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L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

Vam acomiadar l’estiu amb la Festa de la Verema i ja fa unes 

setmanes que hem iniciat el nou curs, que es presenta molt 

intens pel fet d’afrontar reptes força diferents als viscuts fins 

ara. La nova conjuntura econòmica a nivell mundial ens 

afecta directament com a municipi i com a Ajuntament de 

manera doble. La primera conseqüència ha estat la reducció 

dels ingressos procedents del sector immobiliari, tant pel que 

fa a l’impost de transmissions (plusvàlues) i de construcció 

com a les llicències d’obres: la compra-venda d’habitatges ha 

caigut en picat, per la qual cosa se’n construeixen menys. 

En segon lloc, les previsions d’empitjorament per a l’any 

vinent ens obligarà a restar amatents i preveure els recursos 

necessaris per donar un cop de mà, en la mesura de les nostres 

possibilitats, a les famílies i col·lectius que puguin passar-

ho més malament. Des de fa setmanes estem treballant en 

l’elaboració del pressupost municipal de 2009, uns comptes 

públics que hauran d’acomplir un objectiu complex: no 

rebaixar ni la inversió en obra pública ni la qualitat dels serveis 

als ciutadans, tot cercant la màxima eficiència i prioritzant les 

actuacions. En seguirem parlant.

Aquest mes d’octubre es constituirà el Consell Municipal de 

l’Habitatge, l’òrgan col·legiat de participació que substitueix 

l’antic Patronat. Entre les seves competències figura 

l’establiment de les bases d’adjudicació dels 61 habitatges 

socials de lloguer de Cal Doctor. Al llarg dels propers mesos 

i d’acord amb la Generalitat, el Consell haurà de fixar les 

condicions d’accés. En properes edicions anirem informant de 

quins seran aquests requisits i dels terminis habilitats perquè 

els alellencs i les alellenques presentin les seves sol·licituds.
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HABITATGE 

ELS HABITATGES DE CAL 
DOCTOR S’ACABARAN AL JUNY 
···························································································
El Consell Municipal de l’Habitatge, recentment constituït, 
elaborarà les bases d’accés i gestionarà el procès d’adjudicació.
···························································································

Les obres dels 61 habitatges socials de 
Cal Doctor, iniciades al novembre de 
2007, progressen a bon ritme i estaran 
enllestides el mes de juny, segons les 
previsions de l’Institut Català del Sòl 
(Incasol). La promoció més gran d’habi-
tatge públic que s’ha fet fins ara a Alella 
consta de dos edificis d’habitatge pluri-
familiar de planta baixa i dos pisos i un 
aparcament subterrani de 70 places. 

Les estructures dels edificis ja estan 
acabades i resten per enllestir l’interior 
dels pisos, els recobriments exteriors de 
les façanes i els serveis. Són habitatges 
d’entre 45 i 65 m2, d’una i dues habita-
cions. A les plantes baixes dels edificis 
hi ha vuit habitatges amb pati exterior, 
i onze més a cadascuna de les plantes 
superiors, tots ells amb balcons o ter-
rasses exteriors. 

Per la seva orientació i ubicació, a 
tocar de la Riera Coma Fosca, els ha-
bitatges tenen molta llum i ventilació. 
Els dos edificis estan separats per un 
espai lliure i envoltats per un passeig de 
sauló, a la part posterior, i zones de vi-
anants amb mobiliari urbà, als laterals. 
Les obres d’urbanització de l’entorn dels 
edificis socials es troben pràcticament 
finalitzades i ja defineixen clarament 
com serà la nova zona residencial.

CONSELL MUNICIPAL DE L’HABITATGE 
Els 61 pisos socials seran destinats a 
lloguer assequible per a persones amb 
dificultats per accedir a un habitatge. 
Les bases que en regularan el procés de 
selecció i adjudicació seran elaborades 
pel Consell Municipal de l’Habitatge So-
cial. Es tracta d’un òrgan consultiu i de 

participació en matèria de planificació, 
programació i gestió de les polítiques 
d’habitatge social d’Alella en el qual 
estan representats tots el grups muni-
cipals. El seu reglament va ser aprovat 
pel ple de juny i va entrar en vigor el 22 
de setembre. 

Durant els propers mesos és previst 
que el Consell estableixi les bases d’ac-
cés pel que fa als requisits socioeconò-
mics i d’empadronament, que es faran 
públiques un cop hagin estat validades 
pel Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge de la Generalitat. 

Les obres estan molt avançades i s’espera que estiguin enllestides el mes de juny. 
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L’AJUNTAMENT INSTAL·LA UN 
MÒDUL DE MENJADOR AL FABRA
L’Ajuntament va instal·lar el mes de 
setembre amb caràcter d’urgència un 
mòdul prefabricat a l’edifici del Bos-
quet del CEIP Fabra, adaptat com a 
menjador per pal·liar la manca d’espai 
d’aquest servei. La instal·lació té una 
superfície de 40 m2 i capacitat per a 
uns 60 comensals. La nova construc-
ció s’ha annexat a la façana posterior 
de l’edifici i està connectada amb els 
espais del menjador. Disposa d’aire 
condicionat i el terra s’ha revestit amb 
parquet. Tot i que és obligació del De-

EDUCACIÓ

L’ESCOLA FABRA ES MANIFESTA 
PER RECLAMAR L’AMPLIACIÓ 

L’ESPAI ACTIU COMENÇA LES CLASSES 
AMB 80 ALUMNES
Una vuitantena d’alumnes s’han 
matriculat als cursos de l’Espai 
Actiu-Escola d’Adults. Per falta de 
demanda, s’han suspès els cur-
sos d’informàtica avançada i el de 
preparació per a la prova d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà. El 
curs d’anglès per a comerç, dirigit 
a persones que volen perfeccionar 
l’idioma en l’àmbit de l’empresa i 
els negocis,  manté obertes les ins-
cripcions fins al desembre.   

TORNEN ELS TALLERS DEL PROGRAMA  
‘CRÉIXER AMB TU’
El programa Créixer amb tu reprèn 
el 21 d’octubre les sessions amb un 
taller dedicat al benestar i la salut 
de les criatures en el qual es parlarà 
dels hàbits alimentaris i les rutines 
quotidianes, les revisions pediàtri-
ques, les vacunes i les mesures per 
prevenir accidents. Els continguts 
dels tres tallers programats per al 
trimestre se centren en l’etapa de 
18 a 36 mesos. Les properes ses-
sions seran el 20 de novembre i 
l’11 de desembre i tractaran sobre 
la cura, el desenvolupament i l’edu-
cació dels infants i la relació que 
s’estableix entre els diferents con-
textos de la seva vida. Els tallers 
es fan a la llar d’infants municipal 
Els Pinyons de 17.30 a 19.30, són 
gratuïts però cal inscripció prèvia a 
lidiacasanovac@suara.coop. 

