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Després de denunciar el conveni urbanístic d’intencions de
Rials el setembre de 2003, els propietaris del sector de 8
hectàrees de sòl urbanitzable programat com a industrial pel
planejament vigent van interposar dos contenciosos davant la
justícia contra l’Ajuntament. El que presentava major risc per
als interessos municipals acusava l’Ajuntament d’inactivitat
administrativa; és a dir, sostenia que si el polígon industrial
no s’havia desenvolupat al llarg d’aquests anys era per culpa
de l’administració local, a la qual pretenia fer-ne responsable
per tal de poder exigir una indemnització.
El març de 2005 coneixíem una primera sentència desfavorable
als interessos municipals, ja que el jutge va establir l’obligació
de proposar una solució als accessos al polígon industrial en
el termini de sis mesos. Refermats en les nostres conviccions,
no vam acceptar la sentència i vam apel·lar al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. Per responsabilitat i amb
l’objectiu de desllorigar el procés de revisió del planejament
urbanístic, més endavant vam negociar amb els promotors
del polígon una solució intermèdia, suspenent els processos
judicials en curs.
A finals del mandat anterior assolíem un principi d’acord.
Era un acord agredolç, tal com vam reconèixer aleshores i
sotmès, per tant, a millora i revisió. De fet, la nova majoria
de govern sorgida de les urnes el 2007 i els darrers canvis
legislatius en matèria del sòl ens van portar a valorar molt
seriosament la possibilitat d’aixecar la suspensió del judici i
conèixer la sentència.
La decisió del Tribunal Superior és ferma i dóna la raó a
l’Ajuntament. La sentència responsabilitza els promotors de
la situació creada i esvaeix totes les incògnites que pesaven
sobre l’afer. Així les coses, el govern ha decidit reprendre els
treballs de revisió del Pla General per afrontar de manera
global, com sempre havíem dit, el futur del nostre poble.
Escric aquestes línies poques hores després d’acabar la Festa
Major. Molta gent. Aquest seria el resum d’una festa viscuda
amb intensitat per molts de vosaltres. Gràcies per la vostra
participació; espero que descanseu i que ens retrobem a la
Verema.

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 · Imprès en paper reciclat
FOTO DE PORTADA Conxi Duro
Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a elfull@alella.cat i pots consultar el web www.alella.cat
Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
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FESTES

MÉS PRESÈNCIA DEL VI I DE LA
VINYA A LA FESTA DE LA VEREMA
···························································································
La presentació dels vins més representatius de la DO Alella i una
visita guiada per les vinyes són dos de les novetats d’enguany.
···························································································
La tallada de raïm de la vinya testimonial de Can Magarola, a la que estan
convidats a participar tots els nens i
les nenes del municipi, donarà el tret
de sortida el dijous 11 de setembre a
la XXXIV Festa de la Verema. Entre les
principals novetats d’enguany destaca
la presentació dels vins més representatius de la DO i la visita guiada per les
vinyes d’Alella, de la mà del viticultor
Rafael Barnadas.
Com a reconeixement a la seva
implicació en la vida cultural i social
del municipi, el pregoner de la festa
d’enguany serà Fede Salas, president
del Casal d’Alella. La música i el ball
la posarà La Salseta del Poble Sec, la
orquestra La Metropol, El Pont d’Arcalís
i les Violines, Mar Endins i la cobla Contemporània. Tampoc faltaran el correfoc
dels Diables del Vi d’Alella, la cercavila
de gegants, capgrossos, grallers i timbalers, la despertada amb els trabucaires,
la fira d’artesans i l’intercanvi de pla-

ques de cava. Es mantenen les visites
guiades als cellers i la seva participació,
juntament amb els restaurants de la
població, en las degustacions de vins i
plats gastronòmics que s’organitza cada
nit els dies 12, 13 i 14 de setembre.
A l’oferta festiva i gastronòmica, se
suma, com sempre, els actes tradicionals, com la venda dels porrons de la
col·lecció del Casal d’Alella, la proclamació de la pubilla, les dames d’honor i
els hereus, la trepitjada de raïm, la benedicció del primer most i el lliurament
de premis als vinyataires i al millor aparador.
La festa comptarà enguany amb un
convidat d’excepció, especialista en el
món del vi i de la gastronomia: Ferran
Centelles, sommelier del restaurant El
Bulli, de Ferran Adrià, reconegut amb
amb tres estrelles Michelin. Centelles
pronunciarà la conferència sobre el vi
d’Alella -amb el títol Un vi amb aires de
mar i de muntanya- en la qual parlarà

de les característiques, dels punts forts
i de cap on ha d’anar per aconseguir el
més preuat: que sigui un vi de qualitat i personalitat. Per a més informació
consulteu el programa de la Festa de la
Verema o el web ww.alella.cat.
CONXI DURO

PRESENTACIÓ DELS VINS

Fede Salas, pregoner de la festa.

Ferran Centelles, sommelier del restaurant El Bulli.

Per tal de donar més relleu al vi de la DO d’Alella,
l’Ajuntament en col·laboració amb el Consell Regulador i els cellers, organitza enguany per primera
vegada una presentació dels vins d’Alella. El dissabte 13 de setembre a les 18h tindrà lloc a les
Golfes de Can Lleonart la presentació i degustació
dels tres vins més representatius de cada celler de
la mà de l’enòleg i secretari del Consell Regulador,
Jordi Pujolràs, i dels enòlegs dels cellers. Les inscripcions per poder participar es poden fer de l’1
al 10 de setembre de 9 a 14h a Can Lleonart. Les
places són limitades i el preu és de 10 euros.
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URBANISME

RIALS VEU LA LLUM
···········································································································································
L’Ajuntament guanya una important batalla judicial per preservar la vall de Rials i reprèn la revisió
del Pla General.
···········································································································································
L’Ajuntament està més a prop d’aconseguir la preservació total de la vall de
Rials, el darrer espai lliure del Baix Maresme, sense haver de transferir aprofitaments urbanístics a d’altres sectors
del municipi. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) dóna la raó al consistori, estimant que “no hi ha hagut inactivitat
administrativa” en el desenvolupament
del polígon industrial i dels seus accesos viaris de les 8 hectàrees situades
per sobre de l’autopista i que estan
qualificades com a sòl urbanitzable industrial pel planejament vigent.
La resolució judicial dictada el passat mes de juny anul·la la sentència de
març de 2005 del Jutjat del Contenciòs
Administratiu núm. 12 de Barcelona
favorable als propietaris dels terrenys
en litigi, que obligava l’Ajuntament a
preveure una solució viària al polígon
industrial en un termini de sis mesos.
Ara, la sentència del TSJC, que és
ferma i no pot ser recorreguda, obre
una nova via a la solució final d’un conflicte urbanístic que s’arrossega des de
fa més de quinze anys.

