-
tual, l’estudi planteja la necessitat 
d’ampliar l’oferta perquè aquesta és 
insuficient. L’oferta global hauria de 
ser equilibrada, variada i atractiva per 
respondre al model de comerç de pro-
ximitat.

També es recomana portar a terme un 
programa de comunicació amb accions 
concretes com crear una marca identifi-
cativa, crear targetes de fidelitzacions i 
organitzar activitats lúdiques per atrau-
re clients del municipi i d’altres indrets 
propers. L’estudi que es va presentar 
també proposa la millora dels serveis 

···························································································
Ampliar l’oferta de parades i fer accions de promoció i comunicació són les 
conclusions de l’estudi realitzat.

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

25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

El dia internacional contra la violència 
envers les dones és el 25 de novembre. 
Al voltant d’aquesta data, la ciutadania 
podrà participar en diferents actes que 
tenen com a objectiu sensibilitzar a la 
població. Els i les joves de l’IES Alella 
faran els dies 26 i 28 de novembre un 
taller de prevenció de relacions abusi-
ves que s’inclou dins de la campanya 
de la Generalitat Talla amb els mals 
rotllos! Enraona. La finalitat és propor-
cionar als alumnes eines i recursos per 
desenvolupar, des de la perspectiva de 

···························································································
Els joves de l’IES participaran en tallers de sensibilització, es llegirà el manifest 
contra la violència de gènere, es farà una xerrada i una escenificació teatral.

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

cooperació, una postura personal críti-
ca i activa que eviti l’abús en les rela-
cions afectives, promovent el respecte 
mutu i models relacionats igualitaris. 
El dia 25 de novembre, a les 12h, es 
llegirà el manifest en contra la violèn-
cia de gènere a la Plaça de l’Ajunta-
ment. A continuació, es representarà 
l’obra de Darío Fo, Jo, Ulrike Crido! Es 
tracta d’un monòleg a tres veus que re-
flexiona sobre la lluita per la alliberació 
de la dona. El darrer dels actes és una 
xerrada a càrrec de l’Associació Contra 

l’Anorèxia i la Bulímia que es farà a Can 
Lleonart el 29 de novembre. Els ciuta-
dans interessats podran participar en 
una activitat pensada per donar pau-
tes de prevenció i detecció precoç dels 
trastorns del comportament alimentari. 
Durant el mes d’octubre, el personal 
de l’Ajuntament va rebre formació per 
introduir la igualtat a les àrees on tre-
ballen. Per la seva part, l’Associació de 
Dones Solidàries d’Alella ha iniciat un 
projecte per recuperar la memòria histò-
rica de les dones treballadores a Alella.

i les infraestructures, generalitzar les 
entregues a domicili, millorar els ac-
cessos, instal·lar una senyalització amb 
una imatge corporativa homogènia, fer 
més atractives les parades, crear vin-
cles associatius entre els comerciants i 
activar un programa de per a la major 
professionalització.
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La presentació del programa “L’aventu-
ra de la vida” es farà el proper 15 de 
novembre, a les 19.30h al CEIP Fabra. 
La xerrada va dirigida als pares i ma-
res dels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de 
primària perquè coneguin els objectius 
d’aquest programa que s’implantarà 
durant tot el curs, finançat per l’Ajun-
tament d’Alella. 

Els familiars rebran una guia que es 
basa en tècniques de comunicació per 
reforçar la relació pares-fills. Per la seva 
bada, els alumnes treballaran a classe 
dos grans eixos: habilitats per a la vida 
i hàbits saludables. A través d’un ma-
terial didàctic divertit -format per qua-
tre àlbums de cromos- es posarà l’ac-
cent en aspectes com el respecte vers 
un mateix, afrontar els desafiaments, 
relacionar-se, la higiene, l’alimentació, 

SERVEIS URBANS RENOVA LA 
CERTIFICACIÓ ISO 9001:2000
Després del primer any certificada, 
aquesta àrea de l’Ajuntament va 
passar l’auditoria per part de l’em-
presa alemanya TÜV que anualment 
haurà de garantir que s’apliquen els 
criteris de qualitat en tots els pro-
cessos de la gestió, i que existeix 
una millora continua del servei que 
per part d’aquest departament es 
dóna a la ciutadania.

