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L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

El proper 16 de juny farà un any que vaig tornar a prendre 

possessió de l’alcaldia del nostre poble. Sentia aleshores una 

barreja de satisfacció i responsabilitat: satisfacció pel reco-

neixement a la feina feta i a la possibilitat que ens brindàveu 

de seguir tirar endavant el projecte engegat feia quatre anys, 

i responsabilitat per intentar acomplir els reptes i no decebre 

la vostra confiança.

Ha estat un any intens. La posada en funcionament de la llar 

d’infants i del complex esportiu de la piscina o la compra de 

la Fàbrica de Pintures i la celebració del festival Espais de 

Poesia han estat alegries d’aquest primer any. Però també 

han sorgit dificultats, com ara la davallada d’ingressos mu-

nicipals com a conseqüència de l’alentiment de l’economia, 

la qual cosa ens obligarà a afrontar el futur amb imaginació 

i valentia.

Ben aviat, una de les iniciatives promogudes en l’anterior 

mandat arribarà a la seva quarta edició. El Festival d’Estiu 

torna als jardins i parcs del poble amb una oferta de qualitat 

molt àmplia i diversa que va de la dansa a la música cubana. 

Maria del Mar Bonet obrirà els recitals als Jardins de Cal 

Marquès. 

Però aquesta és només una de les moltes ofertes lúdiques i 

culturals que des de l’Ajuntament s’han planificat des d’ara 

i fins a la Festa Major. Ben aviat rebreu a casa un fulletó on 

trobareu totes les propostes per gaudir de l’estiu al nostre 

poble. 

Per últim, vodria fer-vos coneixedors que he demanat al re-

gidor d’Amor per Alella, Albino Gallo, que m’assessori en les 

qüestions relacionades amb el món del vi donada la seva 

dilatada trajectòria professional en aquest àmbit. 
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COP D’ULL AL FESTIVAL D’ESTIU 

La música i la dansa tornen a omplir les 
nits de juliol a Alella. El Festival d’Es-
tiu encara la seva quarta edició amb 
una oferta variada i de qualitat reunida 
amb la intenció de satisfer els gustos de 
tot tipus de públic. El certamen inclou 
propostes musicals de cançó catalana, 
música tradicional, barroca, clàssica 
contemporània, caribenya o de bandes 
sonores del cine americà. 

Com en les dues darreres edicions, 
els quatre concerts de pagament del 
Festival als Jardins –Maria del Mar 
Bonet, David Campos, l’Orquestra de 
Cambra de Terrassa-48 i el Conjunt 
Barroc del Cafè- es complementen amb 
les actuacions gratuïtes del Festival al 
Carrer, que pretén apropar la música a 
tots els ciutadans. Els escenaris seran 
novament els parcs de Can Sors i Gaudí 
i el carrer Àfrica, tres espais públics que 
acolliran els concerts de Laura Simó 
Quintet, Miquel Gil i el grup caribeny 
Aché. 

La cantant mallorquina Maria del 
Mar Bonet serà l’encarregada d’obrir el 
Festival als Jardins amb un repàs de  
Terra secreta, el 5 de juliol al Passeig 
dels Jardins de Cal Marquès. La dansa 
protagonitza la segona proposta progra-
mada per al 12 de juliol al Jardí de les 

···········································································································································
Maria del Mar Bonet, el Ballet de David Campos, l’Orquestra de Cambra Terrassa-48 i el Conjunt 
Barroc del Cafè actuaran als Jardins del Marqués i les Quatre Torres. 
···········································································································································

PROTAGONISTES

Maria del Mar Bonet          5 de juliol *
Ballet David Campos        12 de juliol **
Conjunt Barroc del Cafè  19 de juliol ***
Orquestra Terrassa-48      26 de juliol ***

*     20€     
**   25€    ABONAMENT PER ALS 4 CONCERTS: 60€
*** 15€

Estàtues de Cal Marquès, de la mà de 
la companyia de ballet David Campos. 
El coreògraf promet sorprendre els as-
sistents amb un programa variat i atrac-
tiu que inclou melodies adaptades dels 
Beatles, cançons populars i escenifica-
cions transgressores. 

El festival es tanca amb dues forma-
cions instrumentals: el Conjunt Barroc 
del Cafè i l’Orquestra de Cambra Terras-
sa-48. El Conjunt Barroc del Cafè pre-
senta el 19 de juliol als Jardins de les 
Quatre Torres La Cantata del Cafè de 
Johann Sebastian Bach, acompanyat 
de la soprano Susanna Puig, el baríton 
Xavier Mendoza, el tenor Jordi Mas i 
els actors Llorenç Blasi i Quim Lecina. 
L’Orquestra de Cambra Terrassa-48, di-
rigida per Quim Térmens i formada per 
16 instrumentistes, porta el 26 de juliol 
al Jardí de les Estàtues de Cal Marquès 
la Carmen de Shchedrin, una revisió 
actualitzada del mite de Carmen. La 
producció compta amb la col·laboració 
de Kimbala Percussions i l’escenògraf 
Francesc Ventura.

Les propostes musicals en espais 
públics del Festival al Carrer porten un 
atractiu i variat cartell que arrenca el 10 
de juliol amb un nit de cine protagonit-
zada per Laura Simó Quintet. L’especta-

cle My Favourite Things fa un recorre-
gut per les melodies de les pel·lícules i 
musicals americans. El 17 de juliol, al 
Parc Gaudí ressonarà la veu de Miquel 
Gil i la música de Bandaband, amb el 
seu últim disc Eixos. Tanca les actua-
cions gratuïtes el grup Aché, el 24 de 
juliol, amb un repertori per ballar salsa, 
rumba cubana, merengue, cúmbia i al-
tres ritmes afrocubans i caribenys.

FESTIVAL AL CARRER

PROTAGONISTES

Laura Simó Quintet            10 de juliol *
Miquel Gil                          17 de juliol *
Aché                                  24  de juliol *

* Gratuïts

A partir del 16 de juny als punts habituals: 

CAN LLEONART 
Tel. 93 540 40 24
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h
i de 17 a 20h

SERVICAIXA
902 33 22 11
www.servicaixa.com
Informació: www.festivalalella.org 

VENDA D’ENTRADES

CONXI DURO
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EL PAISATGE DE LA VINYA CENTRA 
ELS JULIOLS DE LA UB A ALELLA

CONVOCATS ELS PREMIS LITERARIS 
Fins al 15 de juliol està obert el 
termini de presentació de treballs 
als Premis Literaris Alella 2008. El 
certamen de poesia Alella a Maria 
Oleart, que arriba a la XII edició, 
premia el millor recull de poemes, 
inèdit i en llengua catalana, amb la 
publicació de l’obra i una escultu-
ra. La Regidoria de Cultura anima 
els alellencs a presentar les seves 
obres a aquest premi que habitu-
alment obté una alta participació 
forània. El premi de contes Alella 
a Guida Alzina, que celebra la seva 
VIII edició, està dotat amb 600€ i 
una escultura. El certamen de relat 
d’astronomia Alella a Isidre Pòlit 
arriba a la seva V edició. Està dotat 
amb un lot de llibres i altres pre-
mis relacionats amb l’astronomia. 
Els guanyadors dels tres premis es 
donaran a conèixer l’11 d’octubre. 
Més informació a Can Lleonart i a 
www.alella.cat. 