L’alcalde, Andreu Francisco, i el primer tinent d’alcalde, Àlex Asensio, van
valorar el contingut de la sentència en
una roda de premsa convocada el passat 22 de juliol. Entre altres qüestions,
van anunciar que a partir d’ara i en el
marc de la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal General

“s’haurà de reflexionar amb la resta de
forces polítiques si persisteix o no l’interès municipal per pactar una solució
negociada a canvi de quedar-se amb la
totalitat o una part de les 8 hectàrees
o si bé es desclassifiquen directament
mantenint-les en mans privades però
com a sòl agrícola”.

La sentència eximeix l’Ajuntament de donar una solució viària a Rials i en responsabillitza els seus propietaris.

CRONOLOGIA
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Març 1990
Juny 1994
Maig 1998
Abril - juny 1999
Nov 2001
Maig 2003
Set 2003
Nov 2003
Març 2005
Abril 2006
Abril 2007
Juny 2008

El Pla Comarcal dibuixa una zona industrial a Rials.
El Pla General d’Alella consagra la qualificació industrial.
L’Ajuntament aprova provisionalment el Pla Parcial del polígon: 43.000m2 de sostre.
La Generalitat aprova definitivament el Pla Parcial, però en condiciona l’entrada en Vigor a una solució viària satisfactòria d’accés al sector.
Els promotors presenten proposta a l’Ajuntament i la Generalitat la informa desfavorablement.
Nova proposta. Els promotors demanen la subrogació a la Comissió Urbanisme de Barcelona, que és denegada.
Informe Milà, que recomana la suspensió de llicències en l’àmbit.
Conveni urbanístic d’intencions de Rials, Can Serra i d’altri: 24.716m2 de sostre residencial privat i 4.241m2 de sostre públic.
Informe Lliset, que dóna peu a la denúncia del conveni urbanístic d’intencions.
Els promotors interposen dos contenciosos contra l’Ajuntament.
Sentència desfavorable en primera instància i apel·lació davant el TSJC.
Acord amb els promotors i suspensió dels contenciosos.
Aprovació de l’Avanç de planejament Rials-La Serreta: 15.569m2 de sostre residencial privat i 6672m2 de sostre públic.
Sentència ferma i favorable del contenciós per inactivitat administrativa.
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ELS MAJORS DE 65 I ELS MENORS DE 18 TINDRAN
DESCOMPTES EN EL BUS ALELLA EXPRÉS I ALELLA-TEIÀ
···························································································
La bonificació s’aplica en els títols T-10 i es posa en marxa el 22 de setembre
coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

···························································································
Per quart any consecutiu, l’Ajuntament
s’ha adherit a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra
del 22 al 28 de setembre. Coincidint
amb aquestes dates, els ajuntaments
d’Alella i Teià, amb el vist-i-plau de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i d’acord amb les empreses
Sagalés i Casas -concessionàries del
servei d’autobusos d’aquestes poblacions-, posen en marxa una mesura per
fomentar l’ús del transport públic entre els usuaris majors de 65 anys, els
menors de 18 anys i les persones amb
discapacitat física. Aquests col·lectius
gaudiran d’un descompte de més del
50% de l’import del bitllet senzill en
els títols de 10 viatges per als despla-

çaments d’una zona de les línies Alella
Exprés i Alella-Teià, que són les úniques de titularitat municipal.
Amb aquesta mesura, que té caràcter indefinit, es pretén afavorir l’autonomia personal i l’ús del transport collectiu en detriment del vehicle privat
per anar a l’escola, comprar al centre
o baixar a la platja. Segons les dades
del padró, Alella poden beneficiar-se
d’aquesta bonificació 1.294 persones
majors de 65 anys i 1.370 d’entre 5
i 18 anys.
Mentre duri la Setmana de la Mobilitat, es faran tallers escolars i els principals carrers de la població es guarniran amb banderoles de la campanya A
tots ens mou una causa, de l’ATM.

Els descomptes només són vàlids per a la T-10 d’una zona
en les línies municipals Alella Exprés i Alella-Teià.

ON COMPRAR LES T-10
El títols bonificats destinats als col·lectius susceptibles d’ajuts derivats dels acorts de promoció
del transport públic -discapacitats físics, majors
de 65 anys i menors de 18- es poden adquirir presentant la corresponent acreditació, mitjançant el
DNI, a partir del 22 de setembre a les oficines de
l’Ajuntament, el Punt d’Informació Juvenil Àgora i
el Casal de Joves de Can Gaza.

