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El darrer ple municipal vam aprovar la proposta d’ampliació 

del sòl protegit a Alella. De 211 hectàrees en l’actualitat 

fins a 538 del total de 959 hectàrees de les quals consta 

el nostre terme municipal. Aquesta és una iniciativa que 

busca la preservació i el manteniment del nostre entorn i 

paisatge en el futur, és dir, fer perdurar la nostra identitat 

com a poble i intentar posar en valor allò que ens diferència 

i dona personalitat: les nostres vinyes i boscos. La nostra 

proposta, conjuntament amb les d’alguns altres municipis 

integrants del Consorci del Parc, hauran de ser aprovades per 

la Generalitat de Catalunya.

Alella fa estiu de Sant Joan a Sant Feliu, amb aquest títol 

heu rebut a les vostres cases la proposta conjunta, per 

primera vegada, de totes les activitats lúdiques i culturals 

que s’ofereixen des de l’Ajuntament durant aquestes sis 

setmanes que ens porten fins a la Festa Major. Una oferta 

força completa per tal que tothom qui vulgui pugui trobar el 

seu moment de lleure en el nostre poble aquest estiu.

Per últim, volia recordar que en l’anterior edició d’aquest 

butlletí us transmetia el meu acord amb l’Albino Gallo per 

tal que col·laborés amb mi en els temes del món del vi. 

Desgraciadament els fets es van accelerar i la malaltia contra 

la que lluitava des de feia temps va poder amb ell i el passat 

16 de juny l’Abino ens va deixar.  Deixeu-me des d’aquí fer-li 

un reconeixement públic per la seva voluntat, per damunt de 

tot, de treballar pel seu poble: Alella. 
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URBANISME 

PROPOSTA PER AMPLIAR L’ESPAI 
NATURAL PROTEGIT 
·························································································
L’Ajuntament aspira a incloure dins de la zona protegida del Parc de la Serralada 

Litoral 311 hectàrees més del seu territori.

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

El ple del 26 de juny va aprovar, amb 
els vots favorables d’ERC+LG i PSC i 
l’abstenció de CiU, PP, i Gd’A, una pro-
posta per ampliar l’espai protegit del 
municipi.  Amb la voluntat de preser-
var i afavorir el patrimoni agrícola i na-
tural es planteja incorporar dins l’Espai 
d’Interès Natural de La Conreria-Sant 
Mateu-Céllecs, que gestiona el Consor-
ci del Parc de la Serralada Litoral, 311 
noves hectàrees. D’aquesta manera, es 
passaria de les 227 hectàrees prote-
gides actualment a 538, la qual cosa 
representa més de la meitat de la su-
perfície del terme municipal. 

La voluntat és que la major part 
d’aquests sòls s’incorporin al Parc 
mantenint la qualificació agrícola per 
tal de garantir i fomentar la viabilitat 
de les explotacions agrícoles actuals i 
permetre l’establiment de noves. De 
les 311 noves hectàrees que es volen 
preservar, 303 estan qualificades com 
a no urbanitzables pel planejament ur-
banístic vigent. La seva inclusió dins 
del Parc permetria protegir per sempre 
més aquests espais de la transformació 
urbanística i establiria la frontera peri-
metral definitiva entre la trama urbana 
i els espais oberts. El sòl que es vol 
preservar abasta els torrents de Vallci-
rera i del Sistres, la zona del cementiri, 
Coll de Vendrans, Can Cortés (entre 
Mas Coll i Alella Parc) i Ca l’Arrau (en-
tre Mas Coll i Can Comulada), així com 
les valls de Can Colomer i Rials, fins 
l’autopista.  

La proposta parteix d’un estudi en-
carregat l’any 2006 per l’Ajuntament 
a l’assessoria de gestió ambiental Gaia 
i té com a referents diversos estudis i 
documents sectorials d’altres adminis-

tracions. L’acord municipal s’ha pres 
després que el Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral hagi convidat els 14 
ajuntaments que l’integren a presentar 
les seves propostes d’ampliació. 

A més d’Alella, han presentat pro-
postes per ampliar els límits del Parc 
els ajuntaments d’Argentona, Cabrera, 
Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles, 
Montornès, Teià i Vilassar de Dalt. 
Montmeló, que actualment no forma 
part del Consorci, ha sol·licitat  incor-
porar-s’hi. Amb totes les peticions, i 
d’acord a l’Àrea d’Espais Naturals de 
la Diputació, s’elaborarà una proposta 
conjunta que serà presentada a la Di-

ELS AVALS DE LA PROPOSTA  

Pla General d’Ordenació Urbana d’Alella 
(1987)
Estudi de base de sòl no urbanitzat en 
l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral 
(2001)
Auditoria Mediambiental del Baix 
Maresme (2001)
Pla Especial de l’Espai d’Interès Natural 
de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs (2004)
Pla Estratègic per al litoral de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (2005)
Proposta d’ampliació de l’EIN de la 
Serralada Litoral al terme municipal 
d’Alella (2006)
Inventari d’Arquitectura Rural i Popular 
d’Alella (2007)
Avantprojecte de Pla Territorial 
Metropolità (2008)
Auditoria Ambiental d’Alella (en tràmit)

recció General del Medi Natural de la 
Generalitat, que és l’organisme a qui 
correspon prendre l’última decisió. 

