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L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

El dissabte 29 de març vam fer el primer tast del nou Com-

plex Esportiu Municipal. Un globus aeroestàtic, gegants, cap-

grossos i grallers, el vicepresident de la Generalitat i d’altres 

autoritats, un arrossada popular per a més de 500 persones, 

batuca, capoeira i, per damunt de tot, molta, molta gent que 

va gaudir de la festa i va conèixer de primera mà com és el 

nou equipament que obrirà les seves portes al públic el pro-

per 14 d’abril. 

El primer dia de portes obertes van acostar-s’hi més de 2.300 

persones i diumenge, més de 800. Tots aquests visitants ja 

han pogut comprovar que la realitat va molt més enllà de la 

piscina promesa pels polítics i desitjada per tots des de fa 

molts anys. Neix una àmplia oferta esportiva i de salut, així 

com un nou espai de relació i cohesió social que millorarà la 

qualitat de vida de les alellenques i alellencs.

I ja som més de 1.500 els que hem decidit d’esdevenir-ne 

usuaris!

Vull felicitar i agrair la feina feta per totes les persones de 

l’Ajuntament que han organitzat i col·laborat en l’organització 

i el bon desenvolupament d’una diada que recordarem durant 

molt de temps. 

Però el temps no s’atura i cal seguir treballant. El proper 10 

d’abril s’estrenarà Espais de Poesia: una nova proposta cul-

tural per acostar la literatura a tots els racons del poble que 

servirà, a més, per donar a conèixer la futura ubicació de 

la biblioteca municipal a la fàbrica del Torrent Vallbona. Ja 

hem encarregat conjuntament amb la Diputació de Barcelona 

l’estudi de programació del nou equipament, que tindrà més 

de 1.000 metres quadrats, multiplicant per més de quatre 

l’espai actual de l’Hort de la Rectoria, i tot just al tancament 

d’aquesta edició hem conegut que la Generalitat ens ha con-

cedit la subvenció que havíem sol·licitat per a la seva futura 

construcció. 
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ESPORTS

BENVINGUDA POPULAR  

Alella ja té piscina pública i molt més. 
El Complex Esportiu Municipal va ser 
inaugurat el passat 29 de març en un 
acte presidit pel vicepresident de la 
Generalitat de Catalunya, Josep-Llu-
ís Carod-Rovira, i l’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco, que va comptar amb 
la presència de la secretària general de 
l’Esport, Anna Pruna, del president de 
la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya, David Moner, i d’alcaldes i 
regidors del Maresme. Més de 600 per-
sones van assistir als actes organitzats 
per l’Ajuntament per donar la benvin-
guda al nou equipament esportiu. La 
nova instal·lació, que entrarà en funci-
onament el 14 d’abril,  incrementa no-
tablement l’oferta lúdica i esportiva del 
municipi amb dues piscines cobertes, 
banys de vapor i quatre sales de fit-
ness, spinning i d’activitats dirigides. 

Durant els parlaments inaugurals, 
l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, va 
destacar que l’equipament representa 
la culminació d’una “reivindicació his-
tòrica que millorarà la qualitat de vida 
dels ciutadans” i que té com a princi-
pals objectius “el manteniment físic de 

···········································································································································
Més de 600 persones participen a la festa d’inauguració del Complex Esportiu Municipal. 
···········································································································································

la gent gran i la natació per als nostres 
escolars”. 

A més de visitar les instal·lacions, 
els veïns van continuar la celebració 
amb un aperitiu i una gran arrossada 
popular a la qual van assistir més de 
500 comensals. La festa va incloure 
altres activitats, com la pujada en glo-
bus aerostàtic, batucada i una exhibi-
ció de capoeira. 

Els alellencs no van deixar escapar 
l’oportunitat de visitar i recórrer els in-
teriors del Complex Esportiu Municipal, 
participant de forma massiva en el cap 
de setmana de portes obertes dels dies  
29 i 30 de març. Durant els dos dies  
van visitar l’equipament més de 3.000 
persones.

Situat al costat del Poliesportiu 
Municipal de Can Vera, el complex es-
portiu té una superfície construïda de 
3.250 m2. Serà gestionat per la Unió 
de Federacions Esportives de Catalunya 
(UFEC), una entitat sense ànim de lu-
cre que gestiona altres equipaments  
a Sant Celoni, Barcelona, Sabadell, 
Arenys de Mar, Salt, Sant Hilari o l’Es-
cala. El projecte arquitectònic redactat 

EL CENTRE EN DADES

Superfície edificada: 3.250 m2

Piscina gran: vas de 25 per 12,5 i 1,35 m 
d’alçada de mitjana
Piscina petita d’hidromassatge: 9 per 5 m 
i 0,90 d’alçada.
Bany de vapor.
Sala de fitness de 300 m2.
Sala 1 d’activitats dirigides de 150 m2.
Sala 2 d’activitats dirigides de 90 m2.
Sala d’espíning de 75 m2.
Inversió: 4,2 milions d’euros.
Inici de les activitats: 14 d’abril. 
Horari: de dll. a dv. de 7 a 23h; dss. de 8 a 
20h i dg. i festius de 9 a 14h.

pel gabinet GAAB Arquitectes, va ser 
dissenyat per estalviar al màxim la des-
pesa energètica de les instal·lacions i 
les piscines s’han omplert amb aigua 
procedent d’un pou municipal, sense 
recórrer a la xarxa abastament.  

El nou equipament està unit amb 
el Poliesportiu Municipal de Can Vera 
per un passadís de pedra vista que co-
munica els dos equipaments. A sobre 
del passadís l’Ajuntament condicionarà 
una zona verda que acabarà de relligar 
i donar continuïtat a les dues instal-
lacions esportives.  

El cost del complex esportiu supera 
els 4 milions d’euros, dels quals 2,5 
estan finançats per la UFEC i la resta 
per diferents administracions. L’equi-
pament entrarà en funcionament el 
14 d’abril dues setmanes més tard del 
previst. La quota del mes serà gratuïta 
per als abonats. El centre té capacitat 
per acollir 3.000 usuaris i arrenca amb 
més 1.500 inscrits. La concessionària 
ha ampliat fins a final d’abril el des-
compte del 50% en les inscripcions.

CONXI DURO
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ESPORTS

EL CAMP D’ESPORTS ES POT REGAR GRÀCIES AL 
DIPÒSIT DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

Al contrari del que passa en molts 
camps de futbol de Catalunya, el 
d’Alella no pateix de moment els pro-
blemes derivats de la sequera i la pro-
hibició de regar la gespa amb aigua 
potable. Tot i que s’ha reduït al mínim 
imprescindible les aportacions d’aigua, 
la gespa artificial del camp es continua 
regant gràcies a què disposa d’un di-
pòsit de recollida d’aigües pluvials i un 
sistema d’aprofitament de les aigües 
de reg, de manera que no es nodreix 
de la xarxa d’abastament general.