L’ESPAI NADÓ SERÀ SETMANAL
La llar d’infants municipal Els Pi-
nyons obre a mitjan octubre l’Espai 
Nadó, un servei que té com objectiu 
donar suport a la criança facilitant 
un espai de trobada, relació i inter-
canvi d’experiències per a les famí-
lies que acaben de tenir un nadó o 
estan a punt de fer-ho. Aquest curs 
les trobades seran setmanals. 

Els alumnes de 1er i 2n del CEIP Fabra fa-
ran cursets de natació al Complex Esportiu 
Municipal subvencionats per l’Ajuntament. 
Un centenar d’infants podrà aprendre o per-
feccionar la natació dilluns (1er) i dimecres 
(2n) sense cap cost per a les famílies. Els 
cursets de la piscina s’estrenen enguany 
amb prop de 500 escolars de diferents cen-
tres educatius. 

CURSOS DE NATACIÓ 

partament d’Educació satisfer la de-
manda del servei de menjador, l’Ajun-
tament n’ha assumit la responsabilitat 
per cobrir les necessitats d’espai mentre 
no s’executa l’esperada ampliació. El 
cost de subministrament i muntatge de 
l’espai ascendeix a 10.000€, als quals 
s’han d’afegir 835€ de lloguer al mes. 

Per la seva part, la Generalitat ha 
instal·lat un nou mòdul prefabricat a 
l’àrea de parvuari per atendre les ne-
cessitats d’espai generades pel fet que 
enguany hi hagi tres classes de P3. 

Prop d’un centenar de persones, entre 
pares i alumnes del CEIP Fabra i re-
presentants municipals, es van mani-
festar el 27 d’agost davant la seu del 
Departament d’Educació per reclamar 
l’inici de les obres d’ampliació, una rei-
vindicació que s’arrossega des de fa 20 
anys. Els manifestants van lliurar un 
document amb 800 signatures i l’alcal-
de va entrar per registre la moció que 
el ple va aprovar per unanimitat al juliol 
instant la Generalitat a iniciar les obres. 
L’Ajuntament va posar a disposició dels 
manifestants dos autobusos per cobrir 
el desplaçament a Barcelona. 

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

5 PLACES LLIURES ALS PINYONS
La llar d’infants municipals disposa de 5 
places lliures a P2 per a criatures nascudes 
l’any 2006.

PRISCILA DERGARABEDIAN



El món educatiu i totes aquelles per-
sones interessades tenen una cita a 
Alella els dies 23 i 24 d’octubre per 
intercanviar experiències i debatre un 
dels grans reptes de l’ensenyament i de 
la societat: la convivència. La mediació 
per la convivència és l’eix central 
de les setenes Jornades Fer-
rer i Guàrdia d’innovació 
educativa. 

Les jornades, que 
estan obertes a tothom,  
arrenquen amb una tau-
la rodona moderada per 
Enric Badal, membre del 
Centre de Recursos Peda-
gògics del Masnou, en la 
qual professors de tres centres 
educatius del Maresme explicaran 
experiències de mediació escolar: el 
projecte d’adaptació curricular com a 

5SETEMBRE 2008

CULTURA 
5OCTUBRE 2008

EDUCACIÓ/JOVENTUT

LA MEDIACIÓ PER LA CONVIVÈNCIA CENTRA LES 
SETENES JORNADES FERRER I GUÀRDIA
···························································································
Se celebren a la biblioteca els dies 23 i 24 d’octubre i estan obertes a tothom. 

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

prevenció del conflicte de l’IES Alella;  
el projecte de coeducació de l’IES Ma-
remar del Masnou i el pla de convivèn-
cia de l’IES Serra Marina de Premià de 
Mar. La sessió del primer dia finalitzarà 
amb la ponència El clima dels centres 

en la prevenció dels conflictes, 
del catedratic de Teoria 
i Història de l’Educació 
de la UB Josep M. Puig 
Rovira, autor d’Apre-
nentatge Servei.
Educar per a la ciu-
tadania (2006), entre 

d’altres.
A la segona jornada 

divendres 24 d’octubre, 
la mediació sortirà de les aules i 

s’exposaran iniciatives de convivència 
promogudes per diverses institucions. 
La sessió s’iniciarà amb una taula d’ex-

El Casal de Joves Can Gaza ofereix en 
la seva programació de tardor una vinte-
na d’activitats entre les quals s’inclouen 
noves propostes com jocs de la Playsta-
tion, un taller per aprendre a fer sabó, un 
espai obert per practicar els malabars, 
un taller de grup per alliberar tensions 
interiors i els tallers de tècniques d’arts 
expressives i de llufes i enginys per cele-
brar els Sants Innocents. Al costat de les 
noves propostes es mantenen els tallers 
de guitarra, de percussió, de xapes, de 
massatges relaxants i d’altres activitats 
com les sortides, la invitació a jugar a 
l’scalextric o practicar skate cada diven-
dres a les 18h. 

El concert de rock -el bolòdrom- es 
farà el 14 de novembre i comptarà amb 
les actuacions dels grups slowreno, 
ClimaX i elSextoEnchufe. A més, s’ha 
programat una sortida a un skate-park  
(pendent de concretar la data) i una vi-
sita al Museu de la Xocolata per al 18 
d’octubre. Les inscripcions per aquesta 
visita, que té un preu de 12€, s’han de 
fer a Can Gaza abans del 8 d’octubre. 
El trimestre inclou la celebració del ca-
lendari festiu amb la Nit de Tots Sants 
del 31 d’octubre, el Dia Internacional 
dels Drets Humans, el 10 de desem-
bre, i el solstici d’hivern amb activitats 
i un sopar jove, el 20 de desembre. 