L’AJUNTAMENT PRESENTA AL·LEGACIONS AL PLA
TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA
L’Ajuntament ha presentat al·legacions
i consideracions a l’Avantprojecte del
Pla Territorial Metropolità de Barcelona
durant el procés d’exposició pública
per tal de perfeccionar l’esmentat document pel que fa referència a l’àmbit
territorial d’Alella.
Entre d’altres qüestions, l’Ajuntament demana que el document faci un
reconeixement explícit de la vinya com
“activitat econòmica, tret identitari i
component paisatgístic dels municipis
del Maresme i el Vallès Oriental intregrants de la DO Alella”, de la mateixa
manera que s’ha fet per als conreus de
la vinya de la DO Penedès, “ja que és

la vinya el factor diferencial i el valor
afegit que fan aquests entorns acreedors de la màxima protecció”.
En l’apartat de les infraestructures,
l’Ajuntament aplaudeix l’aposta per
traslladar el ferrocarril de la costa cap
al corredor de la C32 per tal d’alliberar
la façana litoral i prestar servei als municipis de dalt i als barris densament
poblats de les viles costaneres, però
considera “injustificat duplicar el sistema viari de l’N-II a l’entorn de l’autopista ja sia com a laterals segregats, ronda
o avinguda del mig”.
L’Ajuntament considera que “l’alternativa al desplaçament de l’N-II passa

per coordinar la supressió del peatge
de la C-32 amb la millora del servei
de transport públic directe per carretera amb Barcelona, així com amb un
eventual trasllat, en forma de metro, de
l’actual ferrocarril de la costa al corredor de l’autopista”.
A més, estima que el marc territorial més congruent, adient i eficient per
a la redacció del Pla Director Urbanístic ulterior que preveu el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona no és el Baix
Maresme, com es proposa en el document, sinó que hauria d’eixamplar-se,
en matèria de mobilitat, fins al sistema
urbà de Mataró i el Barcelonès nord.
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SERVEIS URBANS/OBRES PÚBLIQUES

LA BRIGADA INCORPORA AL PARC MÒBIL UN CAMIÓ
GRUA AMB CISTELLA I ALTRES PRESTACIONS
·································································································
El nou vehicle permet fer intervencions en alçada amb major rapidesa i seguretat.

·································································································
Amb la intenció de renovar progressivament el parc mòbil de la brigada municipal, l’Ajuntament ha adquirit mitjançant un contracte de rènting un nou
vehicle tipus camió bolquet, de 3.500
kg, amb grua, cistella de dues places
i altres accessoris, que permetrà a la
brigada la realització de les seves tasques habituals de manteniment amb
més seguretat i rapidesa.
El vehicle disposa d’una grua, una
cistella adaptada per portar dos operaris i dotada dels sistemes de seguretat
homologats -amb quatre estabilitzadors- a més d’un elevador de palets,
una pinsa hidràulica per carregar branques, entre d’altres accessoris.
Amb la nova adquisició, el parc
mòbil de la brigada compta amb una
dotació de vuit vehicles: tres camions,
dues furgonetes, un 4x4, un tractor i
un dúmper.

La Junta de Govern Local ha aprovat la licitació de les obres de substitució de l’enllumenat públic del
barri d’Alella Parc per un import de
partida de 215.637€, més 34.500
d’IVA. El projecte compta amb una
subvenció de 165.000€ de la Generalitat i està previst que l’actuació estigui enllestida en un termini
de tres mesos un cop adjudicades
les obres. L’actuació contempla la
instal·lació d’un centenar de punts
de llum amb columnes de 6 metres d’alçada i làmpades de vapor
de sodi. L’enllumenat estarà dotat
d’un sistema electrònic programable que permetrà regular l’encesa i
l’apagada de llums i la disminució
de la tensió a mitjanit, la qual cosa
afavorirà l’estalvi energètic.

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

LICITADES LES OBRES DEL NOU
ENLLUMENAT D’ALELLA PARC

El nou vehicle està operatiu des de finals de juliol i facilita la feina als operaris de la brigada.

120.000€ MÉS DEL PUOSC
··························································································
Es destinaran a subvencionar la pavimentació d’Ibars Meia i a la substitució
de canonades d’abastament d’aigua del nucli de Mas Coll.

··························································································
El Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (POUSC) per al quinquenni
2008-2012, que atorga el Departament de Governació de la Generalitat,
inclou dues partides de 60.000€ cadascuna destinades a subvencionar la
pavimentació de carrers d’Ibars Meia i
a la substitució de canonades d’abastament d’aigua del nucli de Mas Coll. Els
ajuts a aquests dos projectes no estaven contemplats a la planificació inicial,
però la Generalitat ha acceptat les allegacions presentades per l’Ajuntament
i ha incorporat les dues actuacions al

POUSC. Els 120.000€ addicionals
se sumen al 1.514.650 que estaven
aprovats inicialment. Les aportacions
més importants 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’enllumenat públic de Can
Magarola 60.000€ i l’adequació del
dipòsit d’abastament d’aigua potable a
Alella Parc 58.000€.
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EDUCACIÓ/ESPORTS

L’AJUNTAMENT DEMANA A LA GENERALITAT QUE
AGILITI L’AMPLIACIÓ DEL CEIP FABRA
···························································································
La Generalitat va presentar al juliol el projecte arquitectònic bàsic i l’Ajuntament
ja ha informat favorablement la llicència d’obres.

···························································································
Front comú de l’Ajuntament per aconseguir desencallar l’esperada ampliació
del CEIP Fabra. El ple de juliol va aprovar una moció conjunta de tots el grups
municipals en la qual es demana al Departament d’Educació de la Generalitat
que prioritzi l’execució d’aquesta actuació, incorporant en els seus pressupostos de 2009 la dotació econòmica
suficient per a l’ampliació i que liciti les
obres aquell mateix any. A la moció es
constata els motius de més de 20 anys
de reivindicació: el centre està dividit
en tres edificis i dos mòduls separats
amb totes les dificultats logístiques que
comporten els desplaçaments innecessaris i el risc per a la seguretat dels infants. Quan es va construir l’edifici del
Bosquet el 1984 estava previst per a
una sola línia, però va començar a fun-

cionar amb dues i des d’en fa més de
10 hi conviuen cursos triplicats. L’espai destinat a menjador no cobreix les
necessitats de les famílies, ja que l’aforament aproximat és de 100 alumnes
i la demanda supera els 400. Entre altres mancances, les aules del parvulari
estan en mòduls prefabricats i l’escola
no disposa de biblioteca, ni d’aules de
música i informàtica en condicions.