 El dipòsit es va construir fa quatre 
anys coincidint amb la instal·lació de 
la gespa artificial. L’estructura, de 2,5 
metres de diàmetre i 6 de llarg, està 
soterrada molt a prop del bar, a la zona 
gol sud. Té una capacitat per emma-
gatzemar 25.000 litres d’aigua. 

Per tal d’aprofitar al màxim les 

TERCERA EDICIÓ DE LA CAMINADA 
DELS TRES POBLES 

reserves d’aigua del dipòsit, els regs 
s’han reduït al mínim necessari per 
permetre la pràctica esportiva amb se-
guretat per als jugadors. 

Les irrigacions es fan abans dels 
partits i dels entrenaments, però es fa 
servir el programa més curt, d’un mi-
nut de durada, en comptes dels altres 
més llargs, que són de dos o tres mi-
nuts. A la mitja part dels partits, si és 
necessari en els dies de més calor, es 
torna a fer una petita remullada.  

La sequera i les mesures excepcio-
nals decretades per la Generalitat que 
prohibeixen l’ús de l’aigua potable per 
al reg de parcs, jardins i zones espor-
tives pot dificultar la pràctica de futbol 
als camps de gespa, natural o artificial, 
ja que si aquests no es reguen regular-
ment es poden fer malbé i incrementar 
el risc de lesions dels jugadors. 

El diumenge 13 d’abril els veïns i ve-
ïnes d’Alella, Teià i El Masnou tindran 
novament l’oportunitat de trobar-se i 
gaudir d’un passeig pels espais comuns 
durant la III Caminada dels Tres Pobles 
que organitzen els ajuntaments i comp-
ta amb la col·laboració d’entitats del 
tres municipis. La trobada està ober-
ta a tothom, tot i que les inscripcions 
estan limitades a 800 participants. El 
recorregut, de 9 km aproximadament, 
està pensat per a caminants de totes 
les edats, de manera que es farà amb 

un ritme i per uns camins fàcils de tran-
sitar. Els assistents rebran un obsequi i 
se’ls convidarà a esmorzar. 

Les inscripcions són gratuïtes i es 
poden fer dins l’11 d’abril. Per apuntar-
se cal emplenar les butlletes que es po-
den trobar als poliesportius municipals 
de les tres localitats. El punt de trobada 
pels participants d’Alella és el Bosquet 
(davant de l’IES) a les 9h. 

La caminada té molt èxit de parti-
cipants. L’any passat van prendre part 
més de 700 persones. 

···························································································
La cita és diumenge, 13 d’abril, i el recorregut serà de 9 kilòmetres.

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

El camp reaprofita l’aigua de pluja i de reg. 

Recorregut
9 km.
Sortida
A les 9h al Bosquet 
(davant de l’IES Alella) 
Inscripcions
Fins l’11 d’abril a les oficines del 
Poliesportiu Municipal 
Pg. de la Creu de Pedra, 29-31
Tel. 93 540 19 93
www.alella.cat                           

INFORMACIÓ
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MEDI AMBIENT

···························································································
S’executen els treballs de manteniment i neteja de les franges perimentrals 
de les urbanitzacions de Can Comulada i Nova Alella.

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

LA MANCOMUNITAT DE SERVEIS ES 
TRASLLADA A ALELLA

PROHIBIT FER FOC FINS AL 15 D’OCTUBRE 

El mes d’abril quedarà constituït el nou 
consell general de la Mancomunitat de 
Serveis d’Alella, El Masnou i Teià. Per 
primer cop des de la seva fundació el 
2002, la presidència i la gestió de la 
Mancomunitat recauran en l’alcalde i  
en l’estructura tècnica i administrativa 
de l’Ajuntament d’Alella.

La Mancomunitat de Serveis és 
l’ens responsable de gestionar les 
instal·lacions i el servei de les deixa-
lleries mòbil i fixa. Precisament com a 
conseqüència de l’entrada en funciona-
ment de la instal·lació mòbil el passat 
mes de gener, el pressupost per aquest 
exercici s’ha incrementat de 340.000 
a 400.000€. L’Ajuntament d’Alella n’hi 

Del 15 de març al 15 d’octubre no es 
pot encendre cap foc en terrenys fores-
tals, estiguin o no poblats d’espècies 
arbòries, i en la franja de 500 metres 
que els envolten. Aquesta mesura afec-
ta tots els barris d’Alella, especialment 
els de muntanya: Can Magarola, Font 
de Cera, Alella Parc, Mas Coll, Coma 
Fosca-Can Comulada i Nova Alella-Cal 
Baró. 

La prohibició pretén reduir el risc 
d’incendi i comporta, entre altres res-
triccions, la impossibilitat de cremar 
restes de poda, fer focs d’esbarjo, llan-
çar coets o focs d’artifici. Dins de les 

urbanitzacions només es podrà fer foc 
quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb 
mataguspires. Les autoritzacions per 
fer cremes controlades en sòl agrícola 
només seran tramitades pel Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de 
la  Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament ha iniciat a l’abril els 
treballs de manteniment de les franges 
perimetrals contra els incendis de les 
urbanitzacions de Coma Fosca-Can Co-
mulada i Nova Alella-Cal Baró. Aquesta 
actuació pretén reduir la massa vegetal 
combustible en una franja de 25 me-
tres al voltant d’aquestes zones residen-

aporta 90.706 en base al seu pes de-
mogràfic.

L’any 2007, els usuaris alellencs 
van portar a la deixalleria 689 tones de 
residus, 110 menys que l’any 2006. 
D’aquestes, 322 corresponien a usu-
aris particulars, 197 a serveis públics 
- brigada municipal i servei de recollida 
de mobles- i 169 a petits industrials.  

Recentment, la Mancomunitat ha 
tramitat davant l’Agència de Residus 
de Catalunya la sol·licitud de retorn 
de cànon per les tones recollides a la 
deixalleria el 2007 de les quatre frac-
cions valoritzables –fustes, vidre pla, 
piles i olis vegetals-, que ascendeix a 
28.000€.

REPOSAT L’ARBRAT VIARI QUE S’HAVIA 
RETIRAT PER MALATIA 
L’Ajuntament ha reposat durant el 
mes de març l’arbrat viari que s’ha-
via retirat per malaltia o per afecta-
ció d’obres. En concret s’han plan-
tat 15 nous exemplars de plàtan a 
la Riera Fosca, la rambla d’Àngel 
Guimerà i a l’accés del Canonge 
des de la carretera BP-5002, així 
com 2 til·lers al Torrent Vallbona. 

