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L’Ajuntament engega un projecte per recuperar 6 pous i 2 mines 
que aportaran a la xarxa 360.000 m3 anuals d’aigua. 
L’Ajuntament engega un projecte per recuperar 6 pous i 2 mines 
que aportaran a la xarxa 360.000 m3 anuals d’aigua. 
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La situació de sequera en què es troba el nostre país i la 

determinació d’aprofitar els recursos hídrics del nostre subsòl 

ha portat al govern municipal ha tirar endavant una inversió 

de prop de 900.000 euros per tal de recuperar l’aigua de 

sis pous i dues mines de titularitat pública. Es tracta d’una 

mesura per a la qual s’ha sol·licitat una subvenció a l’Agència 

Catalana de l’Aigua, però que s’executarà amb independència 

que aquesta sigui concedida totalment o parcial. El conjunt 

de les actuacions previstes estaran completades abans de sis 

mesos i permetran d’incorporar a la xarxa d’abastament al 

voltant de 360.000 m³ cada any; és a dir, una tercera part 

del total d’aigua que consumim els alellencs. 

Recentment hem conegut l’import i les inversions municipals 

que mereixeran la col·laboració econòmica de la Generalitat 

de Catalunya per al període 2008-2012. Rebrem més 

d’un milió i mig d’euros, una quantitat que dobla l’import 

concedit al nostre poble l’any 2003 i que quadriplica el 

de 1999. Aquests diners seran destinats a impulsar els 

principals projectes d’aquest mandat: el Passeig de la Riera, 

la biblioteca de la Fàbrica de Pintures i el nou Casal d’Alella 

de Can Calderó. A aquestes tres actuacions cal sumar-hi 

l’arranjament de la zona verda situada entre el nou complex 

de la piscina i les pistes exteriors del polisportiu, la substitució 

de l’enllumenat del barri de Can Magarola i la millora del 

dipòsit que subministra aigua a Alella Parc.  

Per finalitzar, voldria demanar la vostra col·laboració per 

estalviar aigua, especialment en aquests moments, i recordar-

vos la prohibició de regar jardins i omplir piscines amb aigua 

procedent de la xarxa d’abastament. 
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MEDI AMBIENT

L’AJUNTAMENT RECUPERARÀ SIS 
POUS I DUES MINES 

CAPTACIÓ

Pou Arenas
Pou Mar i Muntanya
Pou de Can Llanes
Mina Can Sors
Pou Can Magarola
Pous Alella Parc
Mina Nova Alella ( Mas Coll)
Total recursos

40.000 m3

50.000 m3

30.000 m3

100.000 m3

40.000 m3

70.000 m3

30.000 m3

360.000 m3

m3 RECUPERATS/ANY

35% de l’aigua subministrada a la xarxa 
d’abastament d’aigua potable 

L’Ajuntament durà a terme en els pro-
pers mesos un projecte de recuperació 
de pous i mines del municipi per tal 
d’incrementar l’aportació de recursos 
propis d’aigua a la xarxa d’abastament 
general i fer front a l’actual situació de 
sequera. L’actuació ha estat encarre-
gada a Sorea, empresa concessionà-
ria del servei d’aigua a Alella, i pretén 
recuperar i posar en valor els recursos 

de sis pous i dues mines de titularitat 
pública que havien estat abandonades 
pels alts nivells de nitrats o perquè no 
disposaven de canonada d’impulsió 
fins al dipòsit general. 

La intervenció permetrà d’apro-
fitar les captacions de les mines de 
Can Sors i Nova Alella (a Mas Coll) i 
els pous Arenas, Mar i Muntanya, Can 
Magarola, Can Llanes i dos d’Alella 
Parc. S’estima que amb l’activació de 
totes les captacions en desús s’apor-
tarà a la xarxa d’abastament al voltant 
de 360.000 m3 a l’any (680 m3/dia) 
amb una explotació moderada dels 
recursos. Aquesta xifra representa el 
35% aproximadament del volum anual 
subministrat al municipi procedent de 
la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL). 
Els cabals recuperats seran tractats i 
barrejats amb l’aigua d’ATLL. 

L’Ajuntament ha presentat aquests 
projectes a la convocatòria de subven-
cions per a la recuperació de recursos 
hídrics municipals de l’Agencia Cata-

1. Mina Can Sors
L’aigua es desviarà a una instal·lació d’eliminació 
de nitrats, retornarà al dipòsit receptor i alimentarà 
el barri de Can Sors. El cabal sobrant es bombarà al 
dipòsit de Creu de Pedra. 
2. Pous Arenes, Mar i Muntanya i Llanes
Tres canonades d’impulsió portaran l’aigua des 
dels aqüifers fins al dipòsit de Creu de Pedra. 
3. Pou Can Magarola
Reforma total del pou amb la instal·lació de bomba 
i columna nova, quadre elèctric, sistema de clora-
ció i connexió al dipòsit situat a Font de Cera. 
4. Pous Alella Parc
Reforma integral dels pous (bomba, columna nova, 
quadre elèctric i sistema de cloració), que aboca-
ran l’aigua al dipòsit Alella Parc 1.
5. Mines de Mas Coll
L’aigua serà canalitzada cap a un nou dipòsit 
prefabricat de 10 m3, on es clorarà i s’injectarà al 
dipòsit situat al carrer Rosselló. 

LES ACTUACIONS

lana de l’Aigua (ACA). Al tancament 
d’aquesta edició s’esperava la confir-
mació de la subvenció, que pot arribar 
al 80% del cost de les obres. La inver-
sió prevista supera els 887.000€. 

Sorea espera realitzar les obres en 
cinc mesos, de manera que l’aigua dels 
pous es podria aprofitar a la tardor. 

POU ARENAS POU CAN MAGAROLA

POU ALELLA PARC MINA CAN SORSPOU MAR I MUNTANYA
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MEDI AMBIENT

L’AJUNTAMENT REGULA LA 
TINENÇA DE GATS I GOSSOS 

El 6 de maig entra en vigor l’ordenança 
de tinença de gats i gossos, una nova 
normativa municipal que regula les in-
terrelacions entre les persones i els ani-
mals domèstics de companyia, tenint 
en compte els drets dels animals i les 
condicions de seguretat, higièniques i 
sanitàries en què els han de tenir els 
seus propietaris. L’ordenança té l’objec-
tiu de garantir el benestar dels animals 
i reduir al màxim les molèsties i perills 
que puguin ocasionar. Els propietaris 
disposaran d’un termini de sis mesos 
per adaptar-se a les prescripcions esta-
blertes a la nova normativa.