EL VIATGE A CARQUEFOU REFORÇA 
ELS LLAÇOS D’AMISTAT 
El Comitè d’Agermanament Alella-
Carquefou, Els Diables del Vi, l’Es-
plai Guaita’l i representants muni-
cipals van viatjar els dies 11, 12 
i 13 d’octubre en motiu del desè 
aniversari de l’agermanament. La 
comitiva alellenca estava formada 
per una quarantena de persones 
que van visitar el centre històric de 
Nantes, van assaborir un sopar típi-
cament bretó i van aprendre danses 
entre moltes d’altres activitats que 
es van portar a terme. El regal ins-
titucional del consistori alellenc va 
ser una obra de l’artista Rosa Agen-
jo que també va exposar obres al 
consistori bretó.

LA GENERALITAT ADJUDICA 
L’AMPLICACIÓ DE L’ESCOLA FABRA
L’empresa pública GISA, ha adjudi-
cat la redacció del projecte bàsic, 
d’execució i posterior direcció d’obra 
de l’ampliació del CEIP Fabra a 
l’empresa Gallego Arquitectos, S.L 
per un import de 285.360€. Des 
d’ara hi ha un termini màxim de set 
mesos per entregar la documenta-
ció per part de l’adjudicatària. Un 
cop es compti amb el projecte es 
podran licitar les obres.

ES MILLORA L’ENTORN DE LA PARADA 
DEL BUS DE LA RIERA
Des de l’Àrea de Serveis Urbans 
s’ha fet una intervenció a la para-
da del bus, instal·lant una barana 
de fusta per protegir del desnivell 
que hi ha entre la vorera i la riera. 
També s’ha reforçat el muret i s’ha 
endreçat la senyalització.

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

ES POTENCIEN ELS HÀBITS 
SALUDABLES A L’ESCOLA PÚBLICA
····························································································
Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària del CEIP Fabra participaran en el 
programa “L’aventura de la vida”.

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

L’Ajuntament ha encarregat a l’empresa 
Localret dos estudis de telecomunica-
cions. El primer plantejarà la connexió 
dels edificis públics, tant els municipals 
com els de la Generalitat de Catalunya, 
per aconseguir millores en la transmissió 
de dades entre els equipaments, així com 
més velocitat en la connexió a internet i 
una reducció de costos. Aquesta primera 

···························································································
L’Ajuntament estudia la interconnexió a través de fibra òptica dels edificis 
públics del municipi.

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

S’ESTUDIA L’ARRIBADA DE LA FIBRA 
ÒPTICA I LA TELEFONIA MÒBIL 3G

l’activitat i el descans i la prevenció del 
consum de tabac i alcohol. 

Aquest programa, impulsat per la 
Fundació Catalana de l’Esplai i la Di-
recció General de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya, es portarà a 
terme durant tot el curs a un total de 
221 alumnes.

connexió a través de fibra òptica haurà de 
ser l’embrió perquè en un futur arribi la 
fibra òptica a totes les llars del municipi.

El segon estudi fixarà les bases del 
pla especial d’instal·lacions de telefonia 
mòbil per afrontar de manera endreçada 
i amb garanties l’arribada de les antenes 
que han de donar cobertura a la tercera 
generació de mòbils. 

En ‘Llampec’ és un dels personatges 
del material didàctic.
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EN MARXA LA CAMPANYA DE 
VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP
El Centre d’Atenció Primària (CAP) 
d’Alella ha començat la campanya 
de vacunació contra la grip. Aques-
ta malaltia contagiosa és una infec-
ció vírica de les vies respiratòries. 
La grip té un inici brusc amb febre 
alta, dolor muscular, tos seca, mal 
de cap i de coll que provoquen un 
malestar general. Es recomana que 
es vacunin les persones més grans 
de 60 anys, les internades en cen-
tres geriatrics, les persones amb 
malalties pulmonars, cardíaques 
cròniques, les persones diabèti-
ques, les que pateixen de malalties 
renals, les embarassades i les im-
munodeprimides.També es reco-
mana la vacunació als ciutadans 
que poden transmetre la grip a les 
persones d’aquests grups de risc i a 
les que ofereixen o treballen en ser-
veis essencials a la comunitat com 
personal sanitari i docent. La vacu-
na s’administra gratuïtament durant 
tot el mes d’octubre i novembre al 
CAP d’Alella, prèvia cita. 

CAMPANYA PER EVITAR LA 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
La Policia Local iniciarà una cam-
panya de control de soroll de les 
motocicletes i ciclomotors del mu-
nicipi a partir de novembre. Durant 
el primer mes les actuacions seran 
de conscienciació, informació, re-
comanació i advertiment a tots els 
vehicles de dues rodes que sobre-
passin els límits de contaminació 
acústica permesos per la llei. A 
partir de desembre, s’aplicarà l’Or-
denança de Contamincació Acústi-
ca. 