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

cials, per minvar el risc de propagació 
dels focs als habitatges en cas d’incendi 
forestal. El cost total d’aquestes actua-
cions supera els 9.400€. Enguany els 
treballs  es faran en aquests dos barris, 
com ja es va fer l’any 2006, ja que tra-
dicionalment són els que més han patit 
els efectes dels incendis. 

L’Ajuntament recorda que els propi-
etaris de les parcel·les interiors de les 
urbanitzacions estan obligats a mante-
nir-les netes i lliures de vegetació seca, 
i a complir el que estableixen les nor-
matives en matèria de prevenció d’in-
cendis forestals.  

Uns operaris reposen un nou exemplar de plàtan a 
la rambla Àngel Guimerà. 

···························································································
El pressupost de l’organisme que gestiona les deixalleries mòbil i fixa ascendeix 
a 400.000€.

···························································································
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SERVEIS URBANS

SUBSTITUCIÓ DE LES REIXES DE 
DRENATGE A CAN COMULADA
L’àrea de Serveis Urbans ha engegat 
una actuació per millorar el sistema de 
recollida de aigües pluvials al nucli de 
Can Comulada per evitar que es pro-
dueixin inundacions amb els aiguats i 
els riscos que comporten per a la cir-
culació de vehicles les actuals reixes de 
drenatge.

Els treballs consisteixen en la subs-
titució de les reixes de drenatge super-
ficial, que han quedat obsoletes i tenen 
problemes de moviments i obturació, 
per d’altres estructures noves que faci-
liten l’evacuació de l’aigua de pluja. Les 
estructures antigues, que són similars 
als rails de tren, es canvien per d’altres 
més consistents i amb els orificis qua-
driculats que afavoreixen el pas de l’ai-
gua. La millora del drenatge superficial, 
que ja es va portar a terme al nucli de 
Mas Coll, s’ha iniciat a Can Comulada 
amb la substitució de dues reixes del 
carrer de l’Avet i la de la confluència 

PODEN ELS ARBRES DE LA CARRETERA BP-5002 
PER EVITAR ACCIDENTS 
La Diputació de Barcelona ha dut a ter-
me la poda d’una vuitantena d’arbres  
de la carretera BP-5002 per millorar la 
visibilitat en aquest tram viari i evitar 
el risc d’accident que pot comportar la 
proximitat de les branques i fulles a la 
calçada. L’actuació, que feia anys que 
no es realitzava, ha estat reclamada per 
l’Ajuntament i ha afectat el tram com-
près entre el carrer del Molí i el carrer 
Llorer, que és de titularitat de la Dipu-
tació. El consistori està fent gestions 
per tal d’aconseguir que la Generalitat 
es faci càrrec de la poda de l’arbrat del 
tram de carretera que està sota la seva 
responsabilitat. L’actuació sol·licitada 
afectaria els exemplars situats entre el 
pont de l’autopista i Alella Parc. 

del carrer Perdius i l’avinguda del Mil-
lenari. Aquesta darrera actuació ha 
quedat enllestida el mes de març amb 
un cost d’execució de 6.293€.

NOU ESPAI D’APARCAMENT DE MOTOS 
A L’INSTITUT
Els alumnes de l’IES d’Alella po-
dran estacionar les seves motos 
amb major seguretat i garanties de 
no ser víctimes de robatoris o actes 
vandàlics. L’Ajuntament ha condi-
cionat un espai d’estacionament 
de ciclomotors en un dels laterals 
compresos entre l’edifici i el mur 
perimetral que l’envolta per tal que 
l’alumnat pugui deixar les motos en 
una zona més condicionada, visi-
ble i protegida. Molts dels alumnes 
de l’IES utilitzen aquests mitjà de 
transport per anar al centre i fins 
ara l’havien de deixar darrere en 
una zona poc visible i controlada,  
que afavoria els robatoris. 

ARRANJAMENT DE GUALS AL TORRENT 
VALLBONA
L’Ajuntament ha arranjat les voreres 
de l’accés als carrer del Mig i al car-
rer de Josep Anselm Clavé des del 
Torrent Vallbona per facilitar el pas 
de vianants i evitar el risc de caigu-
des produïdes pels pendents que hi 
havia fins ara. 

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

Les noves reixes de drenatge de la confluència de 
l’avinguda del Mil·lenari amb el carrer Perdius. 
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EDUCACIÓ

PREINSCRIPCIONS I PORTES OBERTES
A LA LLAR D’INFANTS ELS PINYONS

Vuit famílies comparteixen des del mes 
de març l’aventura de la maternitat a 
l’Espai Nadó de la Llar d’Infants Mu-
nicipal Els Pinyons, una iniciativa pro-

moguda per aquest centre amb l’ob-
jectiu d’oferir a les mares i pares que 
acaben de tenir un nadó o estan a punt 
de fer-ho un espai de trobada i inter-

···························································································
El termini per tramitar les sol·licituds de preinscripció és del 5 al 16 de maig.

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

Les preinscripcions a la Llar d’Infants 
Municipal Els Pinyons per al curs 
2008/09 es faran del 5 al 16 de maig, 
ambdós inclosos. L’imprès de sol·licitud 
es podrà recollir a la llar d’infants, a 
la regidoria d’Educació, a les oficines 
de l’Ajuntament i a la pàgina web de 
la Generalitat (www.gencat.net/edu-
cacio). Els criteris generals d’admis-
sió de l’alumnat es realitzaran seguint 
els següents barems: 40 punts per als 
nens que tinguin germans escolaritzats 
al centre; 20 punts per als residents a 
Alella; 10 punts per a les famílies que 
siguin beneficiàries de l’ajut de renda 
mínima d’inserció i 10 punts per dis-
minució igual o superior al 33%. Per 
família nombrosa s’atorguen 15 punts 

i 10 als nens que pateixin una malal-
tia crònica que afecti el seu sistema 
digestiu. La llista de sol·licitants amb 
les puntuacions corresponents es pu-
blicarà el 22 de maig. En cas que les 
demandes amb la mateixa puntuació 
siguin superiors a les places ofertades, 
el 23 de maig es farà un sorteig públic 
a la Sala de Plens. La relació definitiva 
d’admesos es publicarà el 30 de maig 
i el període de matriculació serà del 9 
a 13 de juny.