El president i els dos vicepresidents 
del Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral tenen previst mantenir aquest 
mes de juliol una primera reunió amb 
la nova directora general per traslladar-
li les aspiracions del territori.

Límit actual del Parc. 

Proposta d’ampliació del sòl protegit. 
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···························································································
L’Ajuntament ha realitzat el manteniment de les franges perimetrals de 
Can Comulada i de Nova Alella-Cal Baró.

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

Des del 4 de juny i fins al 2 de se-
tembre està en marxa l’operatiu mòbil 
de vigilància per prevenir els incendis 
forestals promogut per la Diputació de 
Barcelona i al qual s’acollit per primera 
vegada l’Ajuntament d’Alella. Es trac-
ta d’un vehicle tot terreny, que recorre 
els barris de muntanya amb l’objectiu 
d’informar i sensibilitzar els veïns del 
risc d’incendis forestals. L’operatiu, 
compartit amb Vallromanes, Vilassar 
de Dalt i Premià de Dalt, substitueix 
la vigilància a cavall que s’havia fet 
els dos darrers anys i té especial inci-
dència en els barris de Can Comulada, 
Alella Parc, Mas Coll i Can Magarola. 
El vehicle de vigilància controla que no 
es duguin a terme pràctiques perilloses 
en aquestes zones, dóna l’alarma en 
cas de detectar alguna columna de fum 
i avisa els ajuntaments si troba algun 

abocament en el medi. Aquest servei 
és la columna vertebral de vigilància 
forestal durant el període d’alt risc i es 
complementa amb els operatius de vo-
luntaris de l’ADF i els guaites i guardes 
del Parc de la Serralada Litoral.  

Als recursos humans s’afegeixen 
els treballs sobre el terreny per evitar 
la propagació dels incendis en cas que 
es produeixen. L’Ajuntament ha realit-
zat els treballs de manteniment de les 
franges perimetrals contra incendis de 
Can Comulada i Nova Alella-Cal Baró. 
L’actuació pretén reduir la massa ve-
getal combustible en una franja de 
25 metres al voltant d’aquestes zones 
residencials per minvar el risc de pro-
pagació del foc als habitatges en cas 
d’incendi. El cost total d’aquestes ac-
tuacions supera els 9.400 euros. La 
intervenció es repeteix cada any en 

L’operatiu mòbil patrulla diàriament les poblacions  
d’Alella, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Vallromanes. 

aquests dos barris, ja que tradicional-
ment són els que més han patit els 
efectes dels incendis, mentre que a la 
resta de barris el manteniment es fa 
cada dos anys. En les properes setma-
nes es desbrossaran els solars i espais 
públics interiors d’aquests veïnats i es 
durà a terme l’arranjament de camins i 
pistes forestals que formen part del Pla 
de Prevenció d’Incendis (PPI).

LES FONTS CENTREN LA DIADA DEL MEDI AMBIENT 

Una passejada per les fonts 
del municipi i els treballs de 
condicionament de la Font 
de l’Esquerda van centrar el 
passat 7 de juny la celebra-
ció del Dia Mundial del Medi 
Ambient a Alella. Una vintena 
de persones van participar en 
l’excursió guiada per les fonts 
de l’Esquerda, dels Eucaliptus 
i del Safareig. Durant la cami-
nada, els assistents  van sentir 

les explicacions de la biòloga del Parc 
de la Serralada Litoral, Roser Loire, so-
bre diversos aspectes de la fauna i la 
flora d’aquest espai natural, i van po-
der comprovar com les últimes pluges 
havien dut aigua a les fonts. La jornada 
es va iniciar amb l’aclarida de matolls i 
bardisses a l’entorn de la Font de l’Es-
querda, la neteja de l’interior de la gru-
ta i la recollida de residus. En els tre-
balls van participar voluntaris d’Alella i 
Martorelles de l’ADF La Conreria. 

···························································································
La jornada es va aprofitar per condicionar l’entorn de la Font de l’Esquerda i per 
fer un recorregut per les fonts del municipi.