·································································
L’Ajuntament dóna suport a les
mobilitzacions dels pares, posant un
autobús a la manifestació del 27 d’agost.
·································································
En juny de 2004, l’Ajuntament va
signar un protocol amb la conselleria
d’Educació per tal que l’ampliació de

l’escola s’inclogués en la programació
d’inversions amb el compromís municipal d’aportar 541.000€. Després
d’un llarg procés urbanístic, el febrer
de 2007 l’Ajuntament va posar a disposició de la Generalitat el sòl necessari per a l’ampliació. Al juliol de 2008,
Educació va presentar el projecte arquitectònic bàsic per tal que els tècnics
municipals informessin les llicències
d’obres, la qual cosa s’ha fet sense dilació. Segons les previsions municipals,
en un termini de màxim de mig any tot
hauria d’estar a punt perquè la Generalitat aprovés el projecte executiu. Al
tancament d’aquesta edició, els pares i
mares de l’escola havien convocat una
manifestació pel 27 d’agost davant la
conselleria d’Educació per reclamar
l’inici de les obres.

INSCRIPCIONS A L’ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA
L’Escola d’Iniciació Esportiva Municipal reprèn les seves activitats el 15 de
setembre amb una oferta de vuit disciplines esportives. Les inscripcions es
poden formalitzar a partir del dia 1 de
setembre a les oficines del Poliesportiu
Municipal. L’objectiu d’aquest servei és
educar i instruir a nivell esportiu i de
manera polivalent els nois i noies que
hi participen com a part de la seva
formació integral. Les classes són impartides per professionals que realitzen
les activitats afavorint el desenvolupament i la formació dels alumnes a nivell
motriu, cognitiu i afectiu. Entre altres
principis educatius, es persegueix la
utilització de l’activitat física com una
eina que afavoreixi la seva integració
social i el treball en equip; el desenvo-

lupament de les qualitats i les habilitats
motores; la no selecció ni discriminació
dels alumnes en base a les seves capacitats psicofísiques ni als coneixements
tècnics i la iniciació a l’esport en un
marc sa, lúdic i motivador. Aquest curs

ACTIVITATS
Atletisme: alumnes de 9 a 14 anys.
Futbol sala: alumnes de 5 a 12 anys.
Gimnàstica rítmica: alumnes de 5 a 12 anys.
Judo: alumnes a partir de 5 anys i adults.
Pre-esport: alumnes de 3 i 4 anys.
Aeròbic: alumnes de 6 a 15 anys
Taekwondo: a partir de 5 anys i adults
Voleibol: per a alumnes de 12 a 16 anys.

es treballarà per desenvolupar les qualitats físiques, tècniques i psicomotrius
mitjançant la pràctica dels següents esports i activitats físiques: atletisme, futbol sala, gimnàstica rítmica, judo, preesports, aeròbic, taekwondo i voleibol.

PREUS
1 dia d’activitat/setmana: 16 euros/mes
2 dies d’activitat/setmana: 22 euros/mes
3 dies d’activitat/setmana: 26 euros/mes
4 dies d’activitat/setmana: 29 euros/mes
5 dies d’activitat/setmana: 31 euros/mes
Judo i Taekwondo adults (a partir 16 anys)
1 dia d’activitat/setmana: 16 euros/mes
2 dies d’activitat/setmana: 26 euros/mes
3 dies d’activitat/setmana: 31 euros/mes
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ALELLA SE SUMA A LA FESTA
···························································································
La gran assistència de públic i l’absència d’incidents destacats
marquen la Festa Major de Sant Feliu.
···························································································
CONXI DURO

Alella va vibrar durant quatre dies amb
la Festa Major de Sant Feliu. Abans
de marxar de vacances, els alellencs
es van sumar a la festa participant en
els actes programats que van registrar
una gran afluència de públic. El sonor
i lluminós correfoc dels Diables del Vi
d’Alella, acompanyats dels Diabòlics
Anònims de Vilassar de Dalt i els Peluts de Foc de Canet de Mar, va obrir la
festa la nit del 31 de juliol. Els concerts
i els balls van ser, com sempre, els actes més concorreguts i van aplegar més
d’un miler de persones a l’Hort de la
Rectoria.
Les activitats infantils i la cercavila
també van arrossegar moltes famílies,
que van assistir a l’estrena del nou capgròs inspirat en una dona molt estimada i coneguda: l’Assumpció Lucas. El
debut de l’Assumpció va ser molt emotiu, com també ho va ser la presentació
del llibre Recordant...les veus d’Alella,
el quart i últim volum de la col·lecció
sorgida del projecte Cerquem les ar-

rels, engegat fa 12 anys per la biblioteca. La sala va quedar petita per encabir
totes les persones que van assistir a la
presentació d’aquesta obra que recull
retalls de la història local.
La caminada popular va arrossegar més 200 caminants pels camins
i paratges d’Alella. També es va incrementar significativament el número de
participants al Cercatasques, la gimcana pels bars del poble, i a la Baixada
d’Andròmines. Aquesta divertida activitat, estrenada a 2007, va aplegar una
dotzena d’imaginatius vehicles. Tots els
seus creadors es van dur premi i van fer
passar una bona estona als assistents.
També van ser més les cuineres que es
van animar a presentar-se al concurs de
peres farcides, amb nou concursants.
Enguany la Festa Major va ser protagonista del programa Amunt i Avall
de COMRàdio, en una emissió en directe des de l’Ajuntament que va comptar
amb Andreu Francisco, Jordi Pujolràs i
Narcís Perich.