La llar d’infants organitza una jor-
nada de portes obertes el 26 d’abril, de 
11 a 13h, en la qual, a més de mostrar 
l’equipament, s’explicarà als pares i les 
mares el projecte educatiu del centre i 
es lliurarà l’imprès de preinscripció. 

canvi d’experiències. Les trobades són 
quinzenals i es realitzen dimecres de 
10 a 11.20h. Moltes de les usuàries 
– com la Loli, la Rosa o la Maite- ja 
havien viscut l’experiència de ser mare 
i ara s’enfronten a la criança del seu 
segon fill. 

Les usuàries valoren molt positiva-
ment la iniciativa i insisteixen en què 
conèixer altres experiències i vivències 
ajuda a relativitzar i a superar angoi-
xes. A les sessions s’aborden qüestions 
plantejades per les mateixes mares i 
pares com són: la son, les pors, l’ali-
mentació, la lactància, el massatge in-
fantil, els límits o la relació amb els ger-
mans. A part de les trobades, els pares 
i les mares també poden utilitzar l’espai 
per estar amb els seus nados dilluns, 
dimarts i dijous de 10 a 11.30h. 

UN ESPAI PER COMPARTIR LA MATERNITAT

L’ESCOLA D’ADULTS PREPARA ELS 
CONTINGUTS DEL PROPER CURS 
L’Espai Actiu, l’escola d’adults 
d’Alella, ja ha començat a prepa-
rar els continguts del proper curs 
2008-2009. L’oferta se centrarà, 
com anys anteriors, en la prepara-
ció per a les diverses proves d’ac-
cés. En concret, s’oferiran cursos 

per preparar la prova 
d’accés a cicles 

de grau mitjà 
i superior i 
d’accés a 
la Univer-
sitat per 
a majors 

de 25 anys.  
També s’ofe-

riran cursos de 
preparació per a les proves de di-
ferents nivells de català que realitza 
la Junta Permanent de Català. Així, 
es mantindran els cursos de prepa-
ració de nivell A, B, C i D que tan 
bona acollida han tingut enguany. 
Les preinscripcions estàn previstes 
per a la segona quinzena del mes 
de juny.  

·······················································································································
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CAN LLEONART CONVIDA A GAUDIR DELS VIATGES A 
LA SEVA OFERTA DE PRIMAVERA 

El programa de cursos de primavera de 
Can Lleonart inclou novetats apropia-
des per aquesta època de l’any en què 
el cos i l’ànima es revolten i l’esclat de 
la natura i la bonança de temps convi-
den a sortir. Entre les noves propostes 
de l’oferta trimestral destaquen tres 
activitats de viatges, amb continguts 
molt útils per a les escapades prima-
verals o les vacances estiuenques: an-
glès per viatjar, fotografia pràctica de 
viatges i cinc destins per somiar. En el 
primer curs, que es farà del 28 d’abril 
al 16 de juny, es repassaran els con-
ceptes i el vocabulari anglès necessari 
i bàsic per moure’s pel món. El de fo-
tografia pràctica de viatges està dirigit 
a fotògrafs aficionats i inclou exercicis 
pràctics per descobrir les moltes pos-
sibilitats que ofereixen els viatges per 

extreure imatges interessants. La dar-
rera activitat viatgera és una suggerent 
proposta que convida a descobrir –i a 
somiar- cinc destinacions emblemàti-
ques: Egipte, Síria, Jordània, Turquia 
i Grècia des de les aules de Can Lle-
onart. El curs parteix de la base que 
viatjar és un plaer que comença abans 
d’arribar a la destinació i que, per tant, 
és molt important conèixer la història, 
els costums i els llocs d’interès abans 
d’emprendre el viatge per aprofitar-lo 
al màxim. A les sessions s’explicarà tot 
el que és imprescindible saber per anar 
a cadascun d’aquests països.

Dins de l’oferta de salut i creixe-
ment personal, destaca com a no-
vetat un taller per conèixer i prevenir 
l’ansietat i l’estrès, dos problemes que 
acostumen a aflorar a la temporada 

Els alellencs tindran l’oportunitat de 
fer un primer tast de la Fàbrica de Pin-
tures, l’espai que acollirà la biblioteca 
municipal, durant la cloenda d’Espais 
de Poesia, una nova proposta cultural 
per promoure la lectura i la creació 
literària i donar a conèixer poetes i 
poetesses catalans. La primera edició 
d’aquest festival finalitzarà el diumen-
ge 13 d’abril amb un matí farcit d’ac-
tivitats lúdiques i literàries. El progra-
ma inclou la projecció del documental 
Veus al paisatge, un treball participa-
tiu sobre Alella i la poesia elaborat per 
joves alellencs que combina imatges 
del poble amb la lectura de poemes. 

LA FÀBRICA DE PINTURES ACULL 
LA CLOENDA D’ESPAIS DE POESIA 

···························································································
L’oferta del trimestre inclou tallers de compostatge casolà i d’il·lusionisme.

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

primaveral. Les novetats del trimestre 
inclouen també cursos de compostatge 
casolà; pintura decorativa sobre fusta; 
bricolatge; il·lusionisme; balls llatins i 
balls en línia, i un taller sobre vins xi-
lens i argentins. 

Can Lleonart proposa observar i guardir dels ocells del 
nostre entorn a la primera sortida de la primavera. Sor-
tirem de matí perquè és l’hora en què es poden veure i 
sentir millor. Ens trobarem a l’aparcament de davant de 
Can Lleonart a les 8 del matí i sortirem amb cotxes par-
ticulars fins a la cornisa on començarem a caminar. Els 
que tingueu prismàtics els podeu portar, us aniran bé.

Diumenge 20 d’abril (Inscripcions abans del 16 d’abril)
Guia: Alfons Alier
Preu: Gratuït

Sortida per observar els ocells 

25 ANYS DE DIABLES D’ALELLA
Els Diables d’Alella inicien el 26 
d’abril la celebració del seu 25 ani-
versari amb una gran trobada de di-
ables que inclourà quatre correfocs 
simultanis i una batucada amb més 
de 50 músics. El 25 d’abril, a Co-
mafosca, node d’art i pensament, 
s’inaugura una exposició que recull 
la història de l’entitat. 

LA BIBLIOTECA PROPOSA ‘UN ALTRE 
SANT JORDI’
La biblioteca celebra Sant Jordi amb 
una proposta de titelles a càrrec de 
Glòria Arrufat i Lídia Clua que duu 
per títol Un altre Sant Jordi (22 
d’abril a les 17.30h) i amb la pro-
jecció del documental participatiu 
sobre Alella i la poesia Veus al pai-
satge que es podrà veure la tarda 
del 23 d’abril. 