···························································································
La campanya Xipa’l i Censa’l promou durant sis mesos que els 
animals duguin el xip identificatiu i estiguin censats.
···························································································

Entre d’altres qüestions, l’ordenan-
ça obliga els propietaris a mantenir els 
animals en bones condicions higièni-
ques i sanitàries. A més, estableix que 
els han d’inscriure al registre censals 
d’animals domèstics de companyia de 
l’Ajuntament i tenir-los identificats mit-
jançant un microxip homologat i una 
placa identificativa on consti el nom i 
el telèfon del propietari. 

Coincidint amb l’entrada en vigor 
de l’ordenança, l’Ajuntament ha posat 
en marxa la campanya Censa’l i Xipa’l 
amb l’objectiu de sensibilitzar els pro-
pietaris de mascotes sobre la necessi-
tat que aquestes estiguin censades i 
duguin el xip identificatiu. La campa-
nya compta amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Maresme i es fa 
conjuntament amb el centre veterinari 
d’Alella. Durant sis mesos els propieta-
ris d’animals disposaran d’unes condi-

Animals trobats a Alella derivats al Centre d’Aco-
llida d’Animals Domèstics del Maresme (CAAD):
Entrades 2006: 3 gats i 38 gossos (18 gossos 
recuperats pel propietari)
Entrades 2007: 2 gats i 16 gossos (3 gossos re-
cuperats pel propietari)

CAAD

ADANA

La protectora d’animals ADANA va acollir a 2007 
al centre de custòdia de Can Magarola 51 gossos 
abandonats o perduts. D’aquests, 40 van ser re-
tornats als seus propietaris perquè portaven xip, 
placa d’identificació o eren coneguts pels mem-
bres de la protectora. L’any passat també es van 
entregar prop d’un vintena d’animals en adopció, 
alguns dels quals feia anys que estaven acollits 
per la protectora. Si voleu més informació, consul-
teu www.adanaprotectora.com.

cions especials per regularitzar la situ-
ació de la seva mascota, ja que només 
hauran de pagar 30€ per fer-li la carti-
lla sanitària i implantar-li el xip identi-
ficatiu quan el cost habitual és de 47€. 
Un cop disposin de la cartilla sanitària 
i del xip, els propietaris ha d’inscriu-
re la seva mascota al cens municipal 
de gats i gossos dirigint-se a l’Àrea de 
Sostenibilitat de l’Ajuntament. En cas 
que es tracti d’un gos potencialment 
perillós, a més de censar-lo també cal 
registrar-lo a la Policia Local.

Vetllar pels drets dels animals.
No abandonar-los, ni maltractar-los.
Mantenir-los en correctes condicions higièni-
ques i sanitàries. 
No allotjar-los en balcons, terrasses, patis o 
celoberts o en llocs sense llum o ventilació. 
Al carrer, portar-los lligats amb una corretja 
d’una llargada màxima de 2m.
No passejar-los en espais reservats a jocs in-
fantils o zones enjardinades. 
Recollir les deposicions i evitar que orinin en les 
façanes dels edificis i en el mobiliari urbà. 

QUÈ HEM DE FER?
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URBANISME

QUEDA DEFINITIVAMENT SENSE EFECTE EL CONVENI 
PER RECONVERTIR CAL GOVERNADOR EN UN HOTEL 

El conveni urbanístic signat el 2002 
per l’Ajuntament i els propietaris de 
Cal Governador per reconvertir aquest 
emblemàtic edifici en un establiment 
hoteler ha quedat definitivament sen-
se efecte. L’Ajuntament retornarà als 
propietaris -Landscape, Promocions 
Immobiliàries S.L.- 150.253€ que la 
societat va aportar com a pagament 
del 50% del cost que suposava l’ade-
quació del passeig Marià Estrada i el 
seu accés a la carretera BP-5002. 

L’Ajuntament ha estimat la petició de 
devolució feta per la promotora, de ma-
nera que amb el retorn de la quantitat 
ingressada queda sense efecte també el 

conveni urbanístic signat per la societat i 
l’Ajuntament el febrer de 2002. 

La signatura del conveni comporta-
va la modificació d’usos de l’edifici, per 
reconvertir-lo de residència d’estudiants 
a hotel, i l’increment de 7.000 m2 de 
sostre. La modificació va ser aprovada 
per l’Ajuntament el 2002, però la Ge-
neralitat va condicionar-ne l’executivitat 
a la redacció d’un text refòs que recollís 
les cessions obligatòries en concepte 
de zona verda i equipaments. Contra 
aquest acord, la propietat va presentar 
un contenciós administratiu que el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya 
va declarar caducat el 2007. 

···························································································
L’Ajuntament retornarà als propietaris 150.000 euros avançats el 2002. 

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

MODIFICACIÓ URBANÍSTICA DE CAN SEGURA

CONXI DURO

El ple de l’Ajuntament del 24 d’abril va 
aprovar inicialment, amb l’únic vot con-
trari de Gd’A, la modificació urbanística 
de l’àmbit de Can Segura, una finca de 
3.654 m2 situada entre el carrer Lon-
dres i Via Gandesa que actualment es 
troba en estat de semiabandonament. 
La modificació contempla els acords 
assolits per la propietat i l’Ajuntament 
en un conveni urbanístic, segons el qual 
s’augmenta la densitat residencial, de 
3 a 12 habitatges, sense incrementar 
el sostre edificable, que es manté en 
1.461 m2. Així, en lloc de construir-hi 
3 habitatges unifamiliars que ocuparien 
la totalitat de la finca, es podran fer tres 
edificis plurifamiliars –de planta baixa, 
pis i sotacoberta- amb un màxim de 12 
habitatges que s’alinearan a la façana 

del carrer Londres. Com a contraparti-
da, la propietat cedirà a l’Ajuntament i 
assumirà l’arranjament de la resta de 
la finca, 2000 m2 que es destinaran a 
equipaments i zona verda. La inversió 
prevista pel condicionament dels espais 
públics, que permetrà l’arranjament i la 
connexió de les zones verdes del carrer 
Santa Gemma i Via Gandesa, ascen-
deix a 560.000€ que aniran a càrrec 
del promotor. L’Ajuntament també re-
brà 333.000€ de la cessió del 10% de 
l’aprofitament mig que es destinaran a 
l’adquisició de patrimoni públic per a 
la promoció de habitatges socials en 
altres àmbits del municipi. 

L’operació permetrà disposar d’un 
magatzem ja construït de 760 m2, que 
serà ampliat i destinat a la brigada.

···········································································································································
L’Ajuntament guanya 2.000 m2 d’equipaments i zona verda més 333.000 euros per a l’adquisió de sòl públic.

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

Superfície de cessió a l’Ajuntament
Zona verda
Habitatges

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Servei Local d’Ocupació de l’Ajunta-
ment organitza des d’abril i fins al juliol 
cursos d’iniciació a l’ús d’Internet per a 
la recerca activa de feina. Els cursos, 
que són gratuïts i oberts a tots els col-
lectius, s’han programat en 9 sessions, 
de tres hores i mitja, per als dies 10 i 
20 d’abril, el 8 i 22 de maig, el 5 i 19 
de juny i el 3, 17 i 31 de juliol. 