1. Correfoc
2. Infantil, Danses esbojarrades
3. Nit Jove
4. Concert Selvatana
5. Presentació “Recordant...les veus d’Alella”
6. Batucada
7. Presentació del nou capgròs
8. Concurs de peres farcides
9. Taller “Alella en la prehistòria”
10. Cercavila
11. Baixada d’andròmines

LES MILLORS PERES FARCIDES
1r premi Rosa Bassas Mayolas
2n premi Mª Teresa Miralles Expósito
3r premi Montserrat Figueras Cullas
Millor decoració Rosa Bassas Mayolas

ELS MILLORS DIBUIXOS
“Categoria A” 1r premi Júlia Bardés Padilla
“Categoria B” 1r premi Anna Iglesias Marina
“Categoria C” 1r premi Mariona Ysamat Borrell
Premi especial Marta Sintas Ferrer
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CONXI DURO

CONXI DURO

CONXI DURO

CONXI DURO

CONXI DURO
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NOUS CURSOS I UNA NOVA PROPOSTA MUSICAL
A L’OFERTA DE TARDOR DE CAN LLEONART
···························································································
Enguany s’estrena una proposta musical per afavorir la interpretació musical
entre els joves.

···························································································
Can Lleonart obre portes després del
parèntesi d’estiu amb un programa de
tardor ple de continguts. Entre els més
de 50 cursos que componen la proposta formativa del trimestre s’han incorporat tretze de nous, la majoria relacionats amb el món de les humanitats.
Entre d’altres novetats destaquen
el Cinemart –un cinefòrum per conèixer millor la història de l’art i els seus
protagonistes-; la invitació a filosofar
del curs Pren-t’ho amb filosofia; un recorregut pels grans esdeveniments del
segle XX; una mirada per la Mediterrània o el taller d’autobiografia. També
s’estrenen dues propostes relacionades amb el vi: el tast comparatiu de
vins californians amb els seus originals
europeus –impartit per l’enòleg Jordi
Pujolràs- i el club de tast dirigit per la

sommelier Rosa Vila.
A més, tindreu la possibilitat d’iniciar-vos en el photoshop, aprendre
il·lusionisme, millorar les vostres habilitats comunicatives o fer les primeres passes de danses africanes. Si us
agrada passejar, Can Lleonart us convida a fer-ho i a conèixer els entorns i
racons del poble acompanyant l’allenca Montserrat Figueras en un passeig
setmanal cada dijous al matí.
Dins de l’apartat musical, es posa
en marxa la iniciativa Alella viu la
música, en la qual les Golfes de Can
Lleonart s’obren a tots els joves que toquen algun instrument amb la intenció
d’afavorir la creació de tres formacions
musicals: una orquestra de corda, una
de guitarres i una altra de música de
cambra.

ACTES A LA BIBLIOTECA
La biblioteca comença el curs i reprèn les seves
sessions del Club de lectura i l’Hora del conte. El
club arrenca el dijous 18 de setembre a les 21h
amb la lectura i el comentari de l’obra “Vida i destí” de Vassili Grossman. Els petits tenen una cita
amb l’Hora del conte el dimarts 30 de setembre
a les 17.30h per endinsar-se de la mà de Glòria
Arrufat en “El país dels somnis”, contes sobre els
malsons en els quals el Menjasomnis ajuda els
nens a guarir-se de la por abans d’anar a dormir.

NOU CURS DE L’ESCOLA DE DANSA
L’Escola Municipal de Dansa reinicia
les seves activitats l’1 d’octubre. Les
inscripcions es faran a Can Lleonart els
dies 17 i 18 de setembre per als antics
alumnes i a partir del 19 per a la resta
de persones interessades.
Les inscripcions a la resta de cursos
es faran en les mateixes dates. Més informació a www.canlleonart.cat.

‘CARMEN’ ACOMIADA EL FESTIVAL D’ESTIU
CONXI DURO

L’espectacle
multidisciplinar
Carmen, de Shchendrin, de l’Orquestra
de Cambra Terrassa 48, dirigida per
Quim Térmens, va posar el punt i final
el 26 de juliol al Festival d’Estiu Alella
2008 en una nit musical inoblidable
celebrada al Jardí de les Estàtues de

CONXI DURO

Cal Marquès. En total, mes de dues
2.000 persones han gaudit d’aquesta
proposta cultural que s’ha consolidat a
la seva quarta edició com una de les
cites destacades del panorama musical i que s’ha caracteritzat per la varietat de registres i estils programats. El

CONXI DURO

grup de música cubana, amb la veu de
Maria Elena Espinosa, Aché! va portar
els ritmes caribenys al carrer Àfrica el
24 de juliol i el Conjunt Barroc del Cafè
va oferir la seva visió particular de La
Cantanta del Cafè de Bach als Jardins
de les Quatre Torres el 19 de juliol.

SETEMBRE 2008

UNA MICA DE TOT

Entre les iniciatives previstes en el Pla
de Dones d’Alella, aprovat el 2007,
aquest mes de setembre es posa en
marxa l’assessoria jurídica a dones. El
servei serà a càrrec de professionals
expertes en aquest tipus d’assistència
de l’Associació de Dones Juristes i té
com objectiu prestar assessorament
jurídic presencial a les dones del municipi sobre qualsevol dubte o problema
referent a qüestions matrimonials, dret
de família, parelles de fet, violència de
gènere, conflictes per propietats, drets
laborals, conflictes penals, assejatments, maternitat, etc.

·································································
El servei està adreça a les dones del
poble, és gratuït i és a càrrec d’advocades
de l’Associació de Dones Juristes
·································································
Per poder accedir al servei, que es
prestarà de manera gratuïta un cop al
mes en sessions de dues hores –ampliables en funció de la demanda- les

dones interessades a rebre assessorament han de concertar una visita a
través de l’adreça de correu electrònic
dona@aella.cat, anant personalment
a les oficines de l’Ajuntament o trucant als telèfons 93 5552339 i 93
5552854.

FREIXES PREN POSSESSIÓ COM A
REGIDOR D’AMOR PER ALELLA

Sergi Freixes Castrelo, número dos de la
candidatura d’Amor per Alella C.O.R.,
va prendre possessió com a regidor de
l’Ajuntament en el ple municipal cele-

brat el passat 31 de juliol, ocupant la
vacant deixada per Albino Gallo, mort
el 16 de juny.
Freixes té 37 anys, està casat i
és pare de dues filles bessones de sis
anys d’edat. Dedicat professionalment
al món de la comunicació, el nou edil
fa més de vint anys que viu a Alella i
debuta com a regidor i únic representant del partit Amor per Alella, del qual
forma part des de la seva formació.
Freixes ha manifestat la seva voluntat
de continuar la tasca engegada pel seu
predecessor, Albino Gallo, de treballar
pel bé del poble.