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



Habitatge social sense límit d’edat, 
tant de compra com de lloguer.
Àrea residencial estratègica entre 
Alella i El Masnou per guanyar 
habitatge protegit sense fer malbé 
el paisatge.
Creació d’una oficina d’informació 
d’habitatge. 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
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JORNADA DE PARTICIPACIÓ DEL 
PLA LOCAL D’HABITATGE

Els ciutadans van poder dir la seva so-
bre el Pla local d’habitatge al taller de 
participació que es va celebrar el pas-
sat 23 de febrer a Can Lleonart. Una 
dotzena de persones, entre regidors, 
tècnics i veïns, van participar a la ses-
sió, que va comptar amb presència de 
l’equip redactor,  en la qual es va oferir 
informació sobre el pla i es van debatre 
i plantejar propostes  i prioritats en ma-
tèria d’habitatge. Totes les aportacions 
ciutadanes queden recollides en una 
memòria i seran avaluades per l’equip 
redactor per incorporar-les a aquest 
document estratègic que defineix els 
objectius i concreta les actuacions a 
promoure des del govern local amb 
l’objectiu de fomentar l’assoliment del 
dret de la ciutadania a gaudir d’un ha-
bitatge digne. 

Fins ara, l’elaboració d’aquests 
plans per part dels ajuntaments era 
voluntària, però amb la nova Llei del 
dret a l’habitatge de la Generalitat es 
converteixen en documents necessaris. 

L’Ajuntament d’Alella ha estat el primer  
que ha obert el document a la partici-
pació de tota la ciutadania. 

 Els assistents a la sessió partici-
pativa van coincidir en la necessitat de 
mantenir el caràcter singular del muni-
cipi i la seva qualitat de vida, fent-les   
compatibles amb polítiques que afavo-
reixin l’accés a l’habitatge de diversos 
col·lectius que ara no es poden perme-
tre viure a Alella. 

L’OFICINA MÒBIL DEL DNI TORNA ELS 
DIES 28 I 29 D’ABRIL
L’oficina mòbil del DNI tornarà per 
tercera vegada a Alella els propers 
28 i 29 d’abril. El servei estalvia 
desplaçaments als veïns per expe-
dir o renovar els seus documents 
d’identitat. En les dues primeres 
jornades es van atendre més de 
dues-centes persones. Els interes-
sats s’han d’apuntar prèviament a 
les oficines de la policia local.

EL TERMINI DE PAGAMENT DE LA 
BROSSA S’AMPLIA FINS AL 3 DE JUNY
El termini de pagament de la taxa 
per a la recollida, tractament i elimi-
nació d’escombraries domèstiques 
s’ha ampliat de dos a tres mesos, 
de manera que el període de cobra-
ment es prorrogarà fins al 3 de juny. 
L’ampliació del termini respon a ne-
cessitats tècniques i informàtiques.

10 ANYS D’AGERMANAMENT AMB 
CARQUEFOU 
Veïns i autoritats del municipi de 
Carquefou visitaran Alella entre el 
8 i l’11 de maig amb motiu de la 
celebració del desè Aniversari de la 
signatura del protocol d’Agermana-
ment. La delegació bretona estarà 
encapçalada per l’alcalde Claude 
Guillet que ha estat relegit en la 
primera volta de les eleccions mu-
nicipals i va ser nomenat al Ple del 
15 de març.

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

CALÇOTADA POPULAR A CAN GAZA  
Setanta comensals van participar a la 
calçotada organitzada pel Casal de Jo-
ves que es va celebrar a Can Gaza el 
16 de març en la qual es van consumir 
més de 700 calçots. El programa d’ac-
tivitats de primavera inclou un taller 
per aprendre les nocions bàsiques del 
funcionament d’una moto. El taller com 
funciona la teva moto? es farà dissab-
te, 26 d’abril, de 16 a 20h. Les places 
són limitades i les inscripcions estan 
obertes fins al 23 d’abril. 

···························································································
Els assistents van coincidir en la necessitat de compatibilitzar la fisonomia 
actual del municipi amb polítiques d’accés a l’habitatge.

···························································································
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CONCURS PER A LA IMATGE GRÀFICA 
DE LA VEREMA I LA FESTA MAJOR
L’Ajuntament ha obert el període 
per participar en el concurs de dis-
seny de la imatge gràfica de la Fes-
ta Major, que se celebrarà el dies 
31 de juliol i 1, 2 i 3 d’agost, i de 
la XXXIV Festa de la Verema, que  
tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 de 
setembre. Els interessats poden re-
collir les bases de la convocatòria 
a Can Lleonart o al web de l’Ajun-
tament (www.alella.cat). Les pro-
postes es poden lliurar fins al 9 de 
maig, al mateix centre cultural. 

NOU CURS DE CANGURS A L’ÀGORA 
El Punt d’Informació Juvenil ha or-
ganitzat un segon curs de cangurs 
dirigit a joves a partir de 16 anys, 
amb dues sessions teòriques i dues 
sessions pràctiques a la Llar d’In-
fants Municipal Els Pinyons.

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

El Consell Comarcal 
inaugura el 17 d’abril 
Maresme Centre de 
Negocis, un nou equi-
pament adreçat a em-
preses i autònoms de 
la comarca. La instal-
lació està situada en 
primera línia de mar, a 
la planta baixa de l’edi-
fici de l’Escola Univer-
sitària del Maresme 
(EUM), al passeig del 
Callao de Mataró. 

El centre ocupa una 
superfície aproximada 
de 500 m2 i inclou set despatxos d’en-
tre 40 i 11 m2, destinats a l’allotjament 
d’empreses, una sala amb 14 taules de 
treball per a ús de treballadors autò-
noms de la comarca, a més d’espais 
comuns: recepció i sales de reunió, es-
pera i reprografia. Es posa en marxa 
amb l’objectiu d’afavorir l’activitat eco-

OBRE UN CENTRE DE NEGOCIS ADREÇAT A AUTÒNOMS 
I EMPRESES DE LA COMARCA

nòmica i les iniciatives empresarials, 
proporcionant  serveis i allotjament a 
treballadors autònoms i empreses de 
la comarca. Els interessats poden pre-
sentar les seves sol·licituds al Consell 
Comarcal del Maresme. Els despatxos 
per l’allotjament empresarial tenen 
un preu mensual de 23,36€ m2, que 

Un total de 5.096 electors, el 74,66% 
del cens electoral d’Alella, van exercir el 
seu dret a vot a les eleccions generals 
del 9 de març. La llista del PSC va ser 
la més votada, amb 1.622 paperetes, 

MÉS DE 5.000 ALELLENCS VOTEN A 
LES ELECCIONS GENERALS 

3 menys que la candidatura de CiU. El 
PSC puja vots i percentatge, CiU i PP 
mantenen posicions i ERC perd la mei-
tat dels suports. A Alella es van regis-
trar 24 vots nuls i 90 en blanc. 