L’ESCOLA DE DANSA CLOU EL CURS AMB 
UN ESPECTACLE A L’AUDITORI 
Els i les alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Dansa d’Alella oferiran 
el diumenge 15 de juny (18h) un 
espectacle a l’Auditori de Barcelona 
(Lepant, 150) com a cloenda del 
curs. Tots els alellencs poden as-
sistir a aquest acte, que comptarà 
amb l’actuació de la Companyia de 
Ballet David Campos, i mostrarà el 
resultat del treball artístic i formatiu 
assolit per la setantena d’alumnes 
de l’escola al llarg de l’any. L’entra-
da té un preu de 5€ per als me-
nors de 12 anys i de 10€ a partir 
d’aquesta edat. 

RAP I FENG SHUI A LA BIBLIOTECA 
La biblioteca inclou a les seves pro-
postes de juny un taller de cançons 
de rap per a infants de 10 a 14 anys  
(dia 17 a les 17.30h); una tertúlia 
amb Martí Gironell, autor del llibre 
El pont dels jueus (dia 18 a les 
19h); i la xerrada Feng shui i la vida 
moderna a càrrec de Josefina Salva-
dor, consultora de l’Escola Europea 
de Feng shui (dia 19 a les 20h). 

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

Alella acollirà del 7 al 11 de juliol una 
nova edició dels Juliols de la UB, que 
aquest any giraran entorn al paisatge 
de la vinya i el seu encaix en la trama 
urbana. Amb el títol Paisatge de vinya 
i ciutat: reptes d’ordenació, el curs 
abordarà les relacions complexes entre 
paisatges vitivinícoles i realitats urba-
nes, analitzant territoris en què es dóna 
aquesta convivència i mecanismes de 
planificació i gestió de l’agricultura pe-
riurbana. 

El curs està obert a totes les perso-
nes majors de 16 anys,  té un caràcter 
pedagògic i divulgatiu amb la pretensió 
d’apropar el món universitari al gran 
públic. El curs ajuda a interpretar millor 
el territori a partir de la visió pluridisci-
plinar dels experts que imparteixen les 
classes. Per als estudiants de Segon de 
Batxillerat, Els Juliols de la UB són una 
bona eina per prendre contacte amb 
la universitat i obtenir crèdits de lliure 
elecció vàlids per als seus estudis uni-
versitaris. Les persones interessades a 
matricular-se poden optar a alguna de 
les beques que facilita l’Ajuntament a 
través del web de Can Lleonart (www.

canlleonart.com). El període d’inscrip-
ció i de matriculació finalitza l’1 de ju-
liol. La matrícula es pot formalitzar al 
web www.ub.edu/juliols, per telèfon al 
934035880  i personalment en Gran 
Via de les Corts Catalanes, 585. Els 
interessats poden optar a dues moda-
litats de matrícula i reconeixement de 
crèdits: de 20 hores o de 30 hores. 

El curs s’ha estructurat en quatre 
apartats: regions vitivinícoles a la vora 
de grans ciutats; elements per posar en 
valor els paisatges de la vinya; conreus, 
aliments i pagesies en àrees metropo-
litanes; i iniciatives i de-
cisions esdevenedores per 
a Alella. 

Les classes es faran a 
Can Lleonart i es comple-
menten amb visites per 
gaudir del paisatge ale-
llenc – passejada per la 
vall de Rials, visita a les 
masies o la posta de sol 
des de les vinyes ecològi-
ques-  i tasts de vins. Més 
informació: www.alella.
cat i www.ub.edu/juliols. 

···························································································
Les classes es faran a Can Lleonart del 7 a l’11 de juliol. 

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

L’APLEC DE L’ARRÒS, EL 8 DE JUNY  
Sardanes i un espectacle infantil ame-
nitzaran el XXXIV Aplec de l’Arròs que 
se celebra el diumenge 8 de juny al 
Bosquet (al costat de l’IES). Les ins-
cripcions al concurs de paelles i casso-
les d’arròs es faran a partir de les 10 
del matí i la participació està limitada 
a 30 concursants. Els organitzadors 
faciliten el lloc per fer foc, la llenya i 
l’aigua. La cassola i els ingredients els 
han de dur els concursants. El jurat 

puntuarà el gust i la presentació dels 
arrossos. Com a novetat i dins el pro-
grama d’ambientalització de festes po-
pulars, enguany es premiarà també la 
paella més sostenible, que rebrà un lot 
de productes ecològics. 
    Al matí, el públic podrà gaudir de 
l’espectacle infantil El Circ dels Albergí-
nia a partir de les 12 h. I a les 17h, els 
assistents podran ballar sardanes amb 
la Cobla Premià.
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LES PREINSCRIPCIONS PER ALS CURSOS DE L’ESPAI 
ACTIU ES FARAN DEL 16 AL 27 DE JUNY
···························································································
L’escola d’adults ofereix cursos d’anglès per a comerç i informàtica avançada.

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

L’Espai Actiu ja té preparada l’oferta 
formativa per al curs 2008-2009. El 
termini per realitzar les preinscripcions 
està obert del 16 al 27 de juny i les 
matriculacions es faran de l’1 al 12 de 
setembre. Les propostes formatives 
per a adults mantenen l’oferta 
d’anys anteriors. 

Com a novetat, el proper 
curs s’estrenen dues propostes: 
informàtica avançada i anglès 
per a comerç. La primera està 
orientada a formar  l’alumnat en 
matèries d’informàtica aplicada a 
la gestió i a l’administració en l’àmbit 
empresarial i d’oficina. S’adreça a per-
sones amb coneixements informàtics 
que desitgin  complementar la seva 
formació. El curs d’anglès per al co-
merç ofereix suport en l’aprenentatge 
de l’anglès en el món de l’empresa i 
els negocis. Està dirigit a persones amb 

coneixements d’aquesta llengua que 
volen perfeccionar l’idioma de manera 
específica en l’àmbit comercial i em-
presarial.  Les persones inscrites a la 
borsa de treball de l’Ajuntament gau-

diran d’un descompte del 
20% en el pagament 

dels cursos d’infor-
màtica avançada 
i anglès per a co-
merç. 

El curs de pre-
paració per la pro-

va d’accés formatiu 
de grau mitjà està di-

rigit a joves a partir de 17 
anys que no hagin superat l’ESO i vul-
guin retornar a l’ensenyament reglat. 