S’imparteixen nocions bàsiques d’ús 
de l’ordinador i d’Internet com a eines 

CURSOS D’INICIACIÓ DIGITAL PER 
A LA RECERCA DE FEINA 

CONVENI PER MILLORAR L’ENTORN
DEL CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA 

de recerca activa de treball i es facilita 
material educatiu de suport per les per-
sones que busquen feina, com cartes de 
presentació o currículums. Els interes-
sats a participar-hi poden apuntar-se a 
les oficines del Servei Local d’Ocupació 
de l’Ajuntament, trucant al telèfon 93 
5552339 o a través de l’adreça elec-
trònica www.ajalella@alella.cat. Els 
cursos es realitzen al Punt d’Informació 
Juvenil de 9.30 a 13h. 

Els ajuntaments d’Alella, El Masnou 
i Teià han signat un conveni de col-
laboració per finançar conjuntament la 
urbanització de l’entorn del futur Cen-
tre d’Acollida Turística (CAT), una prova 
pilot promoguda per la Generalitat que 
es construirà al costat del celler romà 
de Vallmora, a Teià. El conveni, subscrit 
a Alella pels tres alcaldes el 7 d’abril, 
comporta l’assumpció d’un compromís 
econòmic de 116.100€, a dividir en 
parts iguals pels tres ajuntaments amb 
partides que ja han estat incloses en 
els pressupostos municipals de 2008. 
A més de difondre la producció vitiviní-
cola de l’època romana, el CAT també 
promocionarà la DO Alella. 

Els alcaldes del Masnou, Alella i Teià, Eduard Gisbert, 
Andreu Francisco i Andreu Bosch.

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

EL LLIBRE DEL MERCAT A TAULA 
ARRIBA A ALELLA
El conill de tardor de Maria Cristi-
na Alberni i el salmó bons amics 
de Marisol Vilà són dues de les 
120 receptes del llibre Del mercat 
a taula, que han estat recollides 
de les propostes guanyadores del 
concurs culinari organitzat per la 
Diputació de Barcelona. Se n’han 
editat 900.000 exemplars que es 
regalen a 125 mercats municipals. 
A Alella n’han arribat 1.800 còpi-
es, que es distribueixen entre els 
clients del Mercat Municipal des 
del 7 d’abril. 

TROBADA DE NOVES EXPERIÈNCIES 
EMPRESARIALS
La Regidoria de Promoció Econòmi-
ca i Turisme organitza el proper 11 
de juny la 1a Trobada de Noves Ex-
periències Empresarials amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer, valorar, 
promoure la interrelació i fomentar 
les sinèrgies entre els emprene-
dors i emprenedores del municipi. 
Aquesta serà la primera d’un seguit 
de trobades que s’organitzaran des 
d’aquest àrea per promocionar i di-
namitzar el sector. El programa de 
l’acte, que es farà a les Golfes de 
Can Lleonart a partir de les 20h, 
inclou exposicions de noves expe-
riències empresarials (DeskOut!, 
García-Saura, Manors & Cellars) i 
una degustació de vi d’Alella. 

INAUGURAT EL CENTRE DE NEGOCIS 
El Consell Comarcal va inaugurar 
el 17 d’abril Maresme Centre de 
Negocis, un nou servei -ubicat a 
Mataró a l’Escola Universitària del 
Maresme (EUM)- per donar suport 
als autònoms i als emprenedors de 
la comarca que han muntat micro 
o petites empreses. L’edifici està 
dividit en sales de teletreball per 
als autònoms i despatxos per a la 
ubicació temporal d’empreses de 
nova creació. Els interessats po-
den cursar les seves sol·licituds 
d’allotjament al Consell Comarcal 
del Maresme. Per a més informa-
ció, podeu consultar el web www.
maresmecn.cat
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SERVEIS SOCIALS

JORNADES PER A LA GENT GRAN 

El tradicional homenatge a la vellesa 
que es celebra a Alella es realitzarà en-
guany en el marc de les 1es Jornades 
per a la Gent Gran programades del 
22 al 25 de maig. La nova proposta 
ofereix més d’una dotzena d’activitats 
dirigides a aquest col·lectiu, entre les 
que s’inclouen tallers, xerrades, expo-
sicions, cinema, una sortida i un con-
curs de relats. 

Com a cloenda, el diumenge 25 de 
maig es celebrarà el 67è Homenatge a 
la Vellesa en el Poliesportiu Abelardo 
Vera a partir de les 14h. Després del 
tradicional dinar, els assistents podran 
gaudir de l’actuació de la coral Sant 
Llucià i jugar junts al bingo. El dinar és 
gratuït per a majors de 65 anys i té un 
preu de 12,5€ per als acompanyants. 
Els tiquets s’han de comprar abans del 
20 de maig a l’Ajuntament i a l’Associ-

CAMPANYA DE VACUNACIÓ 
A LES ESCOLES 
La campanya de vacunació escolar 
es farà aquest mes de maig als cen-
tres educatius, públics i privats, de 
la localitat. En concret es posaran 
les vacunes de tètans i diftèria als 
alumnes de 2º d’ESO i les d’hepa-
titis A+B i varicel·la als escolars de 
sisè de primària.  D’altra banda, al 
març es van repartir entre l’alumnat 
de 1è i 4r de primària monodosi de 
fluor perquè facin un glopeig quin-
zenal amb l’objectiu de prevenir la 
bona salut dental dels infants.

CURS DE MANIPULADORS D’ALIMENTS 
Un total de 35 persones van par-
ticipar en el curs de manipulador 
d’aliments realitzar el passat 7 
d’abril. La sessió, organitzada per 
l’Ajuntament i la Diputació,  estava 
dirigida a personal de cuina i moni-
tores de menjador d’escoles i llars 
d’infants. Està previst fer un nou 
curs a la tardor adreçat al sector 
comercial. 

CAMPANYA DONACIÓ DE SANG 
la propera campanya de donació 
de sang es farà a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament el proper dissabte 
17 de maig de 10 a 14h.

TERTÚLIES SOBRE ALIMENTACIÓ 
I ATENCIÓ A DOMICILI
L’alimentació i l’atenció a domicili 
centraran el contingut de tres tertú-
lies programades aquest mes. A la 
primera xerrada, que es realitzarà 
el dijous 8 de maig (18h) al Casal 
d’Avis, la metgessa Mercè Labor-
da parlarà sobre la seguretat dels 
aliments a la llar. El dijous 15 de 
maig (20h) a Can Lleonart es farà 
la tertúlia Menjar bé quan ets gran, 
a càrrec de farmacèutics experts en 
alimentació, nutrició i dietètica. A 
la tercera proposta la regidora de 
Serveis Socials, Laura Aloy, donarà 
a conèixer el nou servei d’atenció 
domiciliària de l’Ajuntament. L’acte 
es farà el dijous 22 de maig (20h) 
a Can Lleonart i comptarà amb la 
participació de la Fundació Ger-
mans Aymar i Puig.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL LLOGUER
Les àrees de Sostenibilitat i Serveis 
Socials, amb el suport del Consell Co-
marcal del Maresme, han establert un 
protocol d’actuació per atendre i trami-
tar les sol·licituds d’ajuts al pagament 
del lloguer d’acord amb els requisits 
fixats en l’ordre de subvencions de la 
Generalitat. 