JOSEP SALA, NOU JUTGE DE PAU
En la sessió plenària del 27 de 
setembre es va nomenar a Josep 
Sala Forés com a nou jutge de pau 
titular del municipi. Tots els re-
gidors hi van votar a favor i van 
agrair a Roser Arenas la tasca 
que fins aleshores havia realitzat. 
Josep Sala havia estat el jutge de 
pau substitut fins el moment del 
nou nomenament. 

S’ESTUDIA L’ARRIBADA DE LA FIBRA 
ÒPTICA I LA TELEFONIA MÒBIL 3G

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

ES PROJECTEN ELS CURTS DE LA 
VUITENA EDICIÓ DEL VÍDEO JOVE

Can Lleonart acollirà, el 30 de novem-
bre i l’1 de desembre, la projecció de 
la vuitena edició del Vídeo Jove. En 
aquesta ocasió s’han rebut 57 curtme-
tratges procedents de diferents punts 
d’Espanya, Itàlia, Bèlgica, França, Ar-
gentina i Veneçuela. Aquesta edició ha 
estat la més participativa ja que s’han 
rebut 26 treballs més que en l’edició 
de l’any 2006. Durant la tarda del di-
vendres 30 de novembre es projecta-

UN CONCERT DECIDIRÀ ELS GRUPS 
GUANYADORS DE LA BECA DE MÚSICS

En la categoria A -de 14 a 17 anys- hi 
participaran els grups Water D Vàter i 
Kola Dimpakto. El premi al que opten 
és un paquet de formació musical i un 
concert al Masnou i a Teià durant el 
2008. A continuació, en la categoria 
B -de 18 a 30 anys- hi actuaran els 
grups Anal Hard, Angram, Ërase, More 
i Vicious Circle. El premi d’aquesta 
categoria són 3.000€ per enregistrar 
un CD, un concert a la Festa Major del 
Masnou, a la de Teià i la presentació 
del disc en un acte públic a Alella. 

···························································································
Un total de set grups actuaran, el 30 de novembre, al Casal d’Alella.

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

L’estil predominant de la majoria dels 
grups és el pop-rock però també hi ha 
de hardcore, ska i punk. 

El concert començarà a les 22h i 
els grups tindran l’oportunitat de de-
mostrar les seves habilitats musicals 
durant 20 minuts. El jurat, format per 
un crític de música de la revista Ender-
rock, un programador de la sala Clap 
de Mataró i músics amb una llarga tra-
jectòria valoraran les actuacions i do-
naran el seu veredicte la mateixa nit. 

···························································································
En aquesta edició s’han rebut un total de 57 cintes.

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

ran els curts dels joves professionals 
que no opten a premi mentre que els 
vídeos seleccionats es podran veure 
el dissabte 1 de desembre a la tarda. 
Després de la projeccció, el jurat farà 
públic el veredicte. D’altra banda, els 
curtmetratges de la categoria dels jo-
ves aficionats es podran veure dissabte 
1 de desembre al matí. Després del vi-
sionat també es farà públic la llista de 
guanyadors. 

El grup Sin-é, guanyador de la Beca de l’any passat.
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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 De l’alienació de finques a l’adquisició de patrimoni públic de sòl i habitatge

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

La gent

Nova tanda del “prenem nota” i després...què?

Aquestes setmanes l’equip de govern està fent reunions amb els veïns dels barris, una mesura que ja es va endegar en períodes 
anteriors. La idea es bona, vol donar imatge de diàleg i obertura, però son pocs els assistents i, any rere any, surten sempre  els 
mateixos temes que segueixen pendents des de la reunió anterior: la mobilitat, l’enllumenat, els aparcaments, les voreres. Els 
veïns van plantejar algunes propostes importants, com la col·laboració d’agents cívics.

Alella forma part de la Xarxa de Ciutats Educadores, no es podria aprofitar aquesta xarxa per promoure la conscienciació 
pública pel béns comuns? ser respectuosos amb els vianants, la velocitat i els sorolls, les plantes, que les papereres serveixin per 
algo. Te algun pla a aquest respecte l’equip de govern?