Les classes de preparació per a la 
prova d’accés a cicles formatius de 
grau superior està pensada per a joves 
a partir de 19 anys, o de 18 anys si 

acrediten estar en possessió del títol de 
tècnic relacionat amb el cicle de grau 
superior al qual es vol accedir. El de 
preparació per a la prova d’accés a la 
universitat està dirigit a majors de 25 
anys que vulguin accedir a la Univer-
sitat. 

També es manté l’oferta de cursos 
de català de nivell A, B, C i D, orientats 
a la preparació de les proves de català 
convocades per la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat. Els nivells 
A i B són per a nouvinguts o persones 
castellanoparlants que volen aprendre 
i practicar el català. Els nivells C i D 
estan adreçats a alumnes que ja tenen 
coneixements de la llengua i volen op-
tar a certificats superiors. 

Els interessats a obtenir més infor-
mació poden adreçar-se a la Regidoria 
d’Educació (Torrent Vallbona 75-77,  
93 5407245 i educacio@alella.cat).

ES POSA EN MARXA EL PROGRAMA ‘CRÉIXER AMB TU’
L’Ajuntament ofereix una nova eina per 
ajudar a les famílies en la criança dels 
seus fills. Són tallers i xerrades adreçats 
a pares i mares amb criatures de 0 a 3 
anys sobre els aspectes més destacats 
d’aquesta etapa. Les sessions, que es 
fan a la Llar d’Infants Municipal, for-
men part del programa Créixer amb tu 
promogut per la Generalitat. Consta de 
sis tallers, oberts a totes les famílies 
amb infants petits, en els quals es trac-
taran qüestions com els canvis famili-
ars amb l’arribada d’un nadó, l’aten-
ció, cura i educació de les criatures o 
la seva socialització. A les sessions, 
de dues hores de durada –de 17.30 a 
19.30h- s’oferirà als assistents materi-

al de suport complementari. Els tallers 
són gratuïts, però cal inscripció prèvia 
ja que les places estan limitades a 25 
persones. El primer taller es va fer el 
29 de maig i les properes sessions es-
tan programades per al 19 de juny, 10 
de juliol, 21 d’octubre, 20 de novem-
bre i 11 de desembre.

INSCRIPCIONS ALS PINYONS  
Enguany la demanda de places de P0 i 
P1 a la llar d’infants ha superat l’ofer-
ta, per la qual cosa hi ha llista d’espe-
ra, mentre que a P2 s’han cobert totes 
les sol·licituds i queden 8 places lliu-
res. La matrícula per al proper curs als 
Pinyons es farà del 9 al 13 de juny. 
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647.000 EUROS PER UNA NOVA 
CULTURA DE L’AIGUA 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
ha atorgat a l’Ajuntament la subven-
ció que havia sol·licitat per finançar 
el projecte de recuperació de sis 
pous i dues mines públiques per 
tal d’incrementar els recursos pro-
pis d’aigua a la xarxa d’abastament 
general. Els ajuts concedits provisio-
nalment, que seran abonats un cop 
finalitzades les obres, ascendeixen 
a 646.524€, i cobriran el 80% del 
cost dels treballs, sense comptar 
l’IVA. La inversió prevista supera els 
887.000€. 

L’actuació, que ha estat encarre-
gada a l’empresa concessionària del 
servei d’aigua, permetrà d’aprofitar 
les captacions de les mines de Can 
Sors i Nova Alella (a Mas Coll) i els 
pous Arenas, Mar i Muntanya, Can 

···························································································
L’ACA atorga una subvenció per recuperar sis pous i dues mines. 
···························································································

Tot i que les pluges d’abril i maig han augmen-
tar les reserves d’aigua dels embassaments, el 
Govern de la Generalitat ha modificat el decret 
de sequera per tal de mantenir l’estat d’exep-
cionalitat 2 al sistema Ter-Llobregat, del qual 
forma part Alella. Al tancament de l’edició, es 
mantenien les restriccions d’usos d’aigua pota-
ble, com la prohibició d’omplir piscines, regar 
jardins o rentar vehicles. 

Des que van entrar en vigor les restriccions, 
ha baixat el consum d’aigua a Alella. Segons 
Sorea, al març es va reduir un 14% el volum 

LA GENERALITAT MANTÉ LA PROHIBICIÓ D’OMPLIR PISCINES I REGAR JARDINS 

Magarola, Can Llanes i Alella Parc. 
La recuperació d’aquestes captaci-

ons permetrà aportar a la xarxa d’abas-
tament al voltant de 360.000 m3 a 
l’any (680m3/dia), un 35% aproxima-
dament del volum anual subministrat al 
municipi procedent de la xarxa d’Aigües 
Ter-Llobregat (ATLL). 

Els projectes de recuperació, ade-
quació i connexió de les captacions ja 
estan elaborats i està previst que els 
treballs es realitzin de forma progres-
siva, de manera que estiguin totalment 
enllestits en quatre o cinc mesos. 

En aquests moments l’empresa So-
rea ja ha realitzat els aforaments i ha 
pres mostres d’aigua dels pous i les 
mines per fer les analítiques correspo-
nents. Està previst que a la tardor ja es 
puguin aprofitar les captacions.  

d’aigua procedent de la xarxa d’ATLL respecte 
del mateix mes de l’any anterior. A l’abril, el 
descens va arribar al 18%. La davallada d’en-
trada d’aigua s’atribueix a l’estalvi dels abonats 
–que s’estima per sobre del 10%- i a les millo-
res realitzades a la xarxa. L’estalvi domèstic és 
estimatiu i no es coneixerà fins que es tanqui la 
facturació del segon trimestre. D’altra banda, 
s’han obert dos expedients sancionadors: un 
per regar el jardí i un altre per omplir la pis-
cina, que poden ser sancionats amb 300€ per 
incompliment del ban municipal.
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RECUPERACIÓ DE MARGES AL TORRENT DE RIALS 
L’Àrea de Sostenibilitat i la Federació 
d’ADF del Maresme han iniciat els tre-
balls de recuperació i conservació dels 
marges d’un tram del Torrent de Rials. 
La intervenció pretén redreçar l’enfon-
sament de les lleres que pateix aquesta 
riera i que està motivada per la reducció 
en les aportacions d’àrids. En alguns 
trams, la llera del torrent s’han enfonsat 
fins a dos metres de profunditat respec-
te de la situació de fa trenta anys, la 
qual cosa suposa un risc d’excavació de 
les ribes i dificulta el trànsit i l’accés a 
algunes explotacions agrícoles. 

L’actuació ha permès recuperar els 
marges en un tram de 120 metres, de 
caves Roura amunt. Després de retirar 
manualment les canyes, s’han recobert 
els marges amb 1.000 m2 de malla 
geotextil d’un material de fibra de coco 
comprimit a alta densitat que quan plou 
reté els sediments i afavoreix l’adhesió 
de les plantes i la recuperació natural 
dels talussos.  