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

ES POSA EN MARXA EL NOU OPERATIU MÒBIL DE 
VIGILÀNCIA PER PREVENIR INCENDIS FORESTALS  
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MEDI AMBIENT 

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS AGROAMBIENTALS 
Del 2 de juliol al 31 d’agost tots els 
propietaris de sòl rústic i pagesos en 
actiu poden sol·licitur els ajuts agro-
ambientals que concedeix l’Ajunta-
ment d’Alella amb l’objectiu d’incen-
tivar el sosteniment i millora de les 
explotacions agrícoles i forestals del 
municipi. El ple municipal del 29 de 
maig va aprovar, amb el vot favorable 
d’ERC+LG, PSC, CiU, C.O.R i PP i 
l’abstenció Gd’A, les bases reguladores 
per a la concessió d’ajuts, que són si-
milars a les de 2007.

La partida consignada per aquest 
finalitat ascendeix a 40.000€. En la 
convocatòria de l’any passat aques-
ta  xifra no es va exhaurir, ja que es 
van concedir ajuts per import de 
15.631€ repartits entre tretze propi-
etaris i arrendataris agrícoles.  Aquest 
programa municipal, que és pioner a 
tot Catalunya, contempla la concessió 
d’ajuts destinats al conreu i la gestió 
forestal, amb una dotació econòmica 
per cada hectàrea agrícola conreada o 

ALELLA SE SUMA A LA CAMPANYA PER REDUIR EL 
CONSUM DE BOSSES DE PLÀSTIC  

L’Ajuntament ha acordat sumar-se a la 
campanya Catalunya lliure de bosses 
de plàstic promoguda per la Funda-
ció per a la Prevenció dels Residus i el 
Consum Responsable. 

L’adhesió a la campanya va ser 
aprovada en el ple municipal del mes 
de maig. Entre d’altres qüestions es va 
acordar demanar al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Gene-
ralitat la regulació del consum indiscri-
minat i gratuït de bosses de plàstic a 
Catalunya, amb l’aplicació d’un impost 
ecològic que gravi amb 0,20€ cada 
bossa a partir del gener del 2009; sen-
sibilitzar a la població i al sector comer-
cial del municipi sobre la necessitat de 

limitar el seu ús i la seva substitució 
progressiva per alternatives més ecolò-
giques (bossa de roba, bossa plegable, 
carretó, cabàs...); promoure iniciatives 
com la creació d’una xarxa de comer-
ços respectuosos amb el medi ambient 
i una proposta de bonificació fiscal als 
comerços que desenvolupin actuacions 
per reduir el nombre de bosses d’un sòl 
ús. 

El ple va acordar també adherir-se i 
participar en la declaració del 3 de juli-
ol Dia Català Sense Bosses de Plàstic. 
La proposta, presentada per ERC+La 
Garnatxa, va ser aprovada amb el vot 
favorable de PSC, CiU, PP i C.O.R. i 
l’únic vot en contra de Gd’A. 

REQUISITS PER ALS BENEFICIARIS 

Estar ubicades totalment o parcialment en 
el municipi. 
Trobar-se convenientment conreades i/o 
gestionades o disposar d’un projecte d’ex-
plotació per desenvolupar.
 No s’estableix superfície mínima.
Els beneficiaris tenen com a obligació com-
prometre’s formalment a mantenir l’activi-
tat agrària almenys durant l’any següent a 
la data en què es percebi l’ajut.
No podran acollir-se a ajuts els titulars o 
arrendataris que hagin estat objecte d’un 
expedient d’infracció urbanística com a 
conseqüència de moviments de terres, rom-
pudes o construccions sense autoritzar. 

forestal gestionada. A més, es preve-
uen ajuts a la restauració i conserva-
ció d’elements inclosos dins l’Inventari 
d’Arquitectura Rural i Popular, com ara 

murs de pedra, mines d’aigua i barra-
ques de vinya; i al manteniment de la 
xarxa de camins tradicionals. 

Les bases fixen l’obligació d’aplicar 
pràctiques respectuoses amb el medi 
ambient, com reduir els tractaments 
químics, evitar l’erosió i adoptar mesu-
res per reduir el risc d’incendi. Els bene-
ficiaris poden recollir les bases a l’Àrea 
de Sostenibilitat i a www.alella.cat.

Les bosses de ràfia són una bona alternativa al plàstic.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

TROBADA DE NOVES EXPERIÈNCIES 
EMPRESARIALS 
Més d’una trentena de persones van 
assistir a la Primera Trobada de Noves 
Experiències Empresarials que va tenir 
lloc a les Golfes de Can Lleonart el pas-
sat 11 de juny. La iniciativa, promoguda 
per la Regidoria de Promoció Econòmi-
ca i Turisme, és la primera d’un seguit 
de reunions previstes per tal d’afavorir 
les interrelacions i l’establiment de si-
nèrgies entre empresaris alellencs de 
diferents sectors. Els assistents van 
conèixer de primera mà l’experiència 
de tres noves empreses instal·lades a 
Alella: DeskOut, García-Saura Estra-
tègies marketing i vendes, i Manors & 
Cellars, seguint les explicacions de les 
respectives responsables, Marta Fer-
nández, Elia García i Maite León.