El poble té també altres problemes que s’han de afrontar i queden en l’oblit:
S’ha estudiat la mobilitat dels ciutadans? Una gran part es població dormitori i cada cop son més difícils les entrades a 

Barcelona: es podrien buscar mesures per millorar la qualitat de vida d’aquest nous alellencs? Incrementar l’horari dels microbu-
sos, que no tots els autobusos vagin a la plaça Catalunya... Hi han molts estudiants universitaris, no seria bo que alguns anessin 
directament a la zona universitària? I als que han de anar a Bellaterra, no se’ls podria facilitar algun sistema comunitari? Molts 
joves acaben marxant dels poble per les dificultats de mobilitat, tant com pel preu de les vivendes.

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

Nou mandat municipal i nova tanda de reunions amb els barris del poble. El passat mes d’octubre es va inaugurar la cinquena ronda de reu-
nions de l’Alcalde amb els veïns. Hem assistit a la majoria d’elles, com abans ho van fer els nostres anteriors representants, i, per desgràcia, 
torna a ser “més del mateix”. Els veïns es queixen, amb raó, del mateix de sempre: comportaments incívics, inseguretat, mal estat general 
dels vials... La resposta de l’Alcalde és la mateixa de sempre...”prenem nota i mirarem d’arreglar-ho”. Duen cinc anys prenent nota i moltes 
de les queixes, molts de les foradades en vials, molts dels arbres que generen queixes, la majoria dels comportaments incívics que es denun-
cien reunió després de reunió, barri rera barri segueixen sent els mateixos que ja van ser degudament “anotats” per l’alcalde anys enrere i 
que segueixen estant presents gairebé de forma permanent en les inquietuds dels veïns. Sembla ser que les notes preses per l’alcalde només 
serveixen per a elaborar propostes electorals en període d’eleccions...sense més. Els sots sense arreglar, els contenidors plens d’escombraries 
que generen problemes higiènic-sanitaris, les motos dels joves que sobrepassen en molt els decibels tolerats, els gossos que defequen on els 
plau a ells o als seus amos, els arbres sense podar o a punt de caure...segueixen sent els mateixos any rere any, reunió després de reunió. En 
el nostre programa electoral proposàvem l’aprovació d’una Ordenança Cívica i l’augment de la plantilla de la Policia Local com remei a gran 
part d’aquestes inquietuds o queixes dels veïns. Sembla ser que al primer ha estat receptiu el regidor socialista i ja ha anunciat la redacció 
d’una Ordenança Cívica. Esperem que també es doti pressupostàriament la creació de noves places de policia local per a la seva aplicació. 
Els carrers i el seu manteniment no necessiten més que voluntat de fer-lo. Menys papers de Salamanca i més Alella.
web: www.popularsbcn.com/alella  e-mail: berzosahf@alella.cat  

En pocs anys, l’Ajuntament d’Alella ha passat de vendre-s’ho tot a adquirir peces de sòl estratègiques de cara a conformar la 
ciutat del demà. 

Durant el període 1991-2003, els successius governs municipals van subhastar per quatre rals miserables més de 50 solars i 
parcel·les de titularitat públiques situades a Mas Coll, Can Comulada i Alella Parc.  Es tractava, majoritàriament, de terrenys no ap-
tes per edificar. Amb la seva venda, es generà un niu de conflicte que encara cueja ara, atesa les dificultats per adaptar-se a la nor-
mativa urbanística en pendents superiors al 30%. En lloc de desclassificar-los i declarar-los sòl forestal, el govern va subhastar els 
solars a correcuita –abans no ho prohibís la nova Llei d’Urbanisme– per sota del preu de mercat i, en molts casos, sense serveis.

L’Ajuntament també es va vendre Can Patatina, una emblemàtica finca situada al bell mig de la població. Enlloc de fer-hi 
habitatge social o recosir el nucli urbà, a cavall del Casal i de l’aparcament de Santa Eulàlia, s’hi va fer una promoció immobiliària 
d’alt stànding.

I així arribem fins a 2007, en què fruit de les gestions realitzades en l’anterior mandat el govern d’ERC+La Garnatxa tancarà 
la segona operació de compra de sòl -la fàbrica de pintures-, després de l’antic dipòsit d’aigua de la Gaietana. 