EL CASAL DE JOVES OFEREIX UNA VINTENA 
D’ACTIVITATS PER ANIMAR LA TARDOR  

MÀGIA, CLOWN I MOLT MÉS 

El taller de tècniques d’arts expressives in-
clou cinc sessions, que es faran dijous de 
19 a 20.30h. 
16  d’octubre: taller de màgia.
30  d’octubre: taller globoflèxia.
13 de novembre: taller de monocicle.
27 de novembre: taller de xanques.
18 de desembre: taller de clown.
Inscripcions: fins a 15 dies abans de cada 
sessió. 
Preu: 12€ totes les sessions i 3€ una. 

periències de mediació comunitària di-
namitzada pel professor de la UB Àngel 
Marzo,  en la qual intervindran respon-
sables dels serveis de mediació comu-
nitària i acció cívica de l’Hospitalet i 
el Prat de Llobregat, i s’abordarà el 
projecte de mediació comunitària jo-
ves, nit i espai públic promogut per 
l’Ajuntament d’Alella. Seguidament, es 
presentarà el joc Fets per viure. Encai-
xa’t a Cat, un recurs audiovisual i inte-
ractiu  per donar a conèixer les pautes 
de convivència i civisme en la societat 
catalana.

Les jornades conclouran amb la po-
nència La mediació, eina transversal 
en diferents àmbits d’intervenció, a 
càrrec de Jaume Funes, psicòleg, edu-
cador i periodista, ex adjunt al Síndic 
de Greuges per a la defensa dels drets 
dels infants i adolescents. 
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MEDI AMBIENT/SERVEIS URBANS 

FRANGES DE PROTECCIÓ, ARRANJAMENT DE CAMINS I 
DESBROSSADES PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL FOC

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

FECSA SOTERRA LA LÍNIA ÀERIA 
D’ALELLA PARC 

de 800 m de cables elèctrics. L’Ajun-
tament aprofitarà aquesta actuació per 
realitzar l’obra civil del futur enllumenat 
públic d’alguns trams dels carrers Riera 
Alta, Josep Carner, Joan Maragall, Pau 
Picasso i Santiago Ramon i Cajal. 

Fecsa-Endesa va iniciar al setembre 
les obres de soterrament de la línia 
aèria de mitja tensió que creua la ur-
banització d’Alella Parc. Amb aquesta 
actuació, que té una durada prevista 
de dos mesos, s’eliminaran els pals 
de llum i els cables que travessen la 
zona, reduint el risc d’incendis fores-
tals i l’impacte visual que suposen. 
Les obres tenen un cost de 167.204€, 
dels quals 60.615€ seran finançats 
per l’Ajuntament i la resta, 106.000€, 
pels residents. La companyia aporta la 
major part del material i es fa càrrec de 
les obres. La intervenció suposa l’ober-
tura de rases i el soterrament de més 

Des de juny, s’ha realitzat al Bosquet una 
tala selectiva de pins i branques seques 
amb l’objectiu de millorar la situació i afa-
vorir la supervivència del conjunt de pins.  
Les restes vegetals s’han triturat “in situ” 
i s’han escampat per afavorir la retenció de 
la humitat nocturna, el creixement d’espèci-
es herbòries i arbustives i frenar la compac-
tació i l’erosió del sòl. 

CIRURGIA AL BOSQUET

SERVEIS URBANS RENOVA LA 
CERTIFICACIÓ ISO 9001:2000 
L’Àrea de Serveis Urbans ha renovat 
per segon any consecutiu el certi-
ficat de qualitat ISO 9001:2000, 
aconseguit l’any 2006. La renova-
ció ha estat certificada després de 
passar l’auditoria que realitza anu-
alment l’empresa alemanya TÜV. La 
certificació garanteix que a aquesta 
àrea s’apliquen els criteris de quali-
tat en tots els processos de gestió, 
que existeix una millora continuada 
del servei que es presta a la ciutada-
nia i que es compleixen els requisits 
d’eficiència i qualitat en la gestió 
del servei al ciutadà. L’Ajuntament 
d’Alella va ser una de les primeres 
administracions catalanes en obte-
nir aquest reconeixement lliurat a 
Serveis Urbans el juliol de 2006. 

L’any s’acomiada amb un estiu en 
blanc pel que fa als focs forestals grà-
cies a les pluges de primavera i tem-
peratures suaus. L’operatiu mòbil de 
vigilància de la Diputació compartit 
amb Vallromanes, Vilassar de Dalt i 
Cabrils, ha dut a terme 120 actuacions 
d’informació preventiva als ciutadans 
a més de la detecció d’una crema de 
rostolls.  Els guardes i guaites del Parc 
de la Serralada Litoral van detectar un 
conat d’incendi i 24 columnes de fum i 

cremes no autoritzades. A Alella, es va 
avisar la policia per la crema d’un ve-
hicle al carrer Cadí de Nova Alella. Des 
de començament d’any, els voluntaris 
de la secció local de l’ADF La Conreria 
han realitzat 1.684 hores, 770 en els 
mesos de juny a setembre. 

Pel que fa a les actuacions al ter-
ritori, l’Ajuntament ha encarregat el 
manteniment de les franges perime-
trals de baixa combustibilitat de Can 
Comulada i Nova Alella-Cal Baró, amb 

una inversió de 9.400€ i ha obert  la 
franja d’Alella Parc que ressegeix els 
tram superior dels carrers Salvador Es-
priu i Santiago Rusiñol, per un import 
de 2.950€. 

A aquestes actuacions cal afegir els 
treballs en camins i zones verdes. En-
guany s’han invertit 6.480€, el 90% 
dels quals subvencionats per la Diputa-
ció dins del Pla de Prevenció d’Incendis 
(PPI), en l’arranjament de 4 camins (de 
Nova Alella a Can Comulada; de Can 
Comulada a Mas Coll i al dipòsit de So-
rea; i del coll de Font de Cera fins a la 
pista carenera). Pel que fa a les zones 
verdes, s’han realitzat treballs de des-
brossada a Mas Coll -als carrers Pallars 
i Vallespir-; a Ibars Meia -al carrer Be-
llaterra- i a Alella Parc - a la Pedrera i al 
carrer Riera Alta-, amb una inversió de 
4.000€. A mitjan agost es van repartir 
el plànol d’evacuació i el quadern d’au-
toprotecció de Font de Cera, documents 
inclosos en el Pla d’evacuació d’aquest 
barri, redactat per l’Ajuntament en col-
laboració amb la Diputació.
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CULTURA 

A Alella el Corre-
llengua 2008 serà 
més llarg i ple de 
continguts que en 
edicions anteriors. 
L’objectiu d’aques-
ta iniciativa, que 
es desenvolupa al 
conjunt dels Paï-
sos Catalans, és 
reivindicar la plena normalització de la 
llengua catalana. Enguany farà parada 
a Alella del 9 al 17 d’octubre amb ac-
tes literaris, cine i teatre, entre altres 
propostes. 