DeskOut és una empresa dedicada 
als serveis secretarials de valor afegit, 
especialitzada en marketing i comuni-
cació. García-Saura Estratègies mar-
keting i vendes ofereix un servei per-
sonalitzat d’assessorament comercial i 
marketing. I Manors & Cellars organitza 
esdeveniments per a empreses o famí-
lies dins del territori de la Denominació 

d’Origen del vi d’Alella. La iniciativa 
té l’objectiu de presentar públicament 
les noves empreses que s’estableixen a 
Alella, explicant el tipus de negoci, l’ori-
gen de la idea i el seu procés de des-
envolupament, i afavorir la relació entre 
empresaris, botiguers i comerciants. La 
trobada és una bona oportunitat perquè 
es coneguin i puguin establir contactes 
i col·laboracions.

L’Ajuntament disposa d’un servei 
especialitzat, compartit amb El Masnou 
i Teià, que ofereix assessorament, for-
mació i gestió a emprenedors. Per a 
més informació podeu contactar amb 
la responsable del servei, Núria del Vall 
(935406282). 

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

‘MARESME AL MÒBIL’, NOVA EINA PER CONSULTAR  
L’OFERTA TURÍSTICA I DE SERVEIS DE LA COMARCA

EL MERCAT MUNICIPAL CELEBRA EL 
SEU 25 ANIVERSARI
El Mercat Municipal d’Alella cele-
bra aquest any el seu 25 aniversa-
ri de servei comercial al municipi. 
Per commemorar el quart de segle 
d’existència els paradistes estan 
preparant un acte de celebració 
previst per al dissabte 26 de juliol 
al qual està convidada a partici-
par tota la població. Al tancament 
d’aquesta edició s’estava acabant 
de concretar el contingut de la fes-
ta, en la qual s’oferirar un refrigeri 
a tots els assistents. 

L’oferta turística i de serveis dels 
municipis del Maresme es pot consul-
tar a través del telèfon mòbil gràcies a 
una nova eina tecnològica posada en 
funcionament pel Consorci de Promoció 
Turística Costa de Barcelona Maresme. 
La guia es descarrega al telèfon mòbil i 
es pot consultar en qualsevol moment i 
des de qualsevol lloc. La informació es 
troba en cinc idiomes (català, castellà, 
francès, anglès i alemany) i el servei 
està pensat tant per als turistes que 
ens visiten com per als maresmencs i 

maresmenques que cerquen un servei 
concret en el seu municipi de residèn-
cia o en altres localitats de la comarca. 
L’Ajuntament d’Alella va posar en mar-
xa fa més d’un any una iniciativa simi-
lar amb informació del municipi.  

Per poder accedir a la guia Maresme 
al mòbil hi ha diferents alternatives: 1) 
Descàrrega per sms enviant un missat-
ge amb la paraula “maresme” al 5195 
(cost 0,15€ +IVA) i pitjar l’enllaç que 
apareix a la pantalla. Un cop descarre-
gada la guia, es demana a l’usuari quin 

és l’idioma que prefereix i quin model 
de telèfon mòbil utilitza. 2) Descàrrega 
per bluetooth: cal activar el bluetooth 
en mode visible, esperar uns segons i si 
està a la vora d’una emissora bluetooth 
apareixerà un missatge d’oferiment de 
la infomació. 3) Descàrrega per URL: 
cal introduir l’adreça: http://mobi.batu-
ramobile.com/maresme al navegador 
del mòbil (el cost econòmic dependrà 
de l’operadora) i realitzar la descàrrega. 
En tots els casos la guia queda guarda-
da en jocs o aplicacions.  

La festa d’aniversari es farà el dissabte 26 de 
juliol.
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SALUT

RECOMANACIONS PER EVITAR LA PROLIFERACIÓ DE 
COLÒNIES DE MOSQUIT TIGRE 
···························································································
Cal evitar sobretot l’acumulació d’aigua on puguin créixer les larves. 

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

QUÈ FER QUAN APRETA LA CALOR ANIMA’T A DONAR SANG  

Les demandes de sang no fan vacances i els hos-
pitals necessiten disposar de reserves a l’estiu 
tant o més que durant la resta de l’any. Per això 
us animem a participar en la propera campanya 
de donació del banc de sang que es realitzarà a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Alella el 19 de 
juliol de 10 a 14h. A la darrera convocatòria es va 
incrementar el nombre de voluntaris, amb 35 do-
nants i 5 oferiments. L’Ajuntament agraeix a tots 
els donants la seva aportació i els anima a seguir 
col·laborant, perquè la seva sang salva vides. 