En el primer cas, es pretén rehabilitar la nau per acollir-hi la nova biblioteca municipal i construir una petita promoció d’habi-
tatge tutelat per a gent gran. En el segon cas, s’enderrocarà el dipòsit i es reurbanitzarà l’espai com a plaça pública per vincular-lo 
a la construcció d’un local social per al barri del Canonge i dos habitatges per a casos d’emergència social.  
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GRUPS MUNICIPALS

AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

La població escolar pública

El que ha estat un desig, una voluntat afirmada reiteradament en els programes polítics i que, per fi, veus que dia a dia es va fen 
realitat, que quasi esta a l’abast de la mà (Març-Abril 2008) es lògic que ens faci incrementar els batecs a un ritme paral·lel a 
l’execució de l’obra, de tots aquells que enteníem que la piscina no era tant sols un equipament més si no que representava un 
dret dels ciutadans, era farcir un buit dins de l’esquema de qualitat de vida dels alellencs.

Per nosaltres es un referent de cohesió social per que el complex haurà d’admetre a qualsevol ciutadà per el gaudi dels serveis 
ofertats. Lluny de ressuscitar controvèrsies, estem convençuts que el model de concessió representa un estil de gestió adient al 
moment, que assegura una permanent tutela municipal, una avaluació continua de la qualitat del servei i un control sobre la 
viabilitat econòmica-empresarial. Caldrà recordar, per els escèptics, que “l’Ajuntament podrà assumir la gestió directa en el cas 
que el concessionari no presti el servei adient”.

Temps tindrem per establir horaris,  tarifes i concretar serveis, ara valorem que el programa d’activitats de la piscina respon-
drà a la voluntat d’un equipament de serveis esportius per als ciutadans, oferint activitats i serveis amb orientació cap el lleure, 
manteniment físic i formació esportiva dins d’una amplia oferta per tothom, gent gran i persones amb disminució, acollint també 
els programes de natació per les escoles o població en edat escolar.   

Relligant la piscina i el poliesportiu tancarem un episodi cabdal en les polítiques socials i per a les persones. Ara podrem fer 
vàlida la seva pròpia definició com instal·lació de lleure integrada amb usos esportius, docents, recreatius, lúdics i de salut.       

Les reunions de l’Ajuntament amb els barris i urbanitzacions són la oportunitat per tal que els veïns puguin dir la seva però, sobre 
tot, per assolir compromisos de l’equip de govern de millora dels nostres carrers i espais públics amb calendari d’execució durant 
aquest mandat, barri a barri, urbanització per urbanització. No és de rebut escriure falsedats. Nosaltres demanem disculpes en 
relació al text d’algunes de les convocatòries que varem distribuir amb l’únic objectiu d’estimular la presència de veïns a aquestes 
reunions, donant suport a l’Alcalde i a la participació. Però ens ratifiquem en que la política informativa del govern és nefasta: 
l’Alcalde ens ha negat amb un NO rotund que puguem transmetre els plens per internet; molta gent creu que El FULL només 
és “autobombo”, inclús IC-V es va negar a fer servir aquest espai com a protesta per la política informativa. Un parells de veïns 
volen compartir aquestes imatges “SENSE PARAULES”, nosaltres també pensem que El Full hauria de donar un espai a la veu 
dels alellencs.

La gent vol dir la seva

Sobre una possible evacuació en cas necessari de la població escolar pública, se suposa que l’equip de govern no té cap pla previst. 
Avui, amb el canvi climàtic s’ha de viure el dia a dia i estar preparats. Evacuar la població escolar, concentrada precisament al Bosquet, 
seria bastant problemàtic degut a un únic accés a les escoles, molt precari, i que tots coneixem. A més, la B-52, sobrecarregada i amb 
molta facilitat col·lapsada, no facilitaria les coses.

La solució, en principi, i que alleugeriria la situació, és remodelar el camí del Mig i obrir-nos al poble veí del Masnou.
L’equip de govern té la paraula i també l’APA, Associació de Pares i Alumnes. 
En referència a la Llar d’Infants Els Pinyons i que va inaugurar el conseller d’Educació el dia 8 de setembre, nosaltres, Amor per Alella 

(C.O.R.) no estem d’acord amb la seva ubicació ni tampoc amb la construcció de l’edifici, els materials utilitzats i les seves formes. O 
sigui, ho trobem perillós. 