El Correllengua arrenca el 9 d’oc-
tubre amb la presentació dels llibres 
Escrits des de la presó, un recull de 
textos de diversos autors en situació de 
privació de llibertat, i Sol cec, poemes 

LITERATURA, CINE I TEATRE OMPLEN EL CORRELLENGUA  
inèdits de l’escriptor alge-
rià refugiat a Catalunya 
Salem Zenia. El 10 d’oc-
tubre es presenta el llibre 
Nosaltres els catalans, 
de Víctor Alexandre, i és 
també el dia de la pre-
sentació pública del nucli 
local de la Coordinado-
ra d’Associacions per la 

Llengua (CAL) a Alella. La flama del 
Correllengua arribarà l’11 d’octubre 
(11h) a la Plaça de l’Ajuntament, se-
guida de la lectura del manifest d’en-
guany a càrrec de l’alellenc Xavier Mir, 
impulsor de la Xarxa de Blocs Sobira-
nistes i de la campanya Jo també vull 
un estat propi. El mateix dia es lliuraran 
els Premis Literaris Alella 2008.  Una 
xerrada sobre finançament a càrrec del 

CAN LLEONART UNEIX ART I CINEMA EN UNA 
PROPOSTA DE CINEFÒRUM 
···························································································
Les projeccions, obertes al públic, formen part d’un cinefòrum per conèixer 
millor la història de l’art i els seus protagonistes a partir del cinema.

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

Can Lleonart enceta aquesta tardor una 
nova proposta que vincula el cinema i 
la història de l’art. Al llarg del trimes-
tre es projectaran tres pel·lícules, una 
cada mes, relacionades amb la vida i 
l’obra de tres artistes: la pintora barro-
ca Artemisa Gentilleschi; Vermeer, pin-
tor holandès del segle XVII, i Jackson 
Pollock, destacada figura expressionis-
ta del segle XX. 

Els films programats són Artemisa 
(1997), que tracta els difícils inicis de 
la pintora (16 d’octubre a les 20h). 
La segona pel·lícula és La noia de la 
perla (2003), un film sobre un qua-
dre de Vermeer en el qual s’observen 
l’ambient i les tècniques pictòriques de 
l’època (13 de novembre). La darrera 

projecció és Pollock (2000), una re-
creació de la trajectòria vital d’un dels 
millors expressionistes (11 de desem-

bre). Les projeccions formen part de la 
nova proposta cinemart, un cinefòrum 
per conèixer millor la història de l’art i 
els seus protagonistes a partir del cine-
ma. Cinemart té un format trimestral i 
consta de dues sessions teòriques, so-
bre les característiques artístiques i els 
trets biogràfics de cada autor, a més de 
la projecció de la pel·lícula, que està 
oberta al públic.

SORTIDA A BADALONA 
Can Lleonart arrenca les sortides del 
trimestre amb una passejada per 
Badalona de la mà de la guia Carolina 
Chifoni per descobrir els orígens ro-
mans de Baetulo (15 d’octubre). Més 
informació a www.canlleonart.com. 

   ‘LOS GIRASOLES CIEGOS’

Després de repassar ‘Una lectora poc cor-
rent’ d’Alan Bennett a la trobada d’octubre, 
el Club de Lectura de la biblioteca dedica 
la sessió del 6 de novembre ( a les 21h) 
a ‘Los girasoles ciegos’ d’Albert Méndez, 
una novel·la d’actualitat per la seva recent 
adaptació al cine. Els petits tenen una cita 
amb l’Hora del Conte dimarts 21 d’octubre, 
a les 17.30h per escoltar les narracions de 
Santi Rovira en  ‘Un arbre ple de contes’. 

secretari d’Indústria i Empresa, Antoni 
Soy, i les projeccions d’El pallasso i el 
führer, i Salvador Puig Antic, comple-
ten un programa que tanca el grup de 
teatre Pàmpol el 17 d’octubre amb la 
representació de l’obra Fuita.

PREMIS LITERARIS 2008

Can Lleonart acollirà l’11 d’octubre (18h) el 
lliurament dels Premis Literaris Alella 2008: 
el de poesia a Maria Oleart, el de contes a 
Guida Alzina i el de relats d’astronomia a 
Isidre Pòlit. L’acte, que està obert a tothom, 
comptarà amb la presència de Montserrat 
Abelló, Premi d’Honor de les Lletres Catala-
nes 2008 i es projectarà el documental ‘Veus 
al paisatge’ sobre Alella i la poesia. 
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FESTES

ALELLA VIBRA AMB LA VEREMA 

CONCURS D’APARADORS
1r premi: Comercial Alella
Menció especial:  Lola Botona 

CONCURS DE VINYATAIRES 
1r premi: Antoni Sardà Ullar
Meció especial: Sebastià Monteis Viñallonga 

···························································································
La gran afluència de públic a totes les activitats programades 
marquen la festa més popular del municipi.
··························································································· 

1. Trepitjada
2. Pregó
3. Pubilla, dames d’honor i hereus
4. Copa de vi
5. Trabucaires
6.  Mostra Gastronòmica i Mostra de Vins
7.  Conferència del sommelier Ferran Centelles.
8. Visites cellers
9. Plantada de Gegants
10. Presentació dels vins de la DO Alella 
11. Fira d’Artesans
 

CONXI DURO

La solidaritat i el compromís també van 
estar presents a la festa. L’assemblea local 
de la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià va 
recaptar 1.025€ que seran destinats a pro-
jectes socials. A més es van incrementar les 
donacions al banc de sang, amb 57 donants, 
8 d’ells nous. La Creu Roja i l’Ajuntament 
agraeixen a tots la seva solidaritat i els ani-
ma a continuar col·laborant. 

L’amenaça de pluja no va deslluir la 
celebració de la XXXIV Festa de la Ve-
rema. Els quatre dies de festa van estar 
marcats per l’alta participació de pú-
blic i una major presència de la vinya i 
del vi, trets d’identitat del municipi. 

La festa va arrencar divendres, 12 
de setembre, amb un format nou que 
aglutinà entorn al pregó i la inaugu-
ració totes les activitats de caire més 
tradicional, com ara les eleccions de la 
Pubilla 2008 i els hereus, la trepitjada 
de raïm -a la qual per primera vegada 

també van participar les nenes- i la be-
nedicció del primer most.