Per revegetar els marges s’han plan-
tat 75 kg de llavors de gramínies i 2 kg 

d’aloc. La intervenció en el Torrent de 
Rials tindrà continuïtat al llarg dels pro-
pers mesos amb la construcció d’alguns 
travessers de formigó i fusta tractada 
per consolidar els nivells de la llera i evi-
tar l’efecte erosionador de les pluges.

El cost d’aquesta primera fase as-
cendeix a 18.000€ euros, que han es-
tat finançats per l’Ajuntament i l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) dins el Pla de 
Manteniment i Neteja de les Rieres del 
Maresme de l’any 2007. 
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SERVEIS URBANS

 

···························································································
Se n’han instal·lat set més que se sumen a les deu col·locades a començament 
d’any en diferents indrets del municipi. 

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

MÉS PAPERERES PER RECOLLIR 
LES DEFECACIONS DE GOSSOS 

REPARAT  L’ENFOSAMENT DE PAVIMENT 
DEL CARRER FERRER I GUÀRDIA  
L’Ajuntament ha invertit 4.700€  
en les obres de reparació d’un tram 
de paviment que estava enfonsat al 
carrer Ferrer i Guàrdia, al costat de 
l’encreuament amb el carrer Emili 
Pòlit. L’actuació s’ha fet amb caràc-
ter de urgència ja que l’enfosament 
de la calçada comportava proble-
mes de circulació pels autocars i 
autobusos que transiten per aquest 
carrer. La intervenció ha afectat a  
20 m2 de carrer i ha consistit en la 
demolició del tram de calçada i la 
posterior compactació i pavimenta-
ció. El tram reparat està al costat 
d’un centre assistencial per la qual 
cosa és molt utilitzat per autocars i 
vehicles de serveis.

MILLORARAN EL SISTEMA DE RECOLLIDA 
D’AIGÜES PLUVIALS DE PAU VILA 
L’Àrea de Serveis Urbans té previst 
substituir els sistemes de drenatge 
superficial del carrer Pau Vila per 
evitar que es produeixin inundaci-
ons amb els aiguats. La interven-
ció, que es farà properament, s’ha 
projectat desprès que els darrers 
episodis de pluges intenses hagin 
posat de manifest els problemes 
d’evacuació del sistema. Les reixes 
de recollida existents no tenen su-
ficient capacitat per engolir l’aigua, 
la qual cosa va estar a punt d’afec-
tar les instal·lacions del Complex 
Esportiu Municipal. 

RETIRARAN 38 MORERES BORDES DEL 
SECTOR DE LA SERRETA 
L’Ajuntament té previst retirar les 
moreres bordes situades al sector 
de La Serreta perquè els seus fruits 
ocasionen molts problemes de bru-
tícia a la via pública. L’actuació 
s’iniciarà amb l’eliminació de 38 
exemplars situats en un tram del 
carrer Catalunya i el tram del carrer 
La Vinya comprès entre el Torrent 
del Sistres i l’avinguda Badalona. 
Atès que es troben en voreres estre-
tes, els arbres no seran reposats i es 
taparan els escossells per facilitar el 
pas dels vianants i l’accés de les 
persones amb mobilitat reduïda. 

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

L’Àrea de Serveis Urbans ha instal·lat 
set papereres més de recollida de de-
posicions de gossos que se sumen a les 
deu que van col·locar a començament 
d’any en diferents indrets de la pobla-
ció. Amb les 17 papereres instal·lades 
fins ara al municipi es vol facilitar als 
propietaris de gossos l’eliminació de 
les restes fecals de les seves mascotes 
i evitar que embrutin el carrer. L’Ajun-
tament disposa de tres més que estan 
pendents d’ubicació o que seran desti-
nades a la reposició de les existents.  

Les papereres canines s’han ubi-
cat a punts del municipi que són es-
pais habituals de passeig dels animals. 
Són de color verd i clarament visibles 
i identificables ja que porten al frontal 
el dibuix d’un gos. En un dels laterals 
tenen un dispositiu que facilita les bos-
ses per recollir els excrements i són el 
lloc indicat per dipositar les restes una 
vegada han estat recollides.

Les set papereres s’han ubicat al 
carrer Sant Josep de Calassanç –a les-
confluències amb Maria Estrada i les 

Heures-; a l’inici del passeig Maria Au-
xiliadora – a prop dels centres escolars-
; al carrer Coll de Vendrans, a la zona 
de contenidors del barri de Canonge; 
al Torrent Vallbona (davant del carrer 
del Mig) i a la zona verda de Creu de 
Pedra. 

El cost de les deu papereres i un 
miler de bosses ascendeix a 3.098€. 
L’objectiu d’aquesta actuació és facilitar 
als propietaris la correcta eliminació de 
les deposicions de les seves mascotes 
i conscienciar-los de les molèsties que 
suposa la seva presència a la via públi-
ca per a la resta de conciutadans. 

SANCIONS DE MÉS DE 300€

L’ordenança municipal de tinença de gats i gossos, 
que va entrar en vigor al maig, estableix sancions 
d’entre 301 a 450€ pels propietaris incivics que 
no recullin les deposicions dels gossos a la via 
pública o dipositin els excrements fora dels llocs 
destinats a aquest fi. 
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ESPORTS

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

OBERT EL TERMINI D’INSCRIPCIONS A L’ESTIU I ESPORT

Coincidint amb les vacances escolars, 
l’Ajuntament promou la 24ena edició 
de la campanya Estiu i Esport, que es 
durà a terme del 25 de juny al 31 de 
juliol i està adreçada a nens d’entre 3  i 
12 anys. El termini per fer les inscripci-
ons finalitza el 17 de juny. Per formalit-
zar la inscripció cal portar la fotocòpia 
de la targeta sanitària i la cartilla de 
vacunacions dels nens i nenes. El ser-
vei ofereix als nens la possibilitat de re-
alitzar activitats lúdiques i esportives, 
a més d’excursions i sortides. L’Escola 
Fabra acollirà els més petits, de 3 a 5 
anys, i els nens de 6 a 12 anys realit-
zaran les activitats al poliesportiu. 

EL 29, FESTA DEL JOC I L’ESPORT
El Poliesportiu Abelardo Vera celebra el 
diumenge 29 de juny la XVII Festa del 
Joc i l’Esport, que ofereix pràctiques 
d’esports, inflables, tallers i activitats 
per a totes les edats. L’equipament es-
tarà obert al públic d’11 a 14h i de 
16.30 a 20.30h. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, que 

cada any atrau prop d’un miler de per-
sones, és fomentar l’esport entre els 
infants i donar a conèixer les entitats 
i les activitats esportives que es poden 
practicar al municipi durant tot l’any. 
A més, la jornada és una bona oportu-
nitat per conèixer el poliesportiu i els 
serveis que ofereix. 