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

ES POSA EN MARXA L’ASSESSORIA
JURÍDICA A DONES

ENTRA EN VIGOR L’ORDENANÇA
REGULADORA DE GUALS
El 30 de juliol va entrar en vigor
la nova ordenança municipal que
regula la concessió, modificació i
revocació de les llicències de guals
per a l’entrada i sortida de vehicles
i també les condicions que han
de complir els titulars d’aquests
espais. Tots aquells guals que no
estiguin en òptimes condicions de
seguretat o no disposin de la preceptiva placa de senyalització disposen d’un termini de sis mesos
per adaptar-se a les prescripcions
que estableix l’ordenança, a partir
del requeriment de l’Ajuntament.

CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL
DEL MARESME
El Consorci de Promoció Turística
del Maresme ha convocat el I Concurs de Fotografia Digital amb el
títol Les meves vacances al Maresme, en col·laboració d’establiments
del sector turístic aportant interessants premis. El concurs està obert
a tothom. Per participar-hi només
cal disposar d’una càmera de fotografia digital i les fotografies es poden enviar fins al 30 de setembre a
partir del formulari que hi apareix
al web del Consorci de Promoció
Turística (www.costadebarcelonamaresme.cat).

EL MERCAT CELEBRA 25 ANYS

Els paradistes del Mercat Municipal
d’Alella van celebrar el 26 de juliol
amb una festa els 25 anys d’existència d’aquest establiment comercial. Es va oferir un aparitiu amb
productes del mercat acompanyat
de la música de jazz i bossanova del
grup ACM Trio.
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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

En solitari

El passat 17 de juliol vam conèixer la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el contenciós que els promotors
d’un polígon industrial a la vall de Rials van interposar contra l’Ajuntament, després que ERC+La Garnatxa revoqués un conveni
urbanístic per construir-hi 29.000 m2 de sostre residencial.
En concret, acusaven l’Ajuntament d’inactivitat administrativa. És a dir, de no haver pogut patrimonialitzar les seves expectatives
urbanístiques a causa de la presumpta deixadesa i manca de diligència municipal entre 1990 i 2003.
L’abril de 2005, el jutjat de primera instància dictava una sentència que emplaçava l’Ajuntament a cercar una solució viària per
fer viable el polígon de Rials, d’acord amb els promotors i la Generalitat. Contra aquella sentència lesiva per als interessos municipals, ERC+La Garnatxa va presentar un recurs davant del Tribunal Superior. Únicament la Lliga Social d’Alella va donar suport a la
proposta. CiU, PSC, PP i ICV van deixar-nos sols i s’hi van abstenir, enmig de crítiques furibundes. Ens reprenien haver pres una decisió “precipitada”, “irresponsable”, “messiànica”, “redemptòria”, “temerària”, “delirant”, “adolescent” i “frívola” que “condemnava”
el futur de Rials com a espai verge. Fins al punt de demanar la dimissió de l’alcalde si la resolució del recurs fos desfavorable.
Tres anys després, la denúncia d’aquell conveni urbanístic i la sentència del Tribunal Superior –ferma, inapel·lable i definitiva- ens
dóna la raó i ens deixa les mans lliures per prendre la decisió final més adient: o bé aconseguir la cessió com a zona verda de les
8 hectàrees de Rials a canvi de reconèixer un cert sostre residencial en un altre indret, o bé desclassificar-les sense incórrer en cap
indemnització als seus propietaris. La solució final, en el procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Coses d’estiu i d’hivern

A l’estiu, la Festa Major! Aquest any ha estat molt complerta. Unes especials felicitacions pels diables del Vi i pel grup de teatre
del Casal, tots els assistents ho vam passar molt bé.
I es important saber divertir-se en aquests moments, perque sabem que la crisi també afecta al nostre poble: les botigues han
baixat les seves vendes, persones que havien donat paga i senyal per la compra d’un pis s’han tornat enrere i pot ser que d’altres
promocions no arribin ni a començar-se.
No voldriem que aixó afectés també a l’ampliació de l’Escola del Bosquet, però la tramitació de tot plegat ha anat tan lenta
que fins al juliol no ha arribat a l’Ajuntament el projecte bàsic preparat per la Generalitat; ara ho estudiaran els tècnics muncipals
per tenir-ho preparat per començaments de l’any que ve. Però falta que el Departament d’Educació prioritzi aquesta ampliació en
el seu pressupost del 2009 i liciti les obres el mateix any, el que no es fàcil. Per això creiem que es important la unitat de tots els
grups municipals, que vam presentar una moció en aquest sentit al darrer Ple; desde CIU recolzarem al Govern, a la direcció del
CEIP Fabra i al Consell Escolar per tal de que finalment es puguin tirar endavant aquestes obres quan abans millor.
Ens alegrem de que finalment la pista de Skate s’instali a la riera, tal com haviem defensat; es un lloc mes adient, ja que es
mes obert, mes ampli i més accessible que el que es plantejava a La Serreta. I es important que qui estudii la ubicació concreta
sigui l’equip d’arquitectes que ha de dissenyar el passeig de la Riera, per tal de mantenir una unitat de conjunt.
Grup municipal de CIU
web: www.ciu.info visites a hores convingudes: www.unio.org/alella