 Centenars de persones, entre les 
quals hi havia una nodrida representa-
ció d’alcaldes i regidors de la comarca 
i responsables nacionals de diferents 
partits polítics, es van aplegar a la Pla-
ça de l’Ajuntament per assistir a l’inici 
de la Festa de la Verema. La gran aflu-
ència de públic va ser també la nota 
dominant en la Mostra Gastronòmica 
i la Mostra de Vins de la DO, la Fira 
d’Artesans, la cercavila de gegants i 
les propostes musicals de les nits de 
festa. 

El vi i la vinya, la veritable raó de 
ser de la festa, van guanyar protago-
nisme en l’edició d’enguany. La visita a 
les vinyes i la presentació de vins de la 
DO es van estrenar amb gran accepta-
ció i participació. També van tenir molt 
bona acollida les visites als cellers i la 
xerrada del sommelier d’El Bulli Ferran 
Centelles.

AGRAÏMENT DE CREU ROJA
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CONXI DURO

CONXI DURO

CONXI DURO

CONXI DURO

CONXI DURO



sultes externes de la Poste de Santé 
de Sandiara a Senegal promogut per 
l’ONG Intercanvi d’acció social i coo-
peració. 

FORMACIÓ I ESCOLARITZACIÓ AL SENEGAL 
Un projecte de suport a l’educació for-
mal de joves al Departament de Niom-
bató (Senegal), impulsat per la Fun-
dació Educació Solidària, rebrà una 
subvenció de 4.000€. 

ESCOLA AUDIOVISUAL A COLÒMBIA
Amb l’objectiu de promoure la cultura 
de la pau l’associació Tomando Con-
ciencia planteja un projecte d’escola 
audiovisual infantil a Belén de los An-
daquíes (Colòmbia). Aquesta iniciativa 
rebrà una subvenció de 4.000€.

EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA A MOÇAMBIC
Promogut per l’ONG Amizade Junts 
amb Moçambic està dotat amb 
4.000€.

El contingut d’aquestes iniciatives 
es donarà a conèixer el proper 8 de no-
vembre dins del marc d’unes jornades 
solidàries que se celebren a Alella els 
dies 6, 7 i 8 del proper mes. 
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SET PROJECTES DE COOPERACIÓ 
REBRAN SUPORT ALELLENC 
L’Ajuntament destina des de 2006 més 
del 0,7% dels ingressos ordinaris del 
pressupost municipal a projectes de 
cooperació internacional. Enguany els 
ajuts ascendeixen a 56.000€, 44.000 
dels quals es repartiran entre set dels 
dotze projectes de cooperació inter-
nacional presentats a la convocatòria 
d’ajuts municipal. La resta -12.000€ 
- es destinaran a finançar campanyes 
de sensibilització a Alella i al Fons Ca-
talà de Cooperació. La Junta de Go-
vern va aprovar al juliol el repartiment 
dels ajuts a partir de la proposta pre-
sentada per la comissió de cooperació, 
formada per ciutadans i ciutadanes 
d’Alella, que és l’encarregada de fer la 
valoració dels diferents projectes. Així, 
i d’acord amb el criteri de la comissió, 
es va aprovar la concessió d’ajuts als 
següents projectes de cooperació: 

ALFABETITZACIÓ DE DONES AL NEPAL
Projecte promogut per l’associació 
Amics del Nepal que serà finançat 
amb 8.000€.

CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA A HAITÍ
Iniciativa impulsada per l’associació 
Familias Sin Fronteras por la Infancia 
que té l’objectiu de finançar la cons-
trucció d’una escola a Bresma (Haití). 
Rebrà una aportació de 10.000€.

ESTUDIS SUPERIORS PER A JOVES DE MALI
Es tracta d’un projecte de beques i la 
construcció d’una cantina escolar per 
facilitar que joves estudiants d’Hom-
bori (Mali) puguin accedir a estudis de 
grau superior. La iniciativa la promou 
CC ONG Ajuda al Desenvolupament de 
Sant Sadurní d’Anoia i està subvencio-
nada amb 10.000€. 

EQUIPAMENTS DE SALUT AL SENEGAL
L’Ajuntament ha decidit subvencionar 
amb 4.000€ el projecte de rehabilita-
ció de l’Àrea d’Hospitalització i Con-

L’E-TRAM PERMETRÀ FER MÉS TRÀMITS 
QUE REQUERIRAN SIGNATURA DIGITAL
L’e-TRAM és un model de gestió 
municipal de sol·licituds i tràmits 
per Internet al qual s’accedeix des 
del web de l’Ajuntament (www.
alella.cat). Aquest servei fa possi-
ble que els ciutadans puguin ac-
cedir a la informació sobre tràmits 
locals, iniciar i formalitzar qualsevol 
sol·licitud, i consultar l’estat dels 
seus tràmits. Actualment, des de 
l’e-TRAM es tramiten instàncies, ci-
tes amb regidors o tècnics, queixes, 
suggeriments i incidències. En els 
propers mesos s’activaran nous trà-
mits per millorar l’atenció als ciu-
tadans, però alguns d’ells requeri-
ran disposar de la signatura digital. 
Aquesta identificació es tramita des 
d’Ajuntament, reconegut des de 
2005 com a oficina registradora de 
l’identificador digital idCAT. 

L’AJUNTAMENT ENCARREGA UNA 
AUDITORIA DE GÈNERE
L’Ajuntament ha encarregat la re-
alització d’una auditoria de gènere 
amb l’objectiu d’elaborar una diag-
nosi de l’estat i la realitat de les po-
lítiques de gènere de la corporació. 
L’auditoria farà una anàlisi de la do-
cumentació i material utilitzats, l’or-
ganigrama de l’Ajuntament, l’ús de 
llenguatge no sexista, etc. El treball 
s’iniciarà a l’octubre i els resultats 
es lliuraran a final d’any. L’auditoria 
la farà l’empresa Ceres i el 75% del 
seu cost està finançat per l’Institut 
Català de les Dones. 

TRES EXPOSICIONS PROMOUEN ELS 
HÀBITS SALUDABLES A LES ESCOLES 
Per promoure els hàbits saludables 
entre els escolars de primària i se-
cundaria, les escoles públiques i 
privades d’Alella acolliran els mesos 
d’octubre i desembre tres exposici-
ons sobre temes d’educació sanità-
ria. Les mostres estan organitzades 
per l’Ajuntament amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i porten 
per títol: Municipi sense fum, Treu-
re suc a la sexualitat (per a alum-
nes de secundària) i Cuida’t les 
dents (per a alumnes de primària). 

·······································································································································································································································
Presentació pública dels projectes de l’any passat 
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LA CAMPANYA XIPA’L I CENSA’L 
ACABA EL 6 DE NOVEMBRE

els propietaris sobre la necessitat de 
que el seu animal estigui censat i porti 
el xip identificatiu. 