Les persones interessades a rebre 
informació poden sol·licitar entrevis-
ta al Departament de Serveis Socials, 
anant personalment a l’Ajuntament o 
bé telefonant al 93 5552339. 

Per poder efectuar els tràmits amb 
el termini suficient es recomana que es 
sol·liciti entrevista abans del 6 de juny, 
per contractes anteriors a l’1 de gener 
de 2008, i fins al 17 d’octubre per con-
tractes posteriors a aquesta data.

Ser menor de 35 anys i amb uns ingressos anuals 
mínims de 5.500 euros 

Ser major de 65 anys, titular de contracte de 
lloguer amb pròrroga forçosa.

Ser titulars d’un contracte de lloguer i que els 
ingressos de la unitat de convivència no superin:
Núm. membres Ingressos anuals

REQUISITS

22.358 euros
23.049,48 euros
24.040,86 euros
25.406,82 euros
26.937,35 euros

1
2
3
4
5

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

CONVENI PER MILLORAR L’ENTORN
DEL CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA 

ació de Gent Gran d’Alella. 
Els avis estan convidats a participar 

en tallers gratuïts de teràpia del riure, 
roses de ganxet, cistelleria, estampació 
i patchwork  el dijous i el divendres, 22 
i 23 de maig. Les places són limitades 
i cal fer la inscripció prèvia abans del 
16 de maig. Amb les jornades arrenca 
també la 1a edició del concurs literari 
de Relats des d’Alella. Els treballs són 
de tema lliure i es poden presentar fins 
al 22 de maig a la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia. El lliurament de premis es re-
alitzarà durant la Festa de l’Arròs del 
dia 8 de juny. Completen el programa 
l’exposició Grans Artesans d’Alella, 
amb treballs de manualitats fets per 
gent gran, una caminada pels entorns 
del municipi i les xerrades Que hem de 
fer quan aprenta la calor i L’Alzheimer: 
tant a prop i tant desconegut. 

···························································································
La nova proposta se celebra del 22 al 25 de maig i inclou tallers, xerrades, 
una exposició, una caminada i el 67è Homenatge a la Vellesa.

···························································································
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CULTURA

ALELLA FA POESIA 

Alella s’ha posat en el mapa poètic de 
Catalunya amb la primera edició d’Es-
pais de Poesia, una proposta cultural 
variada i participativa que neix amb 
vocació de tornar cada primavera. 
Amb més d’una quinzena d’actes pro-
gramats, l’estrena del festival ha estat 
marcada per la participació i la diver-
sitat dels escenaris, l’oferta i el públic 
assistent. Durant quatre dies, els es-
pais d’Alella han vibrat amb les veus 
i els versos de poetes tant reconeguts 
com Casasses, Margarit, Rovira, Palau, 
Abelló... Amb una festa multitudinària 
plena de poemes i música, els gegants, 
els timbalers, la She Band i la coral 
polifònica Joia van posar a la Fàbrica 
de Pintures el punt final a Espais de 
Poesia. Els assistents també van poder 
donar un cop d’ull a l’espai que acollirà 
la futura biblioteca i veure-hi el docu-
mental Veus al paisatge.

CLOENDA MULTITUDINÀRIA A LA FÀBRICA DE PINTURES

TAST DE POESIA I VI AMB LA SOMMELIER ROSA VILA

POETES DEL MARESME A MONTSERRAT ABELLÓ

ENTREGA DE PREMIS DE LA MOSTRA LITERÀRIA

HOMENATGE A MONTSERRAT ABELLÓ

VEUS AL PAISATGE, DOCUMENTAL I EXPOSICIÓ  RECORD A PALAU I FABRE AMB TOTI SOLER I CINTA MASSIP 

ENRIC CASASSES A FERRER I GUÀRDIA



ANIMA’T A ACOMPANYAR LA 
FLAMA!
Qui no s’atreveixi a fer tot el camí des del 
Canigó té l’oportunitat d’acompanyar la 
flama en els últims quilòmetres del re-
corregut afegint-se a un dels tres punts 
de concentració que s’instal·laran a 
Granollers, Vallromanes i Alella Parc. Més 
informació a Can Lleonart (93 5404024).
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CULTURA 

LA FLAMA ARRIBARÀ A PEU DES 
DEL CIM DEL CANIGÓ
Enguany la flama del Canigó farà tot 
el recorregut a peu des del cim de la 
Catalunya Nord fins a Alella. El foc 
que ha d’encendre les fogueres de Sant 
Joan recorrerà més de 150 km en mans 
de voluntaris del municipi i d’altres lo-
calitats veïnes, com Vilassar de Mar i 
Premià de Mar, que s’han engrescat a 
participar en una aventura organitzada 
per l’Ajuntament que compta amb la 
col·laboració del Club Esportiu Serra 
Marina, els ciclistes Ratolins de Camp 
i la secció local de l’ADF La Conreria. 
El recorregut de la flama 
començarà la mitjanit del 
diumenge 22 de juny al 
cim de 2.784 metres d’al-
çada. La intenció d’alguns 
dels participants és portar 
la torxa a peu pel recor-
regut muntanyós de 20 
km que separen el Canigó 
del Coll d’Ares. En aquest 
punt és on tradicionalment 
inicien el camí els iguala-
dins que cada any porten 
la flama fins a Igualada. 

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

LA BIBLIOTECA ACULL L’ESPECTABLE 
‘CANÇONS EN SÈPIA’
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia ens 
convida aquest mes de maig a 
submergir-nos en el bagul dels re-
cords amb l’espectacle Cançons en 
sèpia. Amb la veu de Núria Pifer-
rer -coneguda artísticament com a 
Névoa- i la guitarra de Mario Mas, 
gaudirem de les cançons i la músi-
ca que s’escoltava els anys trenta 
a la ràdio, les revistes del Paral·lel,  
les escoles, la feina o les manifesta-
cions. Interpretaran peces de copla 
espanyola, tangos, cuplés, himnes, 
cançons tradicionals... La cita és el 
divendres 16 de maig a partir de 
les 20.30h. L’entrada és gratuïta i 
oberta a tothom. 