A l’estiu retorna l’amenaça del mos-
quit tigre, un insecte originari del sud-
est asiàtic que des de fa quatre anys 
s’ha detectat en diferents municipis de 
Catalunya. El seu hàbitat original de 
cria són els forats dels arbres, però ac-
tualment poden trobar-se ous i larves 
en qualsevol tell d’aigua petita i estan-
dacada com bidons, gerros, plats de 
testos, galledes o altres recipients. 

A diferència dels mosquits autòc-
tons, el mosquit tigre pica principal-
ment de dia i produeix molèsties a 
causa del gran nombre de picades que 
fa. A Alella, tot i que de moment no 
s’ha detectat cap colònia d’aquests 
insectes, l’any passat es van atendre 
al CAP diversos veïns afectats per les 
seves picades. 

Per prevenir la seva expansió és 
molt important la col·laboració de tota 

la ciutadania, especialment per elimi-
nar  els punts d’aigua on puguin créixer 
les larves. Per això cal seguir una sèrie 
de recomanacions: 
- Buidar regularment o retirar qualsevol 

recipient de l’exterior que pugui acu-
mular aigua (joguines, cendrers, ger-
ros, galledes, plats de sota els testos, 
safarerigs, pneumàtics, ornaments de 
jardí, etc.).
- Evitar les acumulacions d’aigua en zo-
nes de drenatge o canals de desguàs.
- Cobrir els petits forats i depressions 
del terreny que acumulin aigua.
- Vigilar les basses petites, buidar-les 
setmanalment i cobrir-les amb una tela 
mosquitera.
-Mantenir cobertes les piscines mentre 
no s’utilitzin. Les piscines de plàstic 
s’han de buidar periòdicament o reti-
rar-les si no es fan servir. 
- Tapar els forats dels troncs i les bran-
ques dels arbres amb sorra. 
- Canviar sovint l’aigua de les plantes 
que viuen en aigua i la dels plats del 
animals domèstics. 

Les temperatures molt extremes i l’ex-
cés de calor produeixen la pèrdua de 
líquids i de sals minerals necessaris per 
a l’organisme. Aquest fet pot agreujar 
una malaltia crònica o provocar deshi-
dratació i esgotament. Si l’exposició a 
temperatures tan elevades es perllonga, 
es pot patir un cop de calor, que és una 
situació que pot acabar sent greu. 

Hi ha alguns símptomes que ens po-
den alertar que algú està patint un cop 
de calor: temperatura molt alta, mal de 
cap, nàusees, set intensa, convulsions, 
somnolència o pèrdua del coneixement. 
Davant d’aquests símptomes, traslla-
deu la persona a un indret més fresc, 
doneu-li aigua, mulleu-la, venteu-la i 
aviseu urgentment els serveis sanitaris 
trucant al 061.

Per protegir-se del sol i la calor cal 
seguir algunes de les següents recoma-
nacions: 

A casa, tanqueu les persianes de 
les finestres durant les hores de sol i 
obriu les finestres durant la nit. Esti-
gueu-vos a les estances més fresques. 
Si no teniu aire condicionat, mireu de 
passar com a mínim dues hores al dia 
en llocs climatitzats. 

Al carrer, porteu una gorra o un 
barret. Utilitzeu roba lleugera, de co-
lors clars i que no sigui ajustada. Pro-
cureu caminar per l’ombra, estar sota 
un para-sol quan sigueu a la platja i 
descanseu en llocs frescos del carrer o 
en espais climatitzats. Porteu aigua i 
beveu-ne sovint. Mulleu-vos una mica 
la cara i, si cal també la roba. Vigileu 

en els trajectes amb cotxe durant les 
hores de més sol i no hi deixeu els in-
fants amb les finestres tancades. Limi-
teu l’activitat física i eviteu sortir a les 
hores de més calor.  

El mosquit tigre és petit, negre i té unes ratlles blanques 
al seu cos i a les potes. 
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ALELLA FA ESTIU

De Sant Joan a Sant Feliu, Alella es-
tarà plenament en actiu i no hi haurà 
temps per a l’avorriment. L’Ajuntament 
ha preparat un variat i ampli ventall de 
propostes per animar els dies i les nits 
de calor del juliol. Per primera vegada, 
enguany tota l’oferta d’activitats s’ha 
recollit en un fulletó informatiu, amb 
el títol Alella fa estiu, de Sant Joan a 
Sant Feliu, que s’ha distribuït a totes 
les llars del municipi. Són més de mig 
centenar de propostes culturals, lúdi-
ques i esportives adreçades a grans i 
petits i organitzades des de diferents 
àrees municipals, com Joventut, Es-
ports o Cultura.