La campanya, que compta amb 
la col·laboració del Consell Comarcal, 
ADANA i el centre veterinari de la po-
blació, inclou una rebaixa en el preu 
que s’ha de pagar per fer-li la cartilla 
sanitària i implantar-li el xip, dos trà-
mits necessaris per poder inscriure els 
animals al registre municipal. Des de la 
posada en marxa d’aquesta campanya 
s’han censat 135 gossos i 12 gats. 

INSTAL·LADA UNA CÀMERA DE 
CONTROL FOTOGRÀFIC 

L’Ajuntament ha instal·lat una càmera 
de control fotogràfic per detectar i de-
nunciar els conductors que no respectin 
els senyals semafòrics i protegir els vi-

anants. La càmera funciona des de l’1 
d’octubre i està instal·lada just abans 
del semàfor situat a l’encreuament de 
la Rambla d’Àngel Guimerà amb l’Em-
pedrat del Marxant, per controlar un 
dels passos de vianants més utilitzats 
i conflictius. La càmera fotografia els 
vehicles que passen amb el semàfor 
vermell, i la instantànea deriva en una 
denuncia i la posterior sanció per in-
fracció de trànsit. Aquest punt és un 
dels més conflictius de la xarxa viària 
d’Alella, com ho demostra el fet què en 
els dies que ha estat a prova l’aparell 
s’han detectat 200 infraccions. 

Per advertir els conductors, s’han 
instal·lat senyals a les entrades i sorti-
des del municipi informant del control 
fotogràfic. No es descarta canviar de 
lloc la càmera o col·locar altres en un 
futur en qualsevol punt del poble. L’ob-
jectiu d’aquesta iniciativa és pacificar el 
trànsit, protegir els vianants i sancionar 
els conductors incívics. 

El 6 de novembre finalitza el termini de 
sis mesos establerts a l’ordenança de 
tinença d’animals perquè els propieta-
ris de gossos i gats compleixin el regla-
ment. A partir d’aquesta data podran 
ser sancionats amb multes d’entre 301 
i 450€ tots aquells propietaris que no 
hagin inscrits les seves mascotes al 
cens municipal de gats i gossos. Coin-
cidint amb l’aprovació de l’ordenança, 
l’Ajuntament va posar en marxa el pas-
sat mes de maig la campanya Xipa’l i 
Censa’l amb l’objectiu de sensibilitzar 

VISITA D’UN CELLER DE NAPA  

 

Responsables del prestigiós celler 
Stag’s Leap de Napa Valley (Cali-
fòrnia) van visitar el 25 de setem-
bre Alella per conèixer de prop els 
vins i les vinyes de la DO. Acom-
panyats per l’alcalde, Andreu Fran-
cisco, van fer un recorregut pels 
cellers Signat, Alta Alella i Alella 
Vínicola Can Jonc. Les viticultores 
americanes es van endur una molt 
bona impressió dels vins i el paisat-
ge d’Alella i van destacar les possi-
bilitats del municipi de desenvolu-
pament turístic vinculat a la cultura 
del vi. El seu cellers és un dels més 
importants i un dels precursors dels 
vins a EUA, des que en 1976 en 
un tast a cegues a París van des-
tronar als Burdeus francesos. La 
visita a Alella de les responsables 
del Stag’s Leap Wine es va produ-
ir gràcies als contactes mantinguts 
per l’alcalde al mes de maig durant 
un viatge als Estats Units.

COMENCEN LES OBRES DEL CAT 
Aquest mes d’octubre està previst 
l’inici de les obres de construc-
ció del Centre d’Acollida Turística 
(CAT) d’Alella, Teià i El Masnou que 
estarà situat al costat del jaciment 
romà Cella Vinària, a Teià. L’equi-
pament serà pioner a Catalunya i 
un referent per al desplegament 
d’una xarxa de centres d’acollida 
en tot el territori. 

EL PINEDA CF GUANYA EL XXX TROFEIG 
DE LA VEREMA 
El Pineda CF va guanyar el XXX 
Trofeix de la Verema al batre per 
3 gols a 0 a l’Alella CF en el partit 
celebrat l’11 de setembre.

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

···························································································
Ubicada a la Rambla d’Àngel Guimerà, té l’objectiu de protegir al vianant 
i  detectar els conductors que no respectin els semàfors.

···························································································
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LA BIBLIOTECA I EL CASAL REBRAN 
360.000 EUROS DE LA DIPUTACIÓ 

Casal i la biblioteca municipal. Així es 
contempla a les previsions de l’àm-
bit de suport a les infraestructures i 
els equipaments locals per al període 
2008-2011 preacordat entre aquesta 
administració i l’Ajuntament d’Alella. 
En concret, es preveu una aportació de 
178.000€ com a suport econòmic a 
la construcció del nou Casal, 9.000€ 
com a contribució tècnica a l’estudi 
de programació de la nova biblioteca 
i els habitatges de protecció oficial de 
la Fàbrica de Pintures i 172.000€ més 
per finançar aquest equipament i el pla 
especial que l’ha de desenvolupar. 

MARESMEDIGITAL TV CELEBRA EL 
SEU PRIMER ANIVERSARI

El canal de TDT públic local Maresme-
digital TV, promogut pel Consorci Di-
gital Mataró Maresme del qual formen 
part Alella juntament a 12 municipis 
de la comarca i el consell comarcal, 
va celebrar al setembre el seu primer 
any d’emissions amb un acte que va 
comptar amb la presència dels princi-
pals responsables i experts del món au-
diovisual català. Maresmedigital TV va 
començar les seves emissions en pro-

ves l’Onze de Setembre de 2007 i des 
del gener té una programació estable.  
Si es compleixen les previsions, a final 
d’any s’hauran desplegat les emissions 

de TDT a tota la comarca, de mane-
ra que al desembre ja es podran veure 
aquest canal i les televisions comarcals 
privades (TV Mataró i Canal Català Ma-
resme) a les llars alellenques. De mo-
ment es poden seguir les emissions a 
través del web www.maresmedigital.tv. 

El portal d’Internet de Maresmedigital 
s’ha renovat aquest mes amb un arxiu 
d’informacions, que permet visualitzar 
els vídeos de les notícies emeses fins 
ara als  informatius i recuperar les in-
formacions que s’han emès d’Alella. 