CICLE DE MÚSIQUES DEL MÓN A CAN 
LLEONART
La flauta travessera de Domingo 
Patricio i la música flamenca sona-
ran el 23 de maig a les 22h a Can 
Lleonart en el primer concert de 
músiques del món. El divendres 30 
de maig Lissy Albarez y su Quinteto 
de la Habana oferiran un repertori 
de peces populars de música culta 
cubana fusionat amb swing jazzís-
tic llatí. El 6 de juny el grup Txala 
portarà una fussió de les cultures 
tradicionals catalana i basca. 

HOMENATGE A LA REPÚBLICA 

L’Ajuntament va retre homenatge 
als republicans alellencs el passat 
13 d’abril, coincidint amb el 77è 
aniversari de la proclamació de la 
República Catalana.

‘CARMEN’ TANCARÀ EL FESTIVAL 
La popular Carmen de Shche-
drin tanca el cartell del Festi-
val d’Estiu 2008. L’Orques-
tra de Cambra Terrassa 48 
portarà el dissabte 26 de 
juliol als jardins de Cal Mar-
qués aquest espectacle multi-
disciplinar que pretén involucrar la 
música clàssica més popular 
amb la música contemporà-
nia, el teatre i la imatge, revi-
sant de forma molt atractiva i 
actualitzada el conegut mite de 
Carmen. Dirigida pel violinista Quim 
Térmens, l’Orquestra de Cambra 
de Terrassa 48 està formada per 
setze instrumentistes i compta 

en aquesta obra amb la col-
laboració del grup Kimbala 

Percussions i l’escenògraf 
Francesc Ventura. Els 
amants de la música clàs-
sica tenen una altra cita 
destacada el dissabte 19 

de juliol als jardins de les 
Quatre Torres amb La cantanta del 

cafè de Johann Sebastian Bach, 
de la mà del Conjunt Barroc del 
Cafè acompanyat per la soprano 
Susanna Puig, el baríton Xavier 
Mendoza, el tenor Jordi Mas i 
els actors Llorenç Blasi i Quim 
Lecina. Les entrades es poden 

adquirir a partir del 25 de juny. 

Maresmencs i igualadins aniran junts 
fins a Montesquiu, on se separaran per 
seguir els seus respectius itineraris. 
A Granollers, els participants d’Alella 
s’acomiadaran dels acompanyants de 
Vilassar Mar i Premià de Mar. Està pre-
vist que la flama arribi a la Riera Prin-
cipal la nit de Sant Joan a les 21.30h, 
on serà rebuda pels Diables del Vi. 
Seguidament es farà una botifarrada 
popular i se servirà coca i cava, amb la 
col·laboració de la Comissió de Festes, 
mentre sona música de revetlla.
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ESPORTS/EDUCACIÓ

MÉS D’UN MILER DE PARTICIPANTS A 
LA CAMINADA DELS TRES POBLES 

La Caminada dels Tres Pobles guanya 
adeptes cada any. Més d’un miler de 
persones es van sumar diumenge 13 
d’abril a la tercera edició. La proposta,   
organitzada pels ajuntaments d’Alella, 
Teià i El Masnou que pretén fomentar 
l’activitat física, enfortir les relacions 
entre els veïns dels tres municipis i 
animar-los a gaudir junts del paisatge 
que ofereix l’entorn compartit.

El recorregut, de 9 km aproximada-
ment, va transcórrer pels tres termes 

municipals i va  finalitzar a la platja del 
Masnou on els participants van gaudir 
d’un esmorzar acompanyat de vi cedit 
per Alella Vinícola Can Jonc i d’una ex-
posició de les activitats que realitzen 
algunes de les entitats col·laboradores. 
Un cop realitzada la foto de família, els 
caminants d’Alella i Teià van tornar als 
seus municipis en autocars posats per 
l’organització. L’activitat va comptar 
amb la col·laboració d’entitats i empre-
ses de les tres poblacions. 

PREINSCRIPCIONS ALS PINYONS
Del 5 al 16 de maig es realitzen les 
preinscripcions a la Llar d’Infants 
Municipal Els Pinyons. Trenta de 
les 61 places del centre estan 
reservades per a infants que ja 
estan matriculats aquest curs, de 
manera que quedaran 31 places 
disponibles per a nous alumnes 
per al proper curs, vuit de les 
quals són per a lactants (P0). Per 
poder presentar la sol·licitud cal 
que la criatura hagi nascut abans 
de l’acabament del termini de 
preinscripció.  

RUTA MODERNISTA PER A ALUMNES  
DE SISÈ
Els alumnes de sisè de primària del 
CEIP Fabra van participar el 14 i 16 
d’abril en una activitat sobre mo-
dernisme, Gaudí i Alella organitza-
da per l’arquitecte alellenc Salvador 
Ribas, l’escola i les àrees de Cultu-
ra i Educació. Alumnes i professors 
van fer un itinerari per les masies 
de Can Serra i Can Bertran, el parc 
Gaudí, la casa del carrer de Dalt on 
va estiuejar l’arquitecte, la Fàbrica 
de Pintures i Alella Vinícola. 

‘ESTIU I ESPORT’ ESCALFA MOTORS
La Regidoria d’Esports prepara els  
continguts de la campanya Estiu 
i Esport que ofereix als nens i les 
nenes de 3 a 14 anys la possibi-
litat de gaudir durant les vacances 
escolars d’activitats esportives i de 
lleure, tallers i sortides del 25 de 
juny al 31 de juliol. Les inscripci-
ons es faran a final de maig o prin-
cipi de juny. 

TORNA EL MINI TRIAL INFANTIL 
El diumenge 18 de maig es durà a 
terme la 2a edició del Mini Trial In-
fantil d’Alella. L’activitat, adreçada 
a nois i noies d’entre 3 i 12 anys, 
consisteix a superar en moto un 
itinerari amb dificultats artificials. 
Per participar-hi cal portar el ma-
terial –moto, casc i proteccions- i 
tenir una certa experiència en con-
ducció. Les inscripcions són gratuï-
tes i es realitzen a les oficines de la 
Regidoria d’Esports. 

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

ALELLA JA NEDA
Els alellencs ja es banyen a la pisci-
na municipal. El complex esportiu va 
obrir les portes el 14 d’abril amb més 
de 1.700 abonats inscrits, xifra que es 
va incrementar fins a superar el 2.000  
durant la primera setmana de funcio-
nament. El complex té una superfície 

de 3.250 m2 i inclou dues piscines co-
bertes (una gran de 25 m per 12,5 i 
1,35 metres d’alçada de mitjana i una 
altra d’hidromassatge de 9 per 5 me-
tres i 0,90 d’alçada), banys de vapor, 
una sala de fitness, una d’spinning i 
dues d’activitats dirigides. 
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UNA MICA DE TOT

ALELLA REBRÀ MÉS DE 1,5 MILIONS 
D’EUROS DEL PUOSC 
Alella rebrà en els propers quatre anys 
més de 1,5 milions d’euros proce-
dents del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) 2008-2012 que 
atorga la Conselleria de Governació de 
la Generalitat per finançar diferents ac-
tuacions en el municipi. El Pla va ser 
aprovat inicialment, i per unanimitat, 
el passat 7 d’abril per la Comissió de 
Cooperació Local de Catalunya. L’im-
port concedit a Alella dobla la quanti-
tat destinada al municipi al quatrienni 
anterior i multiplica per quatre els ajuts 
rebuts en la convocatòria de 1999. 