La piscina municipal
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5· Proposta de l’Alcaldia sobre designació de festes locals 
per a l’any 2008.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), proposa establir l’1 
d’agost, patró de la població, i el dilluns 23 de juny. 
Tant els regidors Javier Berzosa (PP) com Mercè Marzo 
(Gd’A) demanen que la segona festa s’estableixi en base o 
bé al calendari escolar o bé a les festes de Barcelona. 
S’aprova amb el vots a favor (12) d’ERC+LG, PSC, CiU, PP 

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

6· Proposta de l’alcaldia sobre expedient de modificació de 
crèdit núm.7/2007.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), explica la necessitat 
de donar de baixa algunes partides del pressupost, pel fet 
que o bé ja s’han acomplert les actuacions previstes o bé no 
s’executaran, i poder generar així nou crèdit per cobrir altres 
despeses i inversions fins a final de l’exercici per un import 
global de 105.000€.
S’aprova amb el vots a favor (12) d’ERC+LG, PSC,CiU, 

C.O.R i PP i l’abstenció (1) de Gd’A.

7· Propostes de la regidoria de Sostenibilitat sobre bonifi-
cació de la quota de l’impost sobre construccions, instal-
lacions i obres corresponent als expedient d’obres majors 
núm.69/2007 i 137/2007.
Conformement al previst per l’Ordenança Fiscal núm. 3 per 
al cas d’obres d’interès social, s’aprova una bonificació del 
50% de la quota a les fundacions Germans Aymar i Puig, 
d’una banda, i Sant Francesc d’Assís, de l’altra, per sengles 
obres d’adequació d’accessos i espais interns de cadascun 
dels complexos assistencials, la qual cosa motiva un estalvi 
de 2.340 i 800€ respectivament. 
S’aprova per unanimitat.

8· Elecció del Jutge de Pau titular.
La presidència sotmet a votació l’elecció de Josep Sala Fo-
rés com a Jutge de Pau d’Alella en substitució de Roser 
Arenas.
S’aprova per unanimitat.

PLE ORDINARI DEL 27 DE SETEMBRE DE 2007

1· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 26 de juliol de 2007.
S’aprova per unanimitat. 

2· Decret de l’Alcaldia núm. 1138/07, de 13 de setembre, 
nomenant la regidora Isabel Nonell i Torres, com a membre 
de la Junta de Govern Local.
El ple municipal queda assabentat d’aquest decret. 

3· Proposta de l’Alcaldia sobre designació de la regidora 
Marta Giralt i Rué com a representant suplent en el Consorci 
de Promoció Turística Costa del Maresme.
S’aprova per unanimitat. 

4· Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del plec de clàu-
sules administratives i sol·licitud d’informe previ al Departa-
ment de Governació per a l’adquisició de l’immoble situat al 
Torrent Vallbona,19.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), explica que el proce-
diment per adquirir de manera directa un bé immoble, quan 
el preu de taxació excedeix el 10% del pressupost municipal, 
requereix d’una aprovació inicial per part del ple i la neces-
sitat que el Departament de Governació de la Generalitat 
l’hi doni el vist-i-plau. Ulteriorment caldrà fer una aprovació 
definitiva abans de procedir a la signatura de les escriptures 
i a la compra en concret. 

En aquest cas, se sotmet a aprovació la proposta d’ad-
quisició de la finca coneguda com a Fàbrica de pintures, 
per un import d’1.400.000€. L’alcalde recorda que la major 
part d’aquests diners provenen de la modificació urbanística 
realitzada en l’àmbit de Can Calderó.

Els regidors Carme Tort (CiU) i Javier Berzosa (PP) adver-
teixen el risc que suposa iniciar el procediment de contracta-
ció administrativa sense tenir prèviament compromès docu-
mentalment aquest compromís de venda amb la propietat.

L’alcalde els respon que Ajuntament i propietaris mante-
nen una relació de confiança en la qual ambdues parts han 
adquirit uns compromisos que arribaran a complir.
S’aprova per unanimitat.

CAN LLEONART
30 DE NOVEMBRE 
1 DE DESEMBRE 

Més informació:
ÀGORA ·  93 540 72 45



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
seresijm@alella.cat

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

GABINET D’ALCALDIA
Elisabet Vilaró · 93 555 05 50
De dl. a dv. de 8 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: NOVEMBRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

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

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2007

Mercat municipal 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
Alcaldia, Comunicació, Serveis Urbans 
i Gestió Interna
Hores a convenir · franciscora@alella.cat

LAURA ALOY I LÓPEZ ERC+LG
Regidora de Serveis Socials
Hores a convenir · aloyll@alella.cat

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
ponsapj@alella.cat

ISABEL NONELL I TORRAS ERC+LG
Regidora de Turisme i Promoció Econòmica 
Hores a convenir · nonellti@alella.cat

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
asensiofa@alella.cat

MARTA GIRALT RUÉ ERC+LG
Regidora de Cultura
Hores a convenir · giraltrm@alella.cat
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