La Diputació aportarà en tres anys 
359.000€ al finançament de dos im-
portants equipaments d’Alella: el nou 

ALELLA SURT AL CARRER PER LA DIADA

 

Més de 200 persones van assis-
tir als actes de commemoració de 
l’Onze de Setembre. Alella va cele-
brar la Diada Nacional de Catalunya 
a Can Lleonart amb un discurs de 
l’alcalde Andreu Francisco, una 
ofrena floral, el cant dels Segadors 
de la Polifònica Joia i els grallers, i 
coca i cava per a tothom. A l’Ajun-
tament va onejar l’estelada.

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES 
COMERCIALS 
L’Ajuntament posa a disposició 
dels comerços el Manual de bones 
pràctiques per als establiments 
comercials editat per la Diputació 
de Barcelona. Els comerços inte-
ressats poden recollir un exemplar 
a l’oficina de Promoció Econòmica 
(cal preguntar per l’AODL). El ma-
nual és gratuït i recopila qüestions 
importants per al comerç com ara 
la normativa, el posicionament 
del negoci, la gestió econòmica, 
el marxandatge, l’aparadorisme o 
la comunicació. D’altra banda la 
Regidoria de Promoció Econòmica 
i Turisme ha començat a fer difusió 
entre el comerç local de la campa-
nya de control de marcatge de preus 
que ha posat en marxa l’Agència 
Catalana de Consum i que estarà 
operativa fins al desembre.

··································································································································································································
·································································
Les emissions es poden seguir per  www.
maresmedigital.tv que incorpora un 
arxiu de notícies. 
·································································

La Fàbrica de Pintures acollirà la futura biblioteca. 

···························································································
Al desembre es podran veure a Alella les emissions dels canals locals de TDT.

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

FE D’ERRADES

Per una errada informàtica a l’edició d’El 
Full de setembre es va repetir l’article del 
grup municipal del PSC publicat a l’edició 
anterior. 
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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 Cornuts i pagar el beure

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

El finançament de l’Ajuntament d’Alella 

 La desacceleració que es va fer major i es va convertir en crisi. 

A l’ últim ple vàrem aprovar per unanimitat una moció conjunta per la millora del finançament local.
30 anys després de la constitució dels ajuntaments democràtics s’han produït moltes millores sobretot en els serveis bàsics, 

ordenació del territori, atenció social, educació infantil... però els avenços que s’han produït en tots aquest camps no han vingut 
acompanyats del reconeixement financer necessari. Aixó suposa que els ajuntaments, com a administració més propera al ciuta-
dà, es qui detecta les necessitats del poble i presta molts serveis que corresponen a altres administracions.

El nou estatut d’Autonomia estableix el model de finançament de la Generalitat de Catalunya, però es absolutament necessari 
que es defineixi un marc de finançament adequat pels ajuntaments per poder continuar oferint els serveis que demanda la ciuta-
dania ja que actualment tots aquests costos els estan cobrint els propis ajuntaments. En aquest temps de crisi, en que baixen de 
manera important els ingressos municipals, la situació es molt preocupant.

Es per aquest motiu que CIU entén que en aquests temes es molt necessària la unanimitat del consistori, ja que depèn de tots 
en bona mesura el poder donar respostes a tots aquells serveis que els ciutadans del nostre poble ens demanden i lluitar perquè 
el nostre Ajuntament rebi l’ajut adeqüat.

Grup municipal de CIU

Fa ja gairebé un any que el Partit Popular va avisar de la crisi econòmica que s’aveïnava i va instar al Govern de ZP a prendre mesures per 
a pal·liar-la. Llavors se’ns va dir que érem antipatriotes perquè no havia crisis. Després el PSOE la va batejar com lleugera desacceleració. 
Ara ja no poden seguir amagant el cap enfront d’una crisi que ja ha deixat a moltes famílies en la fallida personal. Però ara, diuen, la culpa 
no és d’ells sinó dels americans. La crisi també afecta als ajuntaments. En Alella els ingressos procedents de l’activitat urbanística tot just 
suposen ja un 14 % del total d’ingressos. La capacitat creditícia del nostre Ajuntament també ha disminuït. Des del Grup Municipal del Partit 
Popular hem presentat una moció per a instar al Govern de la Nació a negociar conjuntament amb el finançament autonòmic el finançament 
municipal. També hem proposat un pla d’ajustament per al Pressupost municipal del 2009, proposant la congelació de les retribucions i 
compensacions de tots els càrrecs electes i dels llocs de confiança designats per l’Alcalde. El propi Alcalde s’ha negat a donar l’exemple que 
el nostre regidor ha proposat. I mentrestant, els nostres carrers estan més abandonades que mai per part de Serveis Urbans.

D’altra banda, la passada Diada va servir per a saber que COR-Amor per Alella ha deixat de ser un grup municipalista independent per 
a passar a ser un grup revolucionari, republicà i independentista més. Al mateix compàs, l’equip de govern de ERC-LG i PSC van decidir 
usurpar l’edifici consistorial per a suplantar les banderes oficials d’Alella, Catalunya, Espanya i la Unió Europea per una bandera facciosa 
i separatista, que no representa a la majoria dels veïns. Des del Partit Popular es va requerir a l’Alcalde perquè revoqués l’acord il·legal, 
formulant, a més, la corresponent denúncia. Javier Berzosa.
berzosahf@alella.cat. www.popularsbcn.com/alella. www.javierberzosa.blogspot.com

A mitjan juliol, el govern espanyol reconeixia implícitament, a través de la publicació de les balances fiscals, que els Països Catalans 
restem sotmesos a un ESPOLI fiscal sense precedents a Europa. Cada any, el 10% de la riquesa produïda a Catalunya, les Illes i 
el País Valencià fuig per a no tornar-hi. Lluny de posar-hi remei, de fer pedagogia o de ser percebut com un llast per a les nostres 
economies i el nostre progrés social, els sectors espanyols més progressistes amb prou feines han reconegut la nostra condició de 
territoris “més solidaris”, una distinció que ha passat totalment desapercebuda per a l’opinió pública.

Trenta anys després que el pacte de silenci que fou la Constitució comportés també la nostra renúncia al concert econòmic de bascos 
i navarresos, el dèficit fiscal acumulat és ha causat una bretxa irrecuperable. El país té un milió de pobres, llistes d’espera als hospitals i 
centenars d’escoles per construir o remodelar, però el finançament està sota mínims. Durant anys, no s’han fet les inversions que el país 
requeria per manca de recursos. Per finançar determinades inversions, la Generalitat s’ha d’endeutar a 40 anys vista. 