···························································································
El 17 de juny finalitza el termini per a apuntar-se al servei adreçat a infants 
d’entre 3 i 12 anys que es durà a terme del 25 de juny al 31 de juliol. 

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

PREUS I HORARIS
SAM (de 8 a 9h) 
7 €
12 €
12 €
12 €
12 €
7 €

3  €
7  €
7  €

Del 25 al 27 de juny 
Del 30 de juny al 4 de juliol 
Del 7 a l’11 de juliol
Del 14 al 18 de juliol
Del 21 al 25 de juliol
Del 28 al 31 de juliol

Serveis puntuals 
Servei Assistència Matins (SAM)
Menjador 
Complement sortides (opció A)

ELS PETITS FAN TRIAL 

Prop d’una trentena de nens i nenes 
d’entre 3 i 12 anys van participar a 
la 2a edició del Mini Trial Infantil 
d’Alella que es va celebrar el 18 de 
maig. Entre els assistents havia 7 
nenes i la meitat dels motoristes te-
nien menys de 7 anys.

FINAL ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA
El poliesportiu acollirà el dissabte 
14 de juny, de 10 a 13h, la festa 
de cloenda de l’Escola d’Iniciació 
Esportiva. Infants i famílies podran 
compartir activitats al llarg de tot el 
matí. A la tarda, de 17 a 19h, es 
disputarà la final del torneig d’hi-
vern de futbol sala.  

OPCIÓ A (de 9 a 13h) 
32 €
53 €
53 €
53 €
53 €
42 €

OPCIÓ B (de 9 a 17h) 
54 €
90 €
90 €
90 €
90 €
72 €

Descomptes aplicables per a la campanya 2008 
5% a partir del 2on membre de la família
10% a partir del 3er membre de la família
10% amb carnet de família nombrosa 



10 EL FULL

UNA MICA DE TOT

CONCURS PER CREAR ‘SOUVENIRS’ 
D’ALELLA, TEIÀ I EL MASNOU

Els ajuntaments d’Alella, Teià i El 
Masnou, conjuntament amb Artesania 
de Catalunya de la Generalitat, han 
convocat un concurs per a la creació 
de productes artesans que representin 
el patrimoni natural, cultural i històric 
de les tres poblacions. La convocatò-
ria està oberta als artesans dels tres 
municipis i de la comarca del Mares-
me que disposin del carnet d’artesà o 
hagin presentat la sol·licitud de petició 
o renovació. Tenen temps fins al 5 de 
setembre per presentar els treballs que 
s’hauran d’inspirar en quinze icones 
–cinc de cada poble- escollides pels 
Ajuntaments com a signes represen-
tatius dels seus municipis. En el cas 
d’Alella, les icones són una copa de vi, 
la vinya, la masia de Can Lleonart, les 
escales de l’Esglèsia de Sant Feliu atri-
buïdes a Gaudí i el seu campanar.  

Els productes han de ser objectes 
singulars en qualitat i disseny, i la seva 
forma, material i concepte és de lliure 
elecció per part de l’artesà. Els projec-

tes guanyadors seran comercialitzats 
com a souvenirs en el Centre d’Acollida 
Turística (CAT) que s’ubicarà al costat 
del celler romà Cella Vinaria de Teià o 
en botigues dels municipis. Per facilitar 
la seva comercialització és recomana-
ble que siguin representatius, fàcil de 
transportar, econòmics, utilitzables, es-
tètics, singulars i intel·ligibles. Podeu 
consultar les bases del concurs i les ico-
nes representatives a www.alella.cat.
 

XERRADA SOBRE PALESTINA
L’alellenca Tina Miñana, coordina-
dora de Metges del Món a Palesti-
na, explicarà la situació actual que 
viu el territori i els seus habitants a 
la conferència que oferirà el dijous 
19 de juny a les 20h a les Golfes de 
Can Lleonart. L’acte està organitzat 
per l’Ajuntament i la Comissió de 
Cooperació d’Alella.

DOTZE PROJECTES ASPIREN ALS AJUTS 
DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Una dotzena de projectes s’han pre-
sentat a la convocàtoria d’ajuts de 
cooperació internacional al desen-
volupament d’Alella. Les propostes 
de les entitats estan sent valorades 
i està previst que durant el mes de 
juny finalitzi el procés de concessió 
dels ajuts.

PREPARATIUS PER CREAR EL CONSELL 
DE DONES D’ALELLA 
L’Ajuntament promou la creació 
d’un nou òrgan de participació ciu-
tadana: el Consell de Dones d’Alella. 
Es tracta d’una iniciativa inclosa en 
el Pla de Dones d’Alella que pretén 
augmentar la participació en la vida 
social, cultural, política i econòmi-
ca de les dones. Totes les dones 
interessades a participar-hi, poden 
dirigir-se a l’Ajuntament o a l’adre-
ça electrònica dona@alella.cat

CONCURS FOTOGRÀFIC DEL PARC DE 
LA SERRALADA LITORAL 
El Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral ha convocat un concurs de 
fotografia amb l’objectiu de recollir 
imatges del parc que contribueixin 
a difondre els valors naturals, cul-
turals i històrics d’aquest espai. El 
concurs està obert a tothom i les 
fotografies han d’estar realitzades 
dins de l’àmbit del parc, a color i 
amb format màxim de 30 per 40 
cm. Les obres han de ser inèdites i 
poden fer referència a quatre moda-
litats: fauna, flora, presència huma-
na, ecosistema i biodiversitat. Els 
treballs es poden presentar fins al 
30 de juny a la seu del Consorci. El 
jurat donarà a conèixer el veredicte 
el 20 de setembre.  

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

10 ANYS D’AGERMANAMENT 
Alella i Carquefou van estrènyer els seus 
lligams al maig amb la visita d’una de-
legació d’autoritats i veïns del municipi 
bretó amb motiu de la celebració del 
desè aniversari de l’agermanament dels 
dos pobles. Els alcaldes, Andreu Fran-
cisco i Claude Guillet, es van compro-
metre a mantenir i reforçar els vincles 
entre les dues localitats durant l’acte 
institucional celebrat el 10 de maig a 
Can Lleonart. L’acte va comptar amb la 
presència dels presidents dels comitès 
d’agermanament d’Alella i Carquefou, 
Jesús Ruiz i Evelyne Vallecillo. 

···························································································
La convocatòria està oberta als artesans del Maresme i els productes s’han 
d’inspirar en una quinzena d’icones representatives dels tres municipis.

···························································································
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ELS GRANS DEL POBLE CELEBREN LA SEVA FESTA 

NOVA ORDENANÇA REGULADORA DE GUALS 
···························································································
La normativa regula la concessió, modificació i revocació de llicències i les 
condicions que han de complir els titulars.