L’oferta estiuenca inclou música i 
espectacles, tallers i cursos, xerrades, 
cinema a la fresca,  jocs i esports. Un 
dels plats forts del programa és el Fes-
tival d’Estiu Alella 2008, que omplirà 
de música i dansa les nits de dissabte 
i dijous de juliol. El Festival als Jardins 
comptarà amb les actuacions de Maria 
del Mar Bonet (5 de juliol), la compa-

···········································································································································
L’oferta d’activitats estiuenca ofereix més de cinquanta propostes lúdiques, esportives i culturals.
···········································································································································

nyia de Dansa David Campos (12 de 
juliol), el Conjunt Barroc del Cafè 
(19 de juliol) i l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48 (26 
de juliol). Els protago-
nistes dels espectacles 
gratuïts del Festival 
al Carrer seran Lau-
ra Simó Quintet (10 
de juliol), Miquel Gil 
(17 de juliol) i Aché! 
(24 de juliol).

Les Nits Alternatives ofereixen  
propostes tan suggestives, la major 
part al pati de Can Gaza,  com els 
contes eròtics Hablemos de saxo (3 de 
juliol), l’espectacle de Quim Vila Quan 
l’alegria és a la sala, la tristesa puja 
l’escala (9 de juliol), la nit d’equilibri i 
malabars (17 de juliol) o els monòlegs 
de la nit d’humor (24 de juliol). A més, 
podrem recórrer el món amb ulls joves 
compartint les experiències de viatge 
d’alellencs i alellenques que ens porta-
ran a Albània, Camerun, Bolívia, Repú-

blica Dominicana o els Pirineus. 
Grans i petits poden participar en 

una intensa activitat diürna assistint a 
tallers, cursos, jocs i activitats esporti-
ves. El menú inclou ingredients tan va-
riants com els cursos dels Juliols de la 
UB o de Linux, tallers de ioga, tai txi, 
xapes, construcció d’andròmines o pe-
res farcides, i campionats de ping pong, 
pro-evolution i futbolí. (Podeu consultar 
tota la programació estiuenca a www.
alella.cat o al fulletó informatiu Alella 
Fa estiu, de Sant Joan a Sant Feliu).

CINEMACINEMA A LA FRESCA CINEMACURSOS CINEMAJOCS I ESPORT
Las 13 rosas  
4 de juliol 22.30h. Parc Gaudí
Ratatouille   
11 de juliol 22h.  Plaça de l’Ajuntament
Diamantes  de sangre 
18 de juliol 22.30h.  Carrer Àfrica
Harry Potter i l’Odre del Fènix 
25 de juliol 22h. Plaça de l’Ajuntament 

Els Juliols de la UB
Paisatges de vinya i ciutats: resptes d’ordenació
Del 7 a l’11 de juliol. Can Lleonart
Format.tv
Linux per a principiants
Dijous 3, 10, 17 i 24 de juliol. Comafosca

Campionat de ping pong
9 de juliol 18h. Casal de Joves Can Gaza
Campionat de pro-evolution
16 de juliol 18h. Casal de Joves Can Gaza
Campionat de futbolí
23 de juliol 18h. Casal de Joves Can Gaza
Tarda d’Slot 
26 de juliol de 18 a 21h. La Porxada 

CINEMANITS ALTERNATIVES CINEMATALLERS CINEMAEL MÓN AMB ULLS JOVES
Contes eròtics: ‘Hablemos de saxo’
3 de juliol 22h. Pati de Can Gaza  
Concert-espectacle amb Quim Vila 
9 de juliol 22h. Pati de Can Gaza
Nit d’equilibris i malabars
17 de juliol 22h. Carrer Àfrica
Nit d’humor
24 de juliol 22h. Pati de Can Gaza 

Taller de xapes
2 de juliol de 17 a 20h. Casal de Joves Can 
Gaza
Taller de construcció d’andròmines 
19 de juliol de 16 a 19h. Casal de Joves 
Can Gaza
Taller de peres farcides
22 de juliol 19h. Can Lleonart  

Camerun, un viatge solidari per Anja Querol. 
Entre cóndors i llames, viatge pel sud de 
Bolívia per Estela Illa i Albert Petit. 
De mar a mar, travessa pels Pirineus 
per Pau Gutiérrez.
República Dominicana per Òscar Pallarès.

Totes les xerrades es fan a les 21h a l’Àgora 
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TOT A PUNT PER GAUDIR DE LA FESTA MAJOR
···························································································
El programa de les festes en honor a Sant Feliu inclou una trentena d’activitats 
pensades per a tots els públics.