L’endarreriment en l’ampliació de l’Escola Fabra, els serveis insuficients i deficients del Centre de Salut o la impossibilitat de 
rescatar el peatge són conseqüència, en bona part, de la nostra supeditació a l’Estat i a la redistribució “solidària” de la riquesa que 
se’n fa cap a altres territoris i destins (alguns de molt qüestionables, com el Ministeri de Defensa). Sense brandar l’odi cap a ningú, 
cal dir ben alt i ben clar que la cohesió i la igualtat que postula l’Estat es trenca quan voltem per Espanya i veiem poblacions de 
mida diversa –grans i petites- amb poca o nul·la activitat econòmica, moltes hores d’esbarjo i polisportius i piscines municipals, 
habitatges socials, places de toros i llibres de text gratuïts finançats amb uns diners públics que aquí no arriben per a tant.
      

web: www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

Crònica d’una primera vegada 

La directiva europea sobre Temps de Treball que formalitza la setmana laboral de 65 hores es un dels màxims exponents de la seva 
política neoliberal raspallant anteriors Tractats i la mateixa Carta de Drets Fonamentals de la UE. El text es d’una inequívoca voluntat 
de regressió dels drets dels treballadors europeus, un pas més en la individualització de les relacions laborals, pèrdua de capacitat de 
negociació col·lectiva, elimina el dret del descans en les jornades continuades, atenta contra la seguretat i salut a la feina i dificulta la 
conciliació de la vida laboral i familiar o personal. Desprès de l’esforç legislatiu, desprès de convenir acords amb tots els agents socials, 
econòmics, públics, desprès d’obtenir l’expectativa d’una vida familiar d’acord amb l’estat del benestar del segle XXI ara, de sobte, tot 
se’n pot anar en orris. 

Em d’exigir als nostres representants polítics a Brussel·les que la directiva “passi per un ribot de galga profunda”, que mantingui 
els criteris propis d’una Europa social,  i que escolti a la Confederació Europea de Sindicats.

Em de fer l’esforç per evitar la vergonya de ser la generació que va fer retrocedir a la societat un segle i mig en drets laborals i 
socials.   

A la permanent estratègia de la dreta europea d’anar rossegant els fonaments de l’Europa social per omplir el seu rebost neoliberal 
em de respondre amb la contundència que mereix el perill de perdre un dels nostres drets fonamentals.

Com deia el gat d’un conegut còmic: “malditos roedores...¡”   

El Full de setembre va dedicar ½ pàgina a informar sobre la moció conjunta de tots els grups municipals en la qual es demana a la 
Generalitat de Catalunya que liciti les obres de l’escola Fabra l’any vinent. La proposta la va fer la regidora de Gent d’Alella a la reunió 
convocada pels pares el dia 3 de juliol - punt de partida per les diverses mobilitzacions que s’han dut a terme amb un èxit molt consi-
derable- i que va comptar amb l’activa participació de l’Alcalde, factor clau perquè prosperés la proposta de moció aprovada en el Ple 
de juliol. La mateixa unanimitat i suport al Consell Escolar i a la comunitat educativa cal ara per exigir la resposta del Departament 
d’Educació. Les obres de La Serreta hauríen d’estar en marxa abans d’acabar l’any i les del Fabra el tercer trimestre de 2009. Només 
així el CEIP Fabra estarà enllestit per a acollir el curs 2010-2011. Entre tant, garantim la seguretat del trànsit peatonal a l’avinguda 
Fabra. Una petició formal del Consell Escolar del mes de juny per tal de col·locar una barana en el tram més perillós hauria d’haver 
rebut una resposta favorable a aquestes alçades. Si més no, perquè l’escola ja sap perfectament que no hi ha cap altre recorregut 
exempt de perill. També ens caldrà unanimitat per entomar un pla d’austeritat pressupostària que resolgui el necessari equilibri dels 
comptes municipals. L’equip de govern posarà per davant l’adjectiu “social” per explicar la seva proposta d’increment dels impostos 
municipals, però hauríem de vigilar els missatges contradictoris que podem enviar. Hem viscut una època de vaques grasses i ara cal 
ser molt contundents i donar exemple: les assignacions a alts càrrecs s’eleven a 230.000 €, a més hi ha el personal de confiança i 
les assignacions als grups municipals i una gran alegria en la gestió dels RRHH, l’agenda d’actes, els extres i els imprevistos.

 

Propostes per millorar Alella 

És el primer any que l’Anna i en Joan van a la a la festa de la Verema. Tenen uns amics alellencs que sempre hi insisteixen –“Heu 
de venir a fer uns tasts! Us agradarà!”– i per fi els han fet cas. L’experiència, en general, ha estat positiva, malgrat que sempre hi 
ha algun però. La primera sorpresa és la gent: n’hi ha moltíssima! I el recinte... està molt ben situat, en ple centre de la vila, però la 
massificació ha fet que es quedi petit. Duen els nens a la vinya testimonial on s’ho passen d’allò més bé aprenent a tallar el raïm. 
Com que no poden visitar el museu de Can Magarola –els han dit que fa anys que l’estan reformant– fan una mica el tafaner per la 
fira de productes artesans.

Quan la gana es deixa sentir, se’n van cap als estands on se celebra la mostra. Tot i que encara és d’hora, no els dóna temps de 
tastar la celebrada fideuà d’un dels restaurants perquè s’ha acabat quan ja portaven mitja hora fent cua. Tampoc han degustat el 
cafè, perquè la filera de gent que esperava els ha semblat eterna. Com que totes les taules estaven ocupades, han de sopar sobre el 
mur inclinat de la rampa d’accés al recinte. No resulta gaire còmode. En quant al vi, en Joan s’ha quedat amb les ganes de saber-ne 
més. Durant el sopar n’ha pogut tastar uns quants, però li hagués agradat fer-ho en una sessió de tasts amb enòlegs que el guiessin 
en la descoberta dels gustos, les olors i les textures, però la presentació dels vins de la DO d’Alella tenia totes les places cobertes. 
Llàstima que no hi hagués més sessions.

Per tancar la vetllada, res millor que passar per la plaça de l’Ajuntament a ballar una mica amb tota la família. Malgrat la genta-
da, tots s’han sentit alellencs per un dia que, finalment, ha estat rodó.

La dreta europea ens vol fer recular

Atenció a hores convingudes. mercemarzo@gentdalella.com
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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 

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

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

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: OCTUBRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PROPERA ESTADA DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A ALELLA:
DEL 14 AL 19 D’OCTUBRE
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.