PSC
CiU
PP
ERC
ICV-EUiA
Altres

1.622
1.619

940
482
199
120                

Candidatures Vots

31,98%
31,92%
18,53%

9,5%
3,92%
2,37%

2008 2004

PSC
CiU
PP
ERC
ICV-EA
Altres

Candidatures Vots

1.448
1.735

935
1.000

214
43

26,72%
32,01%
17,25%
18,45%
3,95%
0,79%

inclou l’ús de l’espai, 
manteniment i neteja, 
subministrament d’ai-
gua i llum, servei de 
recepció durant l’horari 
d’obertura del centre, 
seguretat i utilització 
dels espais comuns.   
Tindran prioritat els 
projectes empresarials 
innovadors i viables 
econòmicament, pro-
cedents de municipis 
que no disposin de vi-
ver d’empreses i pro-
moguts per menors de 

30 anys o majors de 45. 
La sala de treball per als autònoms 

permetrà als usuaris disposar d’un es-
pai per desenvolupar la seva activitat 
i relacionar-se amb altres treballadors. 
El preu públic fixat és de 5,24€ per 
lloc de treball i dia. Per més informació:  
www.maresmecn.cat o 93 7411616. 
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Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Ja era hora

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Resultats de les eleccions i feina!

I d’Alella...qui es preocupa?

Sou molts els que ens heu preguntat pels resultats a Alella de les ultimes eleccions. No sabem si aquest numero de El Full les pu-
blicarà, però, per si de cas, us les oferim tot seguit. Han estat aquestes: PSC: 1622 vots. CIU: 1619 vots. PP: 940 vots. ERC: 482 
vots. ICV-EA: 199 vots. Altres: 120 vots.

Moltes gràcies a les 1619 persones que heu votat a CIU, i gràcies també a les 5096 que heu participat (el 74,66% es un bon 
percentatge, encara que hagi estat per sota del 80,98% de l’any 2004) Amb el vostre suport CIU es la tercera força al Congrès dels 
Diputats, i això que nomes la podem votar a Catalunya! Tenim un paper molt important, com a força moderadora i que farà presents 
els interessos de Catalunya al Govern espanyol.

A Alella continuem la nostra tasca, desde la oposición, però treballant i fent propostes importants per a tots. Al Ple del novembre, 
els grups de la oposició vam presentar una proposta per tal de fomentar el pluralisme en la información emesa per l’Ajuntament, així 
com potenciar la comunicació en el si de la comunitat: l’estem parlant amb l’equip de govern, però costa… Al Ple de desembre vam 
incloure un punt a l’ordre del dia per tal d’exigir información sobre la oganització del nou poliesportiu: ni els usuaris ni els monitors 
sabien llavors què passaria ni amb les seves activitats ni amb els seus contractes… Estem contents de que les noves instal.lacions 
es puguin inaugurar amb la majoria (no tots) d’aquests problemas resolts.

En l’últim ple municipal, es va acordar que la dedicació de l’Alcalde deixés de ser completa per a ser parcial. Quan fa uns anys va demanar 
la dedicació exclusiva ho va justificar en que Alella mereixia un alcalde amb dedicació completa. Ara sembla ser que ja no mereixem aquesta 
dedicació. Darrere d’aquesta modificació està la conveniència, legítima, de poder percebre nous ingressos derivats de les seves responsabili-
tats en el Consell Comarcal. També en aquest ple es va acordar, a proposta de ERC-LG, instar a l’Estat d’Israel perquè aixequi el bloqueig de 
Gaza. I, finalment, instar al Govern de l’Estat  perquè reconegui l’Estat de Kosovo, que només existeix en la fantasia d’alguns. Totes aquestes 
propostes són innecessàries per a Alella, que segueix tenint problemes reals. Deficiències en els seus carrers, en la Riera, falta d’equipament 
públic, d’habitatge social. Sembla que els problemes dels veïns, els nostres problemes, ja no són importants per a ERC-LG. I per a acabar, 
el daltabaix electoral de ERC que ha dut als seus dirigents a una lamentable lluita pel poder en aquest partit. ERC ha perdut la força, virtual, 
que semblava tenir. ERC ens segueix governant a Alella però ha deixat de ser decisiva en la resta d’institucions. És lògic, mentre segueixin 
ancorats en els seus posicionaments ideològics no aconseguiran recuperar a aquest elector ara desencantat. ICV pràcticament ha desapare-
gut de les urnes d’Alella, mentre el PP es consolida com la tercera força política en el municipi, en algun dels col·legis amb gairebé un 26% 
d’electors. És el resultat d’una preocupació pels nostres veïns. Per posar un exemple, la poda que aquests dies s’ha realitzat dels plataners 
de la carretera entre el tram comprès entre l’autopista i l’Avinguda Badalona ha estat conseqüència de les gestions del Grup Popular en la 
Diputació de Barcelona a instàncies del PP d’Alella. Finalment, volem fer una correcció d’una informació en el Full-2: el regidor socialista 
esmentat no ha tingut cap vinculació laboral o econòmica amb la promotora, tal com es diu i així ho rectifiquem públicament. 

El 14 d’abril entrarà en funcionament el complex esportiu municipal de Can Vera, que té la piscina com a atracció principal. S’aca-
barà, d’aquesta manera, un procés lent i laboriós de quatre anys que començà amb l’elecció del sòl i que comportà, al llarg de les 
seves diverses fases, l’adaptació del planejament urbanístic, l’acord amb les propietats veïnes, la convocatòria d’un concurs per a 
la construcció i gestió de l’equipament, i les dificultats i neguits intrínsecs a qualsevol obra d’aquesta envergadura. Pel camí es va 
aconseguir el suport d’altres administracions per completar-ne el finançament.

Al final, la inversió que s’hi ha fet supera els 4 milions d’euros: dos i mig aportats per la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC), 528.000 per la Generalitat i 170.000 per la Diputació. 

Ja el 2005 la UFEC va proposar el quadre de tarifes per als usuaris, d’acord amb els costos de construcció i gestió de les instal-
lacions. ERC+La Garnatxa considera que, en general, els preus dels abonaments són raonables i plenament competitius respecte 
d’altres equipaments similars del Maresme i el Barcelonès. Properament, el govern completarà aquesta oferta amb sengles progra-
mes de natació escolar i d’aquateràpia per a gent gran. Tanmateix, algunes persones han trobat excessives les tarifes vigents, i han 
promogut una campanya de signatures per exigir-ne la seva revisió. 