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

L’APLEC DE L’ARRÒS REUNEIX MÉS DE 800 PERSONES

El XXIV Aplec de l’Arròs d’Alella cele-
brat el 8 de juny va assolir un record de 
participació amb 33 paelles a concurs 
i més de 800 comensals aplegats sota 
l’ombra del Bosquet. Un jurat format 
per sis persones va tastar les cassoles 
inscrites al concurs i va puntuar el gust 
i la presentació. El primer premi va ser 
per a la secció masculina de la Polifò-
nica, el segon per a Jordi Noguer, i el 
tercer per a l’ADF La Conreria. Com a 
novetat, i dins del programa d’ambien-
talització de festes populars, enguany 

també es va premiar la paella més sos-
tenible, que va recaure en la cuinada 
per la colla Sagàs.  

La jornada va servir també per lliu-
rar els premis del Primer Concurs de 
Relats des d’Alella. El primer premi (el 
gran relat) va ser per El regal de reis 
d’Eulàlia Garcia. El segon premi (el mi-
llor relat) va ser atorgat a Joan de Frías 
per Feliç, i el tercer (el bon relat) va ser 
per a Luis Gonzàlez per l’obra Un niño 
de la guerra. Al concurs es van presen-
tar una dotzena de relats.

S’apropa Sant Feliu, el patró d’Alella, 
i el municipi es prepara per viure qua-
tre dies d’intensa Festa Major, del 31 
de juliol al 3 d’agost. El programa 
d’enguany inclou prop d’una trentena 
d’activitats pensades per a tots els pú-
blics que tenen com objectiu promoure 
la diversió, les relacions i el punt de 
trobada entre tots els alellencs i ale-
llenques. El programa festiu proposa 
una  saborosa  amanida amb un ampli 
ventall d’ingredients: balls, sardanes, 
havaneres, actuacions musicals, con-
cursos, tornejos esportius, exposicions, 
cercaviles, teatre, correfoc o especta-
cles infantils, són alguns dels elements 
que componen aquest plat fort de l’es-
tiu alellenc. 

La festa arrencarà el dijous 31 de 
juliol amb les semifinals del XXVII Tor-
neig de Futbol Sala, el repic de cam-
panes, el correfoc dels Diables del Vi 
d’Alella i el ball a l’Hort de la Rectoria. 

El divendres 1 d’agost, dia del patró, 
se celebrarà a migdia la missa solem-
ne en honor a Sant Feliu a l’església 
d’Alella. La jornada es tancarà, després 
de diverses activitats, amb un gran ball 
de gala amenitzat per l’Orquestra Sel-
vatana. 

L’agenda de dissabte està molt 
atapeïda. És el dia dels concursos de 
dibuix infantil i el de peres farcides. 
Serà el debut del nou Capgròs d’Alella 
que es presentarà en un berenar abans 
d’unir-se al cercavila de Gegants, Cap-
grossos, Grallers i Timbalers. També 
serà el dia de la caminada i la boti-
farrada populars, les havaneres i la nit 
jove, amb actuacions musicals i músi-
ca de dj.  Diumenge l’activitat comen-
ça amb partides simultànies d’escacs i 
els més petits podran gaudir de valent 
amb l’espectacle de circ A la pista. A 
la tarda arriba el moment de l’esperada 
baixada d’andròmines i les sardanes. 

La festa clourà amb una proposta de 
teatre a l’aire lliure a càrrec del grup 
Pàmpol del Casal d’Alella. 

···························································································
Per primera vegada es va atorgar un premi a la paella més sostenible.

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

L’itinerari serà d’uns 8 km, passejant per camins, 
paratges i vinyes que convergeixen entre Alella, 
Tiana i Montgat, tot gaudint dels paisatges que 
ofereix aquest entorn. Després de la caminada, 
els participants reposaran forçes amb una boti-
farrada popular. Podeu fer la inscripció prèvia al 
Poliesportiu Municipal del 14 al 31 de juliol.    

APUNTA’T A LA CAMINADA
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EL FOC DE SANT JOAN ARRIBA DES DEL CANIGÓ 
···························································································
Unes 400 persones van participar en la revetlla popular a la Riera Principal. 

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

Alella va viure intensament la revetlla 
de Sant Joan. Una gran foguera va il-
luminar la nit del 23 de juny la Riera 
Principal i els veïns van poder gaudir de 
la festa popular que va comptar amb 
l’actuació dels Diables del Vi d’Alella, 
una botifarrada, coca i cava, acompa-
nyades amb música de revetlla. Unes 
400 persones es van sumar a la gresca 
col·lectiva que enguany ha tingut com 
al·licient el fet que la flama que havia 
d’encendre la foguera havia arribat di-
rectament des del cim del Canigó. 