La planificació inicial del PUOSC 
contempla partides econòmiques que 
contribuiran a finançar sis projectes 

municipals. Les aportacions més im-
portants són per a la futura biblioteca 
municipal, la urbanització del passeig 
de la Riera i el nou casal que rebran 
450.000€, 400.000€ i 363.658€, 
respectivament. L’arranjament de l’espai 
públic de Can Vera tindrà un ajut de 
183.000€, la substitució de l’enllume-
nat públic de Can Magarola 60.000€ 
i l’adequació del dipòsit d’abastament 
d’aigua potable a Alella Parc des de 
Font de Cera 58.000€.

A aquests ajuts cal afegir la sub-
venció de 164.000€ concedida a la 
Mancomunitat de Serveis d’Alella, Teià 
i El Masnou per a l’ampliació de la dei-
xalleria.

AJUTS AGROAMBIENTALS 

L’Ajuntament va concedir l’any pas-
sat 15.600€ en ajuts agroambientals 
amb motiu de la primera convocatòria 
d’un programa pioner a Catalunya que 
impulsa l’Àrea de Sostenibilitat per in-
centivar i col·laborar al sosteniment de 
les explotacions agrícoles i forestals del 
municipi. Els ajuts es repartiran entre 
tretze propietaris i arrendataris agríco-
les de la població que van presentar la 
sol·licitud i reunien els requisits de la 
convocatòria. Entre d’altres qüestions, 
per ser beneficiari dels ajuts cal que les 
finques estiguin conreades en actiu o 
subjectes a un projecte d’explotació per 
desenvolupament agrícola. Nou de les 
subvencions atorgades han estat per a 
explotacions de vinyes, tres per a horta 
i una per a una finca forestal.  

Tot i que la partida consignada el 
2007 ascendia a 40.000€, les pe-

ticions presentades no van arribar a 
exhaurir aquesta quantitat. A més, es 
van denegar quatre sol·licituds trami-
tades per propietaris o arrendataris de 
finques que tenen obert un expedient 
disciplinari per incomplir la normativa 
urbanística o medioambiental. 

NOVA CONVOCATÒRIA
La convocatòria d’ajuts de 2008 es  
publicarà abans de l’estiu i serà molt 
similar a la de l’any passat, amb la pre-
visió de destinar novament 40.000€ a 
subvencions. L’objectiu d’aquesta pro-
posta, que té l’aval del Departament 
d’Agricultura i Acció Rural de la Gene-
ralitat i del sindicat Unió de Pagesos, 
és impulsar l’activitat agrícola com a 
motor de desenvolupament econòmic i 
d’ocupació i fomentar la preservació de 
sòl no urbanitzable.  

PROTEGEIXEN ELS MARGES DEL 
TORRENT DEL SISTRES   
L’Àrea de Sostenibilitat i la Federa-
ció d’ADF del Maresme, una entitat 
experta en la recuperació i natura-
lització d’espais fluvials, han finalit-
zat les actuacions de protecció dels 
marges del Torrent del Sistres. La 
intervenció s’ha dut a terme en un 
tram d’un 100 metres de longitud 
comprès entre el Camí del Mig i 
l’autopista. 

Els treballs han consistit en una 
desbrossada selectiva de la vege-
tació, amb l’aportació de 300 m3 
de terra per refer els talussos. Pos-
teriorment, els marges del torrent 
s’han protegit utilitzant tècniques 
de bioenginyeria, mitjançant una 
geomalla de fibres de coco que pro-
tegeix el talús de l’erosió i afavoreix 
la revegetació. Per assolir aquesta 
finalitat, a més, s’han aportat 60 kg 
de llavors de praderia.

Amb aquesta actuació es pro-
tegeixen les dues motes, especi-
alment la que protegeix les pistes 
d’atletisme.

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

···························································································
Tretze pagesos es beneficiaran de la primera convocàtoria de subvencions 
promoguda per l’Ajuntament per incentivar les explotacions agrícoles i forestals. 

···························································································
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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 Això no és Londres 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Reglament de Participació de Regidors i Grups Municipals 

Improvisació pressupostària i transvasaments varis 

El passat ple del 24 d’abril per unanimitat vàrem aprovar el Reglament de Participació de Regidors i Grups Municipals en els òrgans 
d’informació i difusió del nostre municipi.

En aquest Reglament el grup municipal de CIU te una part activa molt important,ja que i tal com es va dir en el ple vàrem pac-
tar-lo nosaltres amb l’equip de govern recollint suggeriments de les altres formacions polítiques. El nostre grup entén que es un pas 
endavant que garantirà la pluralitat al nostre poble. Alguns dels avenços més importants son: 1.Un espai de mitja plana al Full on 
apareixerà el logotip i una imatge,2.Un espai a la plana web de l’ajuntament dedicat a la informació dels grups i linkada a la seva 
pròpia plana 3. Un espai a els taulons d’anuncis instal.lats als diferents equipaments municipals.4. Dues reunions anuals portaveus,  
i equip de govern més personal responsable de la comunicació per  poder afrontar el tractament de tota la informació generada.

Per tant entenem que aquest Reglament es un primer pas , que no el definitiu, per poder garantir la pluralitat als mitjans i òrgans 
de comunicació públics a Alella.