És un fet que res no agrada a tothom. Per això, bo i encaixant les crítiques i recollint algun dels suggeriments, ERC+La Garnatxa es 
congratula per la inauguració del complex esportiu. I més si tenim en compte que arriba gairebé 30 anys després que des d’El Full ja s’ad-
voqués per cobrir l’antiga piscina de Can Vera, i 16 anys després de perdre-la com a conseqüència de la construcció del polisportiu. 

web: www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella
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AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

Catalunya, país de grans vins

La victòria del PSC indica la voluntat d’assegurar al capdavant de l’Estat a JL.Rez. Zapatero però per els catalans, el missatge es que 
volem influir decisivament a Espanya i hem triat, majoritàriament al PSC per fer-ho, apostant per l’estabilitat i el seny com senda per la 
consecució dels objectius polítics que Catalunya té plantejats. Anotem el compromís dels nostres diputats de treballar Catalunya amb la 
màxima participació, influència i capacitat de decisió per assolir els reptes de nou finançament, consorci tributari, noves competències, 
inversions de l’Estat, traspàs de Rodalies, gestió de l’aeroport, reforma del Senat i de la llei O.P. Judicial i la defensa i promoció de la 
nostra llengua, entre d’altres. 

Però també podem fer una segona interpretació. El ciutadà entén que ja  no es pot definir el socialisme com una fórmula concisa  o 
teòrica si no com un conjunt de doctrines, experiències socials i polítiques per anar transformant la societat donant resposta els proble-
mes derivats del terreny econòmic, social i polític en una recerca ininterrompuda per l’alliberament de les persones, amb la difusió del 
coneixement i la igualtat d’oportunitats, evitant la injustícia, fent igual dones i homes, construint bens comuns i la sobirania col·lectiva. 
Ara no val a caure, per falta de memòria critica, amb el errors i les derives. Ho deia Orwell: “qui controla el passat controla el futur, i 
viceversa”. Un futur com un horitzó que dona motius i sentit a la lluita contra les desigualtats i que projecti  més cooperació, civisme 
i solidaritat.   

Aquest mes malauradament acabem amb una nota de dolor. Se’ns fa difícil pair la mort del nostre company Isaias de Mondragón. ETA 
a colpejat a la societat democràtica en un va esforç d’alterar la convivència i a arrabassat d’arrel con projecte familiar aliè a la política.  

Volem expressar la nostra solidaritat i comprensió amb l’equip de govern pel contingut del text del grup municipal ERC-LG, encapçalat pel 
nostre alcalde, en El Full de març. ERC-LG es plany que l’equip de govern ha estat tres mesos per quadrar números i casar les necessitats 
del poble amb la disponibilitat de recursos. Be, no és la seva feina?. Els recursos sempre son limitats. La política consisteix precisament 
en com i a on aplicar-los. Invertir en Alella donant preferència a la seguretat, les polítiques socials o a l’obra pública és l’essència de la po-
lítica, i la seva grandesa. És que es queixen de la tasca que li toca fer a l’Alcalde?. Pot ser perquè no li agrada?. O, no se sent preparat?.
També es plany que Gent d’Alella ha criticat el pressupost i no ha aportat idees. L’entenc. Entenc que li agradi que li facin la feina. Mireu, 
els que anem cada dia a treballar hem de pensar en com millorar l’empresa, els productes o els serveis que oferim, i també paguem els 
impostos corresponents. És a dir, la nostra feina, la fem. Pot ser que cadascun faci la seva. La de l’alcalde és liderar el municipi i tenir un 
projecte i un model pensat. Diguéssim que ha d’anar a treballar amb les idees fetes de casa. A molts ens agradaria col·laborar a la millora 
d’Alella. Però, pot ser, hi ajudaria que de tant en tant l’alcalde ens escoltés. 

Però el Sr. Andreu Francisco té la nostra solidaritat i comprensió perquè en aquests moments pot ser no tingui el cap en el temes 
municipals sinó  en l’aposta que ha de fer: en Carod o en Puigcercós. D’això depèn el seu futur. És trist, però el seu futur no depèn de 
si fa una bona tasca pel municipi d’Alella. Depèn de si encerta l’aposta o no. És trist, però és així. Son les servituds de dependre d’uns 
organismes subordinats a interessos que no tenen res a veure amb el ciutadans d’Alella.

Carta oberta 

El vi és cultura perquè posseeix unes arrels populars bíbliques. I també forma part d’una tradició que ha generat el que avui es co-
neix com a cultura del vi. La primera vegada que se cita a la Bíblia és en el Gènesi amb el cas de Noè, indicant-se al mateix temps 
els efectes d’aquesta beguda quan es pren en excés. El Rei David exposa que la terra produeix el vi que alegra el cor. I els proverbis 
recomanen donar vi a qui té amargura en l’ànima. Sobre el vi podem trobar molts llibres de poemes, encara que a mi, personalment, 
un dels que més m’agraden és un poema de Blasco Ibáñez i que diu així: “El vino es la bebida más universal por excelencia, la 
más sana de todas las que usamos para nutrición y recreo.” Actualment, rellevants cardiòlegs i cardiòlogues recomanen, sempre 
amb moderació, consumir una copa de vi en els àpats, ja que ho consideren bo per a la salut. Catalunya Denominació d’Origen. 
Passió, Emoció, Plaer. El vi forma part de la cultura i el paisatge de Catalunya des de fa més de 2.300 anys. El vi català va assolir 
una gran notorietat durant l’època de l’Imperi Romà i la seva producció va arribar a ser molt apreciada. Des de llavors, els ceps, les 
vinyes, els cellers, el vi ha configurat l’entorn, convertint-se en protagonista de noves formes de comerç, desenvolupament cultural 
i cohesió social. Actualment, amb 11 Denominacions d’Origen i les més de 25 varietats de raïm fa que, amb raó, els nostres vins 
estiguin plens de matisos que els fan únics. Les Denominacions: Alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, 
Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona, Terra Alta. I les seves més de 25 varietats de raïm: xarel·lo, macabeu, parella-
da, chardonnay, ull de llebre, carinyena, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, pinot noir, syrah, sauvignon blanc, entre altres. 
Us estimo a tots. Albino.

Estabilitat i seny 

atenció a hores convingudes: mmg@mercemarzo.com
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COP D’ULL AL PLE

Adhesió al pla de pensions de promoció conjunta per a 
l’Administració Local de Catalunya.
D’acord amb els representants dels treballadors de l’Ajunta-
ment, es proposa adherir-se al pla de pensions de promoció 
conjunta per a l’Administració Local, promogut per l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques i els sindicats 
CCOO i UGT.
Aprovat per unanimitat.