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

El Ple de l’Ajuntament del 
mes de març  va aprovar 
inicialment per unanimi-
tat l’ordenança reguladora 
de guals. L’objectiu de la 
nova ordenança és regular 
la concessió, modificació 
i revocació de les llicènci-
es de guals per a l’entra-
da i sortida de vehicles, i 
també les condicions que 
han de complir els titulars 
d’aquests espais. 

Entre d’altres qüestions 
la nova normativa, que en-
trarà en vigor un cop sigui aprovada 
definitivament, estableix que els guals 
podran ser d’ús permanent o d’ús ho-
rari: de 8 a 20 hores, o de 8 a 13 i de 
16 a 20 h i es podrà ampliar com a 
màxim fins a les 22 hores si es justi-
fica aquesta necessitat. Les llicències 
de guals s’atorgaran discrecionalment i 

sense perjudici de ter-
cers, s’entendran com 
una autorització tem-
poral, revocable per 
raons d’interès públic, 
i s’han de construir 
segons les condicions 
que estableixin els 
serveis tècnics muni-
cipals. 

L’ordenança es-
tableix sancions que 
oscil·len entre els 300 
i 1.500€, segons la 
gravetat de la infrac-

ció. Tots aquells guals que no estiguin 
en òptimes condicions de seguretat o 
no disposin de la preceptiva placa de 
senyalització tindran un termini de sis 
mesos per adaptar-se a les prescripci-
ons de l’ordenança quan entri en vigor 
i a partir del requeriment de l’Ajunta-
ment. 

Prop de 400 persones van assistir al 
dinar del 67è Homenatge a la Vellesa 
que es va celebrar el 25 de maig al Po-
liesportiu Abelardo Vera. Tot i el mal 
temps, el número d’assistents va ser 
superior al d’edicions anteriors. A més 
de dinar plegats, els participants van 
poder gaudir de l’actuació de les She 
Band i del Cor Santa Llúcia, jugar al 
bingo i ballar. 

Aquest any els actes d’homenatge 
i reconeixement als més grans del mu-
nicipi s’han ampliat amb les Primeres 
Jornades per a la Gent Gran que han 
ofert més d’una quinzena d’activitats. 
La pluja va obligar a suspendre la cami-
nada prevista per dissabte, però va ha-

ver força participació a la mostra Grans 
Artesans d’Alella i a la resta d’activitats 
programades. A més, una dotzena de 

jubilats s’han animat a presentar els 
seus escrits a la primera edició del con-
curs literari Relats des d’Alella.

· Col·locar en un lloc visible la placa senyalitzadora 
numerada que els subministrarà l’Ajuntament. 
· Efectuar en el gual les obres ordinàries i extra-
ordinàries que ordeni l’Ajuntament en funció de la 
llicència atorgada.
· Renovar el paviment de la vorera i de la calçada 
quan resulti malmesa pel pas dels vehicles. 
· Retornar la vorera i la vorada al seu estat original 
un cop anul·lada la llicència de gual. 
· No podrà estacionar-se cap vehicle davant dels 
guals, ni tan sols els del titular de la llicència. No-
més es permetrà la parada si el conductor està dins 
del vehicle.  
· Els guals quedaran anul·lats si no es conserven 
en condicions adequades; si no s’utilitza o es fa de 
forma indeguda; si la placa oficial no està en un lloc 
visible; si ho exigeixi l’interès públic; i si ho demana 
el titular. 
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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 Repàs a l’oposició

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Piscina i preus

 Pous i mines recuperats han de repercutir en una rebaixa del preu de l’aigua 

Hem estrenat la piscina, amb unes instal.lacions esportives magnífiques. Tots estem satisfets de que hagi arribat ja el moment de 
gaudir-la, despres de tants anys de projectes i lluites. Tan sols té un problema, els preus, pel que hem estudiat en profunditat les 
possibilitats d’ajustar-los. Hem parlat amb l’Alcalde, que no ha estat sensible des d’un principi a les necessitats socials dels col-
lectius que més ho necessiten i hem presentat una moció en aquest sentit al Ple Municipal del dia 26 de maig. 

Aquesta moció planteja la necessitat de modificar els preus públics per a l’ús de les instal·lacions esportives del nou poliesportiu 
d’Alella per tal d’adequar-lo a les necessitats socials dels nostres veïns i veïnes i sobre tot a les dels grups socials més vulnerables 
com les famílies, els joves i la gent gran, per tal que les quotes i abonaments siguin equiparables als preus que es paguen en d’altres 
municipis similars al nostre. Hem arribat ja als 2300 socis, un nombre que, segons les previsions de la UFEC, s’havia d’assolir al 
cinquè any de funcionament!!! Creiem que aixó ha de permetre ajustar els preus sense problemes.

Demanem també la creació d’una comissió formada per tots els grups municipals i per les entitats d’usuaris que han denunciat 
aquesta manca de sensibilitat social, i establir així un sistema de participació autèntic que permeti anar millorant el servei, no 
només pel que fa a les quotes.

Y hem plantejat la conveniència de que sigui el Ple Municipal i no el govern tot sol qui aprovi els preus públics quan es tracta de 
temes d’aquesta importància, per tal de retornar el protagonisme al màxim òrgan representatiu dels veïns i veïnes del nostre poble, 
per reforçar la democràcia i la participació col·lectiva. Esperem una resposta positiva.

L’Ajuntament recuperarà 6 pous i 2 mines per a incrementar l’aportació de recursos propis d’aigua a la xarxa de proveïment gestionada 
per Sorea. Això suposa gairebé un 35% del consum d’aigua potable del municipi. L’Agència Catalana de l’Aigua ens ha pre-concedit 
una subvenció per a finançar les obres de conduccions, estacions de bombejament i instal·lació de osmosis necessària, per a revertir a 
la xarxa l’aigua de la Mina de Can Sors. De les obres, pressupostades en uns 900.000 €, s’encarregarà Sorea. El que no conten és que 
Sorea a més de realitzar les obres pagant-les nosaltres, utilitzarà com pròpies les instal·lacions creades, s’apropiarà com seva l’aigua que 
és propietat municipal i, a més, ens cobrarà per ella com si fos de la que ara rebem del Ter-Llobregat (ATLL). Per si això de cobrar-nos 
la nostra aigua, que depurarem en instal·lacions que paguem nosaltres resultés poc, ens repercutiran el cost de l’actuació en el preu de 
l’aigua incrementant els nostres rebuts. Basta llegir el que ha dit l’Alcalde en el seu bloc: “la repercussió en la tarifa de l’aigua serà gairebé 
inapreciable”. En definitiva, en lloc d’estalviar-nos diners en el cost de la factura per comprar un 35% menys d’aigua ATLL,  que és la 
qual ens ven Sorea, resulta que pagarem unes obres, el cost de les quals ens repercutirà Sorea en cada factura, regalant-los un aigua que 
després també ens cobraran. Tampoc ens diuen que només la Mina de Mas Coll té uns valors de nitrats que la fan apta per al consum i 
que la resta estan molt per sobre dels valors paramètrics que estableix la llei pel la qual cosa es barrejarà en els dipòsits receptors amb 
l’aigua de la xarxa per a fer que els valors finals estiguin per sota dels 50 mg/l. però molt per sobre dels actuals. Més aigua, encara que 
sigui nostra, però de pitjor qualitat i a més preu,...aquesta és la forma de gestionar a la qual ens tenen acostumats. Que ens deixin de 
cobrar el cànon de l’aigua que gairebé ens doblega el cost del nostre consum en cada factura que paguem. 