En l’últim Ple l’equip de Govern ha aprovat, entre altres assumptes, l’aprovació extrajudicial de crèdits per un import de 202.313,50€, 
o, el que és el mateix, ha acordat trencar el principi d’anualitat pressupostària al generar uns deutes no previstos en els pressupostos 
del 2007. Però resulta que part d’aquestes factures que ara s’acorda pagar corresponen a serveis prestats al març del passat any. És 
una prova evident del que ja venim denunciant fa temps…la falta de previsió pressupostària del govern. Ens aproven uns pressupostos 
que diuen són continguts i ajustats en despeses i als tres mesos comencen a gastar diners no pressupostats sabent que ho esbandiran a 
l’any següent amb un transvasament de les factures. Aquests transvasaments si li agraden a ERC-LG. Però el pitjor de tot no és aquesta 
improvisació en la forma de governar: és que no expliquen les veritats al poble. Entre aquestes factures que ara es transvasen es troben 
dues de la UFEC per un import de 100.000€. És a dir, el cost que l’Ajuntament paga per la piscina s’ha augmentat ja a 600.000€ 
més del que inicialment se’ns va dir. D’altra banda, el PP va presentar una proposició en relació al problema de l’aigua. Sense fer més 
valoració política que la reprovació del Conseller de Medi Ambient, per fer fàcil a ERC-LG que donessin suport a la nostra moció en la 
qual bàsicament s’agraïa als veïns l’esforç en la reducció de consum d’aigua i s’instava a les Administracions a posar els mitjans per a 
evitar que es repeteixin situacions com l’actual i a la Generalitat a rebaixar el cànon de l’aigua…només trobem el suport de CIU. Que 
ningú s’enganyi, ERC-LG diuen ser ecologistes i estar sensibilitzats pel problema de l’aigua però a l’hora de posicionar-se públicament 
són esclaus de les seves servituds polítiques en el tripartit. El mateix li va passar a la regidora de Gd’A que va votar en contra i fins i tot 
li va molestar que es reprovés al Conseller, socialista com ella, i va aprofitar per a atacar a altres Consellers de ERC.

Com va passar amb l’aprovació de l’Estatut de Catalunya, els partits polítics i els agents socials del país han estat incapaços de posar-
se d’acord sobre les actuacions d’emergència i els eixos d’actuació que haurien de servir per fer front a l’episodi de sequera actual. 

El soroll mediàtic i els retrets partidistes dels darrers mesos no poden distorsionar la realitat: tot i patir situacions d’escassetat seve-
ra de forma intermitent des de fa gairebé 20 anys, els catalans seguim consumint aigua molt per sobre de les disponibilitats hídriques 
que el clima i l’orografia han confegit al país, i les autoritats competents han assistit complagudes a l’augment creixent de la demanda 
domèstica sense articular ni una sola campanya de sensibilització d’estalvi d’aigua. 

Lluny de la política d’aparador consubstancial a la construcció de dessaladores i les obres de transvassament –siguin petits o 
grans, llunyans o propers-, els successius governs de la Generalitat han defugit la qüestió de fons: dissenyar una política hidràulica ajustada 
a les contingències d’un país mediterrani, tot reinvertint els impostos recaptats a través del cànon de l’aigua en l’optimització dels siste-
mes de regadiu agrícola, l’eficiència de les xarxes de distribució, la penalització dels consums excessius, la reutilització de les aigües 
grises, la recollida de les aigües pluvials i la recàrrega, la descontaminació i l’aprofitament sostenible de les aigües subterrànies.

Per tot plegat, s’imposa un canvi de paradigma cap a una nova cultura de l’aigua: la dels nostres avis, en què cada gota era vital. 
Per compromís ambiental –però també per responsabilitat cívica i equitat territorial amb les terres de l’Ebre- els alellencs hauríem de 
reduir el nostre consum a 150 litres per habitant i dia i deixar de malbaratar la meitat de l’aigua que actualment gastem per a usos 
superflus i ostentosos. Més farigola i romaní i menys gespa, que no som a Londres.

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

AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

Amb el cor a la mà 

Molt a sovint sentim parlar de la crisis de valors en la societat actual. Els experts ho denominen “absència de valors de referència 
i de models de identificació” i al carrer ho expressem com “desorientació de les noves generacions”. Especialment a Catalunya 
la internacionalització econòmica, la integració europea i la pèrdua del rol tradicional de l’organització eclesiàstica han produït 
un canvi que ha desorientat al col·lectiu adult de la nostra societat ancorada en una visió immobilista dels valors de “tota la 
vida”. Per tant, es un problema del adults, no de les noves generacions. No em estat capaços de transmetre un model basat en 
la competitivitat (la rivalitat estimulant, deia Delors), solidaritat i cooperació. Hem de rebutjar la visió de la vida centrada en l’èxit 
i la eficàcia i mirar-nos-hi en educar en el valors de la dignitat, del respecte i de solidaritat. Hem de fer, col·lectivament, nostre 
l’objectiu d’educar per gaudir de la vida i la natura, del oci i del treball, l’afany de superació, i, sí també, en la realització acurada 
de les tasques, la puntualitat i la responsabilitat. Crec que podem anar de la mà amb els nous projectes educatius que preconit-
zen l’educació de ciutadans lliures, autònoms i responsables amb capacitat de compromís  i il·lusió per els interessos col·lectius 
superant el individualisme com única aposta de certs sectors educatius o dels nous profetes de calamitats que tant sols posen en 
evidència les limitacions i l’estacament del model adult vigent.           
 

Entrem en un nou període. Ara son els veïns els que aixequen les pancartes, sigui pels impopulars preus de la piscina, sigui pel tracte 
que donen a alguns dels treballadors municipals, sigui pel poc mimo a la gent gran o per la deplorable situació d’alguns carrers i 
equipaments, com el camp de Futbol.... pel que sigui. 

El cas és que son més el veïns que protesten als plens que els que assisteixen a les convocatòries de participació, com la del Pla 
Local de l’Habitatge o l’Agenda 21. Últim dijous del mes de març: l’Alcalde dona per finalitzat el ple i passa la paraula als veïns. Hi 
ha de tots els colors, la gent s’ha organitzat i diu la seva. Es formulen preguntes intel·ligents, es fan propostes raonades, es participa 
de debò i es fa des de la independència. Agradi o no agradi, felicitats alellencs pel millor ple d’aquest mandat, i felicitats Alcalde per 
donar-los la paraula, perpetuant amb la tradició d’aquest poble. Pot ser entrem en un canvi d’època o pot ser s’està produint una 
inversió dels rols als que estàvem acustomats. Sigui el que sigui, haurem d’estar atents i practicar l’escolta activa.

Ah!, me’n oblidava, l’alcalde ja ha triat entre Carod o en Puigcercós, per tant, això no li traurà hores de feina. Serà en tot cas, 
altres coses, ja que ha decidit renunciar a la seva dedicació “exclusiva” a l’Ajuntament per fer compatible la dedicació al municipi 
amb la del Consell Comarcal. Ara, ja quasi tots al consistori som “pluriempleats”, però cadascun de nosaltres, regidors i regidores 
d’Alella, així ho vam triar.