PARTIT POPULAR

Amb la legalitat constitucional i democràtica

El Ple de juliol va ser estrany. Per a començar, Gent d’Alella estava de vacances i la seva regidora així va excusar la seva inassistència. CiU
va donar suport a una moció de PSC i ERC-LG en la qual es culpava al “neoliberalisme”, on se suposa militen, de totes les desgràcies socials
a Europa. Nosaltres presentem una proposició d’Ordenança Cívica que només ens va recolzar el PSC, el regidor del qual ja està treballant
en ella, amb el desinterès de tots els altres grups per ordenar la nostra convivència i fer-la més cívica. I per a acabar, tots els grups, inclòs el
qual estava de vacances (Gd’A) van recolzar una moció en suport de la política de supressió lingüística del castellà a Catalunya i de rebuig
del Manifest per la Llengua Comuna. Tots excepte el Partit Popular que es va mantenir ferm en la defensa del bilingüisme i de la legalitat
constitucional. Les nostres dues llengües son part de la nostra identitat. La llibertat de les persones inclou el dret a estudiar en condicions
iguals les nostres dues llengües i a fer-les servir sempre en llibertat. Tenim la obligació de preservar la nostra riquesa cultural i lingüística, i
ho hem de fer amb els mínims dirigismes oficials i accentuant la nostra pluralitat amb l’ús normal de totes dues llengües. El dret a utilitzar
la llengua pròpia de cadascú és consubstancial amb la llibertat de la persona i el seu lliure desenvolupament, ja que des del punt de vista
individual la llengua afecta a allò més íntim, constitueix alhora un dret subjectiu i una llibertat individual i és un mitjà per a expressar-se
i comunicar-se amb als altres que ningú pot forçar a canviar. Els catalans i les catalanes tenim el dret d’utilitzar qualsevol de les llengües
oficials amb plena normalitat i sense traves en tots els àmbits de la vida. Des del Partit Popular defensem un model lingüístic plural, que fa
normal a l’educació i a la vida pública el que és normal a Catalunya: el bilingüisme. I apostem per un projecte de trilingüisme a la nostra
escola que faci del català, el castellà i l’anglès llengües d’ensenyament a Catalunya, sense separar als alumnes. Bona Festa de la Verema.
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AMOR PER ALELLA, C.O.R

Una herència que cal recordar

Mentre la majoria de partits que ens representa a l’Ajuntament perd una part del seu temps en tirar-se els plats pel cap i pensar en
polítiques estatals més que en el seu propi poble, la línia política del partit del COR se centra en recollir la veu de la gent de la vila
d’Alella i intentar transmetre-la de forma constructiva al govern municipal. Doncs bé, ara que finalment, després de vint anys, estem
en plena mobilització pel que fa a l’ampliació de l’escola pública Fabra, és un bon moment per recordar un parell de curiositats respecte a l’ensenyament públic d’Alella.
El nostre poble va ser bressol de dos personatges il·lustres. D’una banda, un alellenc reconegut internacionalment: Francesc Ferrer
i Guàrdia, pare de l’Escola Moderna catalana i defensor de les vagues com a arma d’expressió del poble; i de l’altra, Josep Goday i
Casals, fill de Rosa Casals i Barnadas, originari de la Masia Can Casals, arquitecte de renom i col·laborador de Puig i Cadafalch, que
va dedicar tota una vida al projecte i dignificació de les escoles i de l’ensenyament públic i de qualitat. Tots dos van marcar un salt
qualitatiu en els intents de modernització de les escoles i del catalanisme.
Tenint una herència com aquesta no podem fallar: l’escola s’ha de cuidar i s’ha d’estimar. L’escola és l’indret on es construeix en
primera instància el nostre futur, el primer lloc on la societat es cohesiona en la diversitat de les persones. El polític Eladi Homs resumia amb aquestes paraules, l’any 1911, la importància d’un bon ensenyament: “L’educació inclou la instrucció però comprèn també
moltes altres coses que són essencials. (...) És el treball i és el descans, és el cos i és l’esperit, és l’individu, és la família, és la ciutat
i és la nació; són les coses i són els ideals”.

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Baixar dels núvols

Del breu record de la crisi del petroli dels 70, la inflació dels Pactes de la Moncloa, la crisi industrial dels 80, la ressaca post olímpica,
o l’opaca recessió del 2002 ningú se’n recorda. Es pensava que estàvem immunitzats dels cicles complerts i ens oxigenàvem amb
l’equació:creixement=ocupació+riquesa. Però l’economia ja no es el joc dels desenvolupats. Nous contingents de població surten de
la caverna històrica. Son productors i demanen matèria primera, son consumidors, son financers, estalvien i inverteixen. L’equilibri
convencional ja no existeix. Com ho pots ser si l’Índia o Xina tenen creixements continuats de 8-10 % ?. Res es com ahir. Ara més
que mai hi ha enormes quantitats de diners que no existeixen físicament i que es mouen virtualment trasbalsant les economies sense
poder regulatori.
Aterrant a l’economia nacional hem de reconèixer que cau la confiança dels ciutadans, augmenten els neguits amb les accions de
protesta de diferents sectors i que el BCE anuncia incrementar els tipus d’interès. Per fer front en aquests 3 factors entenem que la
confiança està relacionada amb el nivell de comprensió de lo que passa. Em de dir les coses tal com son, sense l’habitual “cancionero”
polític, sense amagar el cap sota l’ala i esperar a que escampi. Fugir de mesures populistes al gust de la ciutadania desinformada.
Encara que el realisme faci arraconar alegries no hi ha res millor que l’assumpció de la realitat, malgrat suposi desgast d’imatge o
cost polític. D’altra banda el BCE està posant per endavant el problema de la inflació al problema del creixement i sembla dir “si voleu
continuar creixent cal que us espavileu”. Potser aquí està la clau. Trobar alternatives al model. ¿D’on van néixer les grans empreses
franceses de la distribució ? Del capital subjacent de la crisis de la seva industria tèxtil.