Moció contra el bloqueig de la franja de Gaza.
El ple acorda denunciar el bloqueig que Israel efectua sobre 
Gaza, exigir que compleixi amb les resolucions de les Naci-
ons Unides i reclamar que es reconegui el dret del poble pa-
lestí a tenir el seu propi Estat. La proposta va ser presentada 
per ERC+LG, a instàncies de la Comissió de Cooperació 
Internacional. 
Aprovat amb els vots favorables de ERC+LG, PSC, Gd’A i 
C.O.R. i l’abstenció de CiU.

Moció sobre la independència de Kosovo. 
S’acorda instar el Govern espanyol a reconèixer oficialment i 
iniciar relacions diplomàtiques amb el nou estat de Kosovo, 
a més de mostrar la satisfacció per un fet històric que dóna 
l’oportunitat a tots el pobles d’Europa a decidir lliurament. 
La proposta va ser presentada per ERC+LG.
Aprovat amb els vots favorables de ERC+LG, CiU i C.O.R., 
l’abstenció del PSC i el vot contrari del PP i Gd’A.

PLE ORDINARI DEL 28 DE FEBRER DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

ACORDS DEL PLE

Sol·licituds de subvencions a la convocatòria del PUOSC 
de la Generalitat.
L’alcaldia va donar compte al ple municipal de les sol·licituds 
presentades al Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya de 
la Generalitat (PUOSC) 2008-2012, que són les següents: 
arranjament de l’espai públic de Can Vera (183.000€); pas-
seig de la Riera trams B i C (400.000€); nou Casal d’Alella 
(Centre cívic i sala polivalent, 650.000€); redacció projecte 
biblioteca municipal (56.000€); obres biblioteca municipal 
(750.000€); millora del dipòsit d’abastament d’aigua pota-
ble d’Alella Parc (58.000€); substitució de l’enllumentat pú-
blic de Can Magarola (60.000€); pavimentació d’Ibars Meia 
(60.000€); adequació i millora del clavegueram del car-
rer Santiago Rusiñol (60.000€); substitució de canonades 
d’abastiment d’aigua a Mas Coll (60.000€); connexió avin-
guda Ferran Fabra amb el barri del Rost (68.000€); adequa-
ció zona verda i aparcament del carrer Núria (71.000€). 

Modificació del règim de dedicacions de l’alcalde i una 
regidora. 
S’acorda reconèixer a l’alcalde, Andreu Francisco, la dedica-
ció parcial en el desenvolupament del seu càrrec, que passa 
de 40 a 37 hores setmanals, amb un retribució bruta de 
44.680€, així com la dedicació parcial de 30 hores setma-
nals i una retribució bruta de 21.421€ de la regidora Laura 
Aloy, delegada de les àrees de Serveis Socials i Sanitat. 
Aprovat amb els vots a favor de ERC+La Garnatxa, PSC, 
Gd’A, C.O.R i l’abstenció de CiU. 

MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
D’acord amb la normativa sobre mesures de prevenció d’incendis forestals, resta prohibit, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, ambdós dies 
inclosos, a totsĐ

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podran cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals 
o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb 
mataguspires. 
b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
c) Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. 
d) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Només el Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà concedir autoritzacions per encendre foc.
Els barris situaĐ
Els titularsĐ
Les persones que passin, treballin o romanguin a les zones forestals, estan obligades a complir totes les indicacions que els siguin fetes pels agents rurals, guardes, 
vigilants i altres agents de l’autoritat i facilitaran la seva identitat si fossin requerits a fer-ho.
Davant de qualsevol indici de foc, truqueu a Emergències (112) o a la Policia Local (93 555 24 12)



JOSEP MARIA SERÉS IBARZ PSC
Regidor de Governació i Esports
Hores a convenir
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 (667 182 523) 
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 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

GABINET D’ALCALDIA
93 555 05 50
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

EDUCACIÓ
93 540 72 45
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

MEDI AMBIENT
93 555 24 51 (concertar visita prèvia)

SERVEIS SOCIALS
93 555 23 39 (concertar visita prèvia)

SERVEIS URBANS I OBRES PÚBLIQUES
93 555 97 06
Coordinadora / Enginyer: dv. matí (concertar visita prèvia)

URBANISME
93 555 24 51
Arquitectes: dl. dc. i dv. (concertar visita prèvia)

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 
Dl. de 10 a 14h · De dt. a dv. de 16 a 20h

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

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17
Dt. i dj. de 17 a 21h · Dc. i dv. de 16 a 21h

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
De dl. a dv. de 8 a 14h · De dl. a dj. de 16 a 20h

COMAFOSCA NODE D’ART I PENSAMENT
93 540 87 23
Dj. i dv. de 17 a 21h · Ds. de 10 a 14 i de 17 a 22h
Dg. de 10 a 14h · Festius tancat

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09 

MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
93 540 02 16 

POLICIA LOCAL (en servei les 24 hores del dia) 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · 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

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71
De dl. a dv. de 9 a 14h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h

CENTRE DE SALUT D’ALELLA
93 555 03 54 · 93 555 15 21

CEIP FABRA
93 555 39 12 · 93 555 78 03

IES ALELLA
93 540 31 10

TELÈFONS D’INTERÈS HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

 PER CONVENIR HORA, TRUQUEU ALS SEGÜENTS NÚMEROS: 93 555 23 39 · 39 555 28 54

L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals és de dilluns a divendres de 8,15 a 14h i dijous de 16 a 20h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: ABRIL

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

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

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

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

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

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

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

27 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 ·

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 ERC+LG
Regidor de Medi Ambient, Urbanisme, Habitatge i Mobilitat
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h
Hores a convenir · asensiofa@alella.cat

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

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

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2008
Mercat municipal 1r. trimestre    14.01.2008   a   14.03.2008
Mercat municipal 2n. trimestre    11.04.2008   a   11.06.2008
Mercat municipal 3r. trimestre    16.07.2008   a   16.09.2008
Mercat municipal 4t. trimestre    10.10.2008   a   10.12.2008
Taxa recollida escombraries habitatges (termini ampliat)  29.02.2008  a   03.06.2008
Taxa recollida escombraries comercial    02.05.2008   a   02.07.2008
Taxa servei de cementiri municipal    02.02.2008   a   02.04.2008
Taxa per entrada de vehicles - guals    02.02.2008   a   02.04.2008
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   02.03.2008   a   02.05.2008
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2008   a   03.06.2008
IBI (1ª. fracció domiciliat)           02.06.2008
IBI (2ª. fracció domiciliat)           03.11.2008
Impost Activitats Econòmiques    04.09.2008   a   04.11.2008
Impost Béns Immobles-rústica    04.09.2008   a   04.11.2008



PROPERA ESTADA DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A ALELLA:
DEL 29 D’ABRIL AL 4 DE MAIG
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h 
i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.