Canvi d’època

Estimats alellencs i alellenques, no sé si riure o plorar, de satisfacció, és clar.
Durant molts anys he estat vinculat a la cultura del vi, és a dir, ha estat una etapa apassionant en què he promocionat els vins i 

caves de Catalunya. Però la meva il·lusió era poder també promocionar els vins d’Alella. I per fi ha arribat el moment. Andreu Fran-
cisco, l’alcalde d’Alella, a qui estimo com a persona i com a polític –ja que ho està fent molt bé -, m’ha cridat perquè sigui el seu 
assessor en temes vinícoles d’alt nivell. Volem estar al costat del Consell Regulador treballant amb harmonia. El patrimoni cultural 
del vi d’Alella és històric i pertany al poble, per aquest motiu l’Ajuntament ha de vetllar perquè aquesta imatge es mantingui viva. 
Viure a Alella és apassionant i tenir un parell d’ampolles de vins d’Alella a la nevera, sobretot de cara a aquesta època primaveral i 
estiuenca, és identificar-se amb la realitat del poble que tu t’estimes. Per aquest motiu us demano que col·laboreu, estic segur que 
serà així. Per la meva part jo ja he posat el meu granet de sorra, doncs he invertit part dels meus estalvis en crear un espectacular 
celler que està presidit pels gegants d’Alella, Feliu i Madrona, perquè el poble, tots en general, pugui visitar-lo i gaudir d’ell. (Con-
tacteu amb el telèfon 93 555 20 82 per visitar-lo). Els vins d’Alella es poden adquirir en els establiments especialitzats d’Alella. Les 
varietats blanques són Marquès d’Alella, Roura, Vinícola Can Jonc-Marfil, Serralada de Marina, Alta Alella i Foranell, elaborades amb 
la varietat tradicional d’Alella, que és la pansa blanca de màxima expressió. 

El vi és cultura, el vi és identitat, el vi és riquesa i plaer. Lluitem pel nostre vi, que és la nostra identitat. Us estimo a tots. Albi-
no. 

Valors 

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

Les juntes de govern local s’avancen mitja hora.
El ple va aprovar per unanimitat avançar mitja hora la cele-
bració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, 
de manera que es celebraran cada setmana a les 19h.
Aprovat per unanimitat.  

El ple faculta a l’alcalde a concórrer a les convocatòries de 
subvencions i ajuts que convoquin les diferents administra-
cions públiques.
El ple va aprovar facultar a l’alcalde, Andreu Francisco, com 
a representat de l’Ajuntament d’Alella, per a concórrer a les 
convocàtories de subvencions i ajuts que convoquin les di-
ferents administracions públiques. L’objectiu és agilitzar les 
sol·licituds d’aquestes subvencions, ja que en alguns casos 
requereixen un acord de la Junta de Govern o del Ple Muni-
cipal i el termini de la convocatòria pot exhaurir-se abans de 
la sessió plenaria.
Aprovat per unanimitat.

PLE ORDINARI DEL 27 DE MARÇ DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

ACORDS DEL PLE

Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de 
guals d’entrada i sortida de vehicles.
L’objectiu de la nova ordenança és regular la concessió, mo-
dificació i revocació de les llicències de guals per a l’entrada i 
sortida de vehicles, i també les condiciones que han de com-
plir els titulars d’aquests espais. La normativa estableix que 
l’Ajuntament atorgarà o denegarà la llicència de guals en un 
termini de dos mesos des de la data de sol·licitud i fixa sanci-
ons que oscil·len entre els 300 i els 1.500€, depenent de la 
gravetat de la infracció. Els guals podran ser d’ús permanent 
o d’ús horari (de 8 a 20h o de 8 a 13 i de 16 a 20h i es podrà 
ampliar com a màxim fins a les 22h si es justifica aquesta ne-
cessitat). Tots els guals que no estiguin en òptimes condicions 
de seguretat o no disposin de la preceptiva placa de senya-
lització tindran un termini de sis mesos per adaptar-se a les 
prescripcions de l’ordenança, una vegada que aquesta entri 
en vigor i a partir del requeriment de l’Ajuntament. Es sotmet 
l’expedient al tràmit d’informació pública. Si en el termini de 
30 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació 
en oficial en el BOP i el DOGC, no es formula cap reclamació 
i/o al·legació, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
Aprovat per unanimitat.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT PER PREVENIR ELS ROBATORIS A 
DOMICILIS 
Consells generals:

- Protegiu les obertures de més fàcil accés: finestres de cuina i bany, portes de tancacorredissa, etc.
- Connecteu sempre l’alarma quan marxeu de casa o aneu a dormir. 
- Deixeu un llum encès a la nit a l’exterior del domicili, podeu de disposar de llums que s’activen amb 
temporitzador.
- No deixeu les claus de casa en els vehicles aparcats.
- Si observeu moviments estranys de persones que us facin sospitar, truqueu a la policia (088/112).

Dins de casa:

- Si creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol entrar, obriu les llums i crideu.
- Eviteu SEMPRE la confrontació amb qualsevol intrús i faciliteu-ne la fugida.
- Mireu a l’exterior per si veieu algú o un cotxe desconegut i truqueu a la policia.

En sortir de casa:

- Comproveu que tots els accessos estiguin tancats.
- Tanqueu la porta amb clau.
- Connecteu l’alarma.
- Si torneu al domicili i observeu que algú ha entrat, no entreu, truqueu a la policia.

MOSSOS

ENQUESTA SOBRE CONDICIONS 
DE VIDA 
L’Institut Nacional d’Estadística (INE), conjuntament 
amb els altres Instituts d’Estadística dels Estats 
Membres de la Unió Europea,  està realitzant una 
enquesta oficial sobre CONDICIONS DE VIDA. Amb 
l’objectiu d’obtenir les dades necessaries per al 
desenvolupament de la citada enquesta, s’han 
seleccionat de forma aleatoria un determinat 
número d’habitatges familiars de diverses 
poblacions de Barcelona. A Alella s’han seleccionat 
algunes llars situades als nuclis d’Alella Mar i 
Can Sors per participar a l’enquesta. Les famílies 
seleccionades rebran una carta i seran visitades 
properament per un entrevistador, degudament 
acreditat, que els formularà un seguit de preguntes 
sobre aquesta qüestió. Les dades subministrades 
són estrictament confidencials i estan protegides 
pel secret estadístic.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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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

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

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

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

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: MAIG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

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

· contestador automàtic ·

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LA DEIXALLERIA FIXA NOMÉS OBRIRÀ ELS CAPS DE SETMANA

La deixalleria fixa romandrà tancada temporalment els dies feiners, a partir del dia 28 d’abril, 
i només obrirà al públic dissabte (de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h) i diumenge (de 10 a 13.30h), 
per obres d’instal·lació de serveis en la planta depuradora de l’ACA.

La deixalleria mòbil serà a Alella del 29 d’abril al 4 de maig i del 27 de maig a l’1 de juny 
(a la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel), 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.

PREINSCRIPCIONS DEL 16 AL 27 DE JUNY
· Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
· Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior
· Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
· Català nivells A, B, C i D
· Grup auxiliar de conversa
· Informàtica avançada
· Curs d’anglès per a comerç

INFORMACIÓ: Regidoria d’Educació
ÀGORA · Torrent Vallbona, 75-77 · 93 5407245 · educacio@alella.cat · de dill. a div. de 8 a 14h i de dill. a dij. de 16 a 20h