EL LLARG CAMÍ DE LA FLAMA 
Aquest Sant Joan, la flama del Ca-

nigó no es va recollir a Barcelona, com 
és habitual, sinó que per primera ve-
gada la torxa que encenia la foguera, 
símbol de germanor dels Països Cata-
lans, va recórrer el llarg camí de 170 

UNA BÚSTIA PER DEIXAR ELS LLIBRES 
QUAN TANCA LA BIBLIOTECA 
Els llibres i els documents en prés-
tec es poden retornar a partir d’ara 
quan la biblioteca està tancada. 
Només cal dipositar-los a la bústia 
que està instal·lada en un dels late-
rals del vestíbul d’entrada.

DANSA ALELLENCA A L’AUDITORI 

Prop de 400 persones van assistir al 
festival de cloenda de final de curs 
de l’Escola Municipal de Dansa que 
es va celebrar el passat 10 de juny a 
l’Auditori de Barcelona. Les alumnes 

van demostrar a l’escenari tot allò  
que han après al llarg del curs amb 
coreografies  que es van intercalar amb 
l’actuació dels ballarins i ballarines de la 
Companyia de Dansa David Campos.  

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

km que separen el cim de la Catalunya 
Nord fins a Alella. Una expedició de 
vuit persones, formada per esportistes 
d’Alella, Vilassar de Mar i Premià de 
Mar, van recollir la flama la mitjanit de 
diumenge en el cim del Canigó. 

Després de ca-
minar quatre hores 
per la muntanya, 
van continuar el re-
corregut en bicicleta 
des del refugi dels 
Estables fins a Prats 
de Molló, per fer tot 
seguit l’escalada del 
Coll d’Ares on es van 
trobar amb la comi-
tiva de la flama for-
mada pels atletes del 
club Serra Marina i 
els ciclistes Ratolins 

de Camp. Tots plegats, i fent relleus, 
van acompanyar la torxa al llarg de 
135 km. Abans d’arribar al seu destí 
a la Riera Principal, van fer parada a 
Granollers, Vallromanes i Alella-Parc 
on es van sumar altres ciutadans.  
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FESTA DE FINAL DE CURS DE 
L’ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA 

MOR ALBINO GALLO, REGIDOR 
D’AMOR PER ALELLA 
Albino Gallo, regidor d’Amor per Alella 
C.O.R., va morir el passat 16 de juny 
víctima d’una llarga malaltia a l’edat 
de 72 anys. Centenars de persones es 
van congregar a l’església parroquial 
de Sant Feliu per donar l’últim adéu 
al regidor, en un emotiu funeral en el 
qual es va posar de manifest la seva 
valentia, l’honestedat, l’esperit de ser-
vei i el seu profund amor pel poble. 
L’Ajuntament va decretar tres dies de 
dol al municipi. 

Albino Gallo era president del partit 
polític Amor per Alella, va encapçalar 
la llista d’aquesta candidatura en les 
eleccions municipals de 2007 i des 
de juny del passat any era regidor del 
consistori alellenc com únic represen-
tant d’aquesta formació política. Preci-
sament, el mateix dia de la seva mort 
es complia un any de la seva pressa 
de possessió com a regidor d’Amor 
per Alella. No era la primera vegada 
que Gallo formava part del consistori 
alellenc. A finals de 2002 i fins a les 
eleccions municipals de 2003, va ser 

regidor del grup municipal de CiU, aga-
fant el relleu de la regidora Glòria Mas, 
morta al novembre de 2002.  

Fa unes setmanes l’alcalde d’Alella 
Andreu Francisco, li va encomanar la 
tasca d’assessorar-lo en temes vitiviní-
coles dels quals era un gran apassionat 
i un reconegut expert.

L’Escola d’Iniciació Esportiva Munici-
pal va acomiadar el curs el 14 de juny 
amb una festa de cloenda al Poliespor-
tiu Municipal. Enguany, prop de 250 
nois i noies han participat de l’esport 
a l’escola d’iniciació, fent aeròbic, at-
letisme, futbol sala, judo, rítmica, ta-
ekwondo i voleibol. Al llarg de la tem-
porada han assistit a entrenaments, 
trobades i competicions organitzades 
per organismes públics, federacions i 
entitats. L’escola està preparant les ac-
tivitats del proper curs, que comença-
ran el 15 de setembre amb novetats. 

TALLER SOBRE INTERACCIÓ I 
COMUNICACIÓ ALS PINYONS 
La tercera sessió del programa 
Créixer amb tu, que es durà a 
terme el 10 de juliol (de 17.30 a 
19.30h) a la Llar d’Infants Muni-
cipal Els Pinyons, tractarà el tema 
de la interacció i la comunicació a 
l’etapa de 0 a 18 mesos. El progra-
ma està adreçat a tots els pares i 
mares del municipi amb