Aquest mes es compleix tot just un any de mandat. Respecte de l’anterior, han canviat part dels grups municipals i la majoria dels 
seus representants a l’oposició. Diferents persones generen diferents dinàmiques i, tot i no haver-los vist gaire per l’Ajuntament més 
enllà de les comissions informatives i els plens al llarg d’aquest any, s’han generat relacions diverses amb cadascun d’ells. 

Cal ser sincers i reconèixer que els canvis introduïts en la llista de CiU en les darreres eleccions han millorat molt la relació i 
s’ha entrat en una dinàmica d’aportacions en positiu que ha permès, i esperem que segueixin permetent, col·laboracions i acords 
molt fructífers en diversos àmbits.

El Partit Popular és el Partit Popular, i més enllà de les discrepàncies polítiques i dels seus escrits en El Full –inflamables i 
infumables-, cal dir que es pot parlar amb el seu representant de persona a persona amb prou franquesa. 

Tema a part és Gent d’Alella. Tot i ventar-se de ser una agrupació apolítica, el seu tarannà exhibit fins ara es caracteritza 
precisament per fer ús de les pitjors eines i recursos de la política partidista: la demagògia. En són una bona mostra els escrits 
repartits a les bústies plens de mentides, els atacs personals, els rumors falsos o el fet de sumar-se al carro de certs moviments i 
reclamacions veïnals per tal d’esgarrapar algun votant més; a part de pretendre desenvolupar una Àrea Residencial Especial, amb 
una forta densificació, i en paral·lel anar dient que no s’ha d’arrencar cap més cep a Alella. 

Com veieu, un panorama divers que promet molt. 

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

AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

La imatge d’Alella al món 

En els darrers anys la mobilitat i les infraestructures del Maresme han ocupat un espai central en les preocupacions dels ciutadans i 
han provocat un debat polític entre partits i institucions. El creixement del territori, urbanístic i demogràfic, han saturat la xarxa viària 
i han encès les llums d’alarma per no demorar acords sobre proposicions globals i solucionar la històrica mancança d’inversions en la 
millora de la mobilitat obligada.

El govern de l’Estat i el de la Generalitat estan treballant en un projecte sobre el Maresme que, entre altres punts, proposa una nova 
via al costat de la C-32 amb característiques similars a una autovia però amb més accessos que el model conceptual, que permeti 
accedir o sortir fàcilment des de cadascuna de les poblacions de la comarca. Ens afegim al projecte, també per raons solidàries, per 
que incorpora la pacificació de la N-II, que passa a mans de la Generalitat, i per que, malgrat que a Alella gaudim de peatge gratuït, 
es crea un Fons per garantir l’alliberament de pagament a tots els residents del Maresme i fa reserva per un carril per transport públic 
de Mataró a Barcelona. Sobre la taula de projeccions també els rotings estan tirant línies per establir coordenades per implantar el tren 
orbital com suport determinant al pla de transport públic. 

Hi trobarem opinions contràries a l’alternativa proposada com gratuïtat total de l’autopista que al nostre entendre suposaria per 
Alella acollir un nombre més elevat de vehicles amb destinacions cap el Masnou i Teià que farien insostenible el trànsit per alguns trams 
de lesĐ

La execució d’aquest tipus de projectes es llarga, per això es l’hora de prendre decisions pensant en el futur. 

Anem mancats d’autocrítica, per això deu costar molt entendre el vot en contra de Gent d’Alella a determinats assumptes. Per exem-
ple, el grup de CiU no sembla immutar-se si acaba pactant amb ERC-LG un reglament de rebaixes per reunir-nos un parell de cops 
l’any, però que no permet ni a les associacions ni als veïns dir la seva a El Full o publicar al web municipal. El govern carrega contra 
nosaltres si som coherents amb la campanya, en la que demàvem “prou de pegats” en referència als plans parcials  aprovats pels 
governs de tots els colors. Com havia de ser Can Vera?,  I Cal Doctor, com pinta?. Doncs tampoc ens agrada com s’ha fet Can Segura. 
Van convocar els veïns dos dies abans del Ple i amb 4 dies d’antel·lació: està tot dit. Per això hem votat no. Serà la desena modificació 
d’un pla urbanistic que seguim sense revisar.

Varem votar contra la proposta sobre la sequera del PP català. Algun vot negatiu pot ser per les servituds dels partits al Govern 
d’entesa (ERC i PSC), però em pregunto si pensen que si “m’acusen” de socialista evitaran la pèrdua d’alguns dels seus votants a les 
properes municipals o si ignoren que a Gd’A cadascú te la seva opció política i ens uneix compartir esforços per Alella. Estàvem d’acord 
amb el punt d’agraïment als veïns per l’estalvi d’aigua. El PP, com tots els partits, presenten mocions dirigides a tots els ajuntaments 
en clau “nacional” o “estatal”. Després, cap d’ells reacciona per formular i negociar amb la resta de grups, propostes pròpies. Per 
exemple: Gd’A va proposar que “es penalitzi qui faci un consum excessiu d’aigua i, en canvi, els veïns que menys consumeixin, tinguin 
menys capacitat adquisitiva o estiguin afectats per malalties se’ls reconegui amb rebaixes fiscals”. Resultat: muts i la gàbia, però en 
propers plens seguirem aprovant mocions fotocopiades des de la seu central dels partits.

Per què Gent d’Alella votem NO ?

Estimats alellencs i alellenques, us vull parlar, en part, una altra vegada dels vins d’Alella, que és la meva passió. Molts de vosaltres 
ja coneixeu el seu passat històric, ja que eren exportats a tots els confins del món i la imatge d’Alella brillava per excel·lència. Del que 
se sembra sempre pot sorgir una bona collita. I és aquí precisament, en el segle XXI en què vivim, que la història es repeteix, ja que 
Vinícola Can Jonc ha aconseguit l’any 2007 dues medalles d’or pel seu vi negre Ivori al Concurs Mundial de Brussel·les. A aquest 
concurs es presenten més de deu mil empreses de tot el món, ja que és un concurs estrella. El fet d’aconseguir una medalla d’or a 
Brusel·les és com tocar la lluna amb els dits. Vinícola Can Jonc va presentar uns vins excel·lents, de la màxima expressió, va guanyar 
a tothom i va deixar el pavelló i la imatge d’Alella a tot el món molt amunt. Però recentment, aquesta primavera, un altre esdeveniment 
mundial molt important ha estat protagonitzat pel restaurant Can Jonc en reunir a les seves instal·lacions 350 parelles vestides de 
nuvis, que és la quantitat de gent que ha escollit aquest restaurant des de la seva inauguració. El propòsit era aconseguir el rècord 
Guinness que ostentava una altra nació amb 200 parelles. Així que el restaurant Can Jonc ho va aconseguir i la imatge d’Alella està 
corrent per tot el món.