GENT D’ALELLA

Propostes per millorar Alella

El més important: la educació. Entre el gener de 2005 i el maig de 2008, el Full va publicar 15 notícies sobre la piscina i només una
sobre l’escola Fabra. És un indicador. També ho és el pressupost. I si canviem les prioritats i destinem més diners a les obres d’ampliació?. I si negociem un conveni amb la Generalitat per començar-les ja? Nosaltres podem proposar que es facin mocions però qui
governa pot anar més enllà. - Sí a l’habitatge social: Tots els grups s’hauran de pronunciar sobre la proposta presentada per Gd’A d’estudiar la sol·licitud a la Generalitat d’una Àrea Residencial Estratègica. - Fer-ho més fàcil pels usuaris de guals i posar-se a la pell de
l’administrat: Les al·legacions presentades per Gd’A a l’ordenança de guals proposaven, entre altres altres millores, la modificació de
l’Art. 8 que prohibeix l’estacionament momentani del propietari del gual. Varen ser desestimades. - Re-utilitzar i promoure el comerç
local no és incompatible: Amb motiu del Dia Mundial Sense Bosses de Plàstic, els comerciants del Mercat varen obsequiar els seus
clients amb 800 bosses re-utilitzables. - Instal·lació municipal ≠ piscina pública? Mentre els infants apuntats als casals d’estiu del
Hamelin, Santa Maria del Pino i L.E.S. feien cursets de natació a la piscina municipal, els nens i nenes apuntats a la campanya “estiu i
esport” de l’Ajuntament, se la miraven des del poliesportiu. De moment, només els dos primers cursos de primària aprofitaran la piscina. - Atendre les necessitats escoltant la gent és possible: Les al·legacions presentades pels veïns i per Gent d’Alella sobre Can Segura
s’hauran de tenir en compta si es governa per a tothom. Tindrem una segona oportunitat. - L’oposició s’organitza. El canvi d’ubicació
del parc d’eskate es fa esperar. Ni els veïns ni els nens el volien a La Serreta però tant de temps costa portar-lo a la Riera?.
atenció a hores convingudes: mmg@mercemarzo.com
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EL FULL

COP D’ULL AL PLE

PLE ORDINARI DEL 31 DE JUNY DE 2008 (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)
ACORDS DEL PLE
Sergi Freixes pren possessió com a regidor.
El nou edil substitueix Albino Gallo, mort el passat 16 de
juny, al capdavant del grup municipal d’Amor per Alella
C.O.R.

Aprovades les festes locals de 2009.
Les festes locals del proper any seran l’1 d’agost i el 7 de
desembre.
Aprovat per unanimitat

Aprovació de tres expedients de modificació de crèdit.
El ple va aprovar tres expedients de modificació de crèdit,
entre els quals destaca una incorporació de 68.000€ procedent del romanent de tresoreria, que es destinaran a la
reforma i manteniment d’equipaments municipals - l’ampliació del menjador del CEIP Fabra i a la llosa de formigó de
la pista d’skate- (41.000€), a actuacions de pavimentació
(18.000€) i a la compra de mobilitari i estris (9.000€).
Aprovats per unanimitat.

Aprovació provisional de la modificació puntual de l’àmbit
de Can Segura.
L’Ajuntament ha estimat parcialment les al·legacions presentades a la modificació de l’àmbit de Can Segura i ha aprovat provisionalment dita modificació, deixant per al projecte
d’urbanització la definició de l’ús que es donarà a la pista
de tennis.
Aprovat per unanimitat.

Delegació de competències sanitàries al Consell Comarcal
del Maresme.
L’Ajuntament ha delegat al Consell Comarcal del Maresme
les competències en matèria de salut pública per a la concessió de llicències d’activitats per a establiments de comerç
minorista de nova creació.
Aprovat per unanimitat.

L’Ajuntament insta la Generalitat a prioritzar les obres
d’ampliació del CEIP Fabra.
La moció presentada per tots els grups municipals demana
a la Generalitat que inclogui en els pressupostos de 2009
una partida pressupostària per fer l’actuació i que liciti les
obres l’any que ve.
Aprovat per unanimitat.

PROPERA ESTADA DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A ALELLA:
DEL 16 AL 21 DE SETEMBRE
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.

SETEMBRE 2008

TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

ANDREU FRANCISCO I ROGER ERC+LG

JOSEP MARIA SERÉS IBARZ PSC

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

Hores a convenir · franciscora@alella.cat

Hores a convenir
seresijm@alella.cat

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)

Alcaldia, Comunicació, Serveis Urbans
i Gestió Interna

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

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)

Hores a convenir · nonellti@alella.cat

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

ISABEL NONELL I TORRAS ERC+LG
Regidora de Turisme i Promoció Econòmica

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

Regidor de Governació i Esports

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

···········································
SERGI FREIXES CASTRELO Amor per Alella, COR
Hores a convenir (93 5408247)
amorperalella@gmail.com

···········································
MERCÈ MARZO I GÓMEZ Gd’A

Hores a convenir
mercemarzo@gentdalella.cat - www.gentdalella.cat

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: SETEMBRE

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

06 dissabte

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

07 diumenge

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

11 dijous

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

13 dissabte

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

MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
93 540 02 16

14 diumenge

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

20 dissabte

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

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

21 diumenge

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

27 dissabte

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

28 diumenge

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

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

Si voleu informació sobre
els torns de guàrdia de
les farmàcies del Masnou,
truqueu als telèfons:

·····························
93 555 33 08
·····························
93 555 04 03
· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2008
Mercat municipal 1r. trimestre
Mercat municipal 2n. trimestre
Mercat municipal 3r. trimestre
Mercat municipal 4t. trimestre
Taxa recollida escombraries habitatges (termini ampliat)
Taxa recollida escombraries comercial
Taxa servei de cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles - guals
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)
IBI (1ª. fracció domiciliat)
IBI (2ª. fracció domiciliat)
Impost Activitats Econòmiques
Impost Béns Immobles-rústica

14.01.2008
11.04.2008
16.07.2008
10.10.2008
29.02.2008
02.05.2008
02.02.2008
02.02.2008
02.03.2008
03.04.2008

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

14.03.2008
11.06.2008
16.09.2008
10.12.2008
03.06.2008
02.07.2008
02.04.2008
02.04.2008
02.05.2008
03.06.2008
02.06.2008
03.11.2008
04.09.2008 a 04.11.2008
04.09.2008 a 04.11.2008
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EXPOSICIÓ CIVISME
Can Lleonart, del 4 al 21 de setembre de 2008