Vull pensar que recordeu el meu escrit en el El Full núm. 238 del mes de maig. Us invitava a identificar-nos amb els nostres vins, pa-
trimoni històric de tots nosaltres, i que a les vostres neveres tinguéssiu unes ampolles per gaudir dels seus aromes inconfusibles. Tot això 
té una finalitat, el poble és el que mana i el que té força, i per aquest motiu si tots ens identifiquem amb els nostres vins sol·licitarem la 
Denominació Qualificada i procurarem estendre aquesta imatge per tot el món. Gràcies per escoltar-me. Us estimo a tots. Albino

Es l’hora de les decisions

atenció a hores convingudes: mmg@mercemarzo.com



paràmetres; i per últim, el sòl urbà. 
Aprovat amb els vots favorables de ERC+LG, PSC, Gd’A i 
C.O.R. i l’abstenció de CiU i PP.

 Aprovació de l’informe de sostenibilitat ambiental de Can 
Duch
El ple va aprovar l’informe de sostenibilitat ambiental de la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
l’Àmbit de Can Duch i la ratificació de la modificació acorda-
da a l’abril de 2007 per autoritzar l’ús hoteler.
Aprovat per unanimitat.

 Aprovació inicial de la modificació puntual de Can Segura.
La modificació i el conveni urbanístic que l’acompanya 
contempla l’augment de la densitat residencial de 3 a 12 
habitatges sense incrementar el sostre edificable. A canvi, 
la propietat pagarà a l’Ajuntament 333.000€ en concpete 
d’aprofitament mig, a més de cedir i assumir l’arranjament 
de 2.000 m2 de sòl per un import de 560.000€ que es desti-
naran a zona verda i magatzem per a la brigada municipal.
Aprovat amb els vots favorables de ERC+LG, PSC, CiU, PP   
i C.O.R. i el vot en contra de Gd’A.

 Moció de CiU per realitzar l’estudi de camins escolar.
Es tracta d’uns itineraris flexibles i de traçat senzill que per-
meten el desplaçament a peu dels infants i que s’escullen 
entre els recorreguts que fa servir la majoria de l’alumnat. 
Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE

   Aprovació d’expedient d’incorporació de crèdit per valor 
de 2,2 milions d’euros.
Aprovat amb l’abstenció de Gd’A.
 
 Aprovació d’expedient de modificació de crèdits per un 

import de 197.158,80€.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, PSC, CiU i 
C.O.R i els vots en contra del PP i Gd’A.

 Aprovació del reglament de participació dels regidors i 
grups municipals en els òrgans d’informació i difusió mu-
nicipals.
Entre d’altres qüestions, el reglament preveu canvis en El 
Full com l’ampliació de pàgines, la incorporació de l’agenda 
d’activitats i l’ampliació dels espais destinats als grups mu-
nicipals.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, PSC, CiU i 
C.O.R i els vots en contra del PP i Gd’A.

 Aprovació del Pla municipal d’adequació de la il·luminació 
exterior d’Alella. 
El Pla, redactat pel Consell Comarcal a petició de l’Ajun-
tament, obliga l’administració a prendre mesures i afrontar 
inversions per posar al dia l’enllumenat de la via pública. El 
Pla incorpora un plànols en què es delimiten tres zones d’im-
missió lluminosa: l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, 
que té la màxima protecció; el sòl no urbanitzable, on són 
acceptables les intrusions lluminoses dins de determinats 

14 EL FULL

COP D’ULL AL PLE

PLE ORDINARI DEL 21 D’ABRIL DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

SEGON LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES
del 9 al 14 de juny (ambdós inclosos) a Can Lleonart
i del 16 al 21 de juny (ambdós inclosos) a Can Lleonart

de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h · dissabte de 10 a 14h

LA DEIXALLERIA FIXA NOMÉS OBRIRÀ ELS CAPS DE SETMANA

La deixalleria fixa roman tancada temporalment els dies feiners, des del 26 de maig, 
i només obrirà al públic divendres (de 16 a 19.30h), dissabte (de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h) 
i diumenge (de 10 a 13.30h), per obres d’instal·lació de serveis en la planta depuradora de l’ACA.

La deixalleria mòbil serà a Alella del 25 al 29 de juny  (a la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer 
Charles Rivel), de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h i diumenge de 10 a 13.30h. 
Dilluns tancada.
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

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

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

MEDI AMBIENT
93 555 24 51 (concertar visita prèvia)

SERVEIS SOCIALS
93 555 23 39 (concertar visita prèvia)

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

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

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

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
Dv. i ds. de 10 a 13 h · De dl. a dv. de 15,30 a 20,30h

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

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

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

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09 

MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
93 540 02 16 

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

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

DEIXALLERIA
93 555 86 99
De dt. a ds. de 10,30 a 13,30h i de 16 a 19,30h
Dg. de 10 a 13,30h · Dl. tancat

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

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

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

CEIP FABRA
93 555 39 12 · 93 555 78 03

IES ALELLA
93 540 31 10

TELÈFONS D’INTERÈS

JOSEP MARIA SERÉS IBARZ PSC
Regidor de Governació i Esports
Hores a convenir
seresijm@alella.cat

CARMEN TORT-MARTORELL I LLABRÉS CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119) 
www.unio.org/webde/alella - tortmc@alella.cat

CRISTINA XATART ALZINA CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
xatartac@alella.cat

FRANCESC REVERTER I RECIO CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
reverterrf@alella.cat

JAVIER BERZOSA HERGUETA PP 
Hores a convenir (667 182 523) 
www.popularsbcn.com/alella

ALBINO GALLO DÍAZ Amor per Alella, C.O.R.
Hores a convenir (648 14 36 78)

MERCÈ MARZO I GÓMEZ Gd’A
Hores a convenir (671 198 058) 
mercemarzo@gentdalella.cat - www.gentdalella.cat

HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JUNY

01 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
07 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
08 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
14 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
15 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
21 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
22 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
23 dilluns GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
24 dimarts MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
28 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
29 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

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

· contestador automàtic ·

ANDREU FRANCISCO I ROGER ERC+LG
Alcaldia, Comunicació, Serveis Urbans 
i Gestió Interna
Hores a convenir · franciscora@alella.cat

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

JAUME PONSA PEÑA ERC+LG
Regidor d’Educació, Joventut, Participació i Administració
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h
ponsapj@alella.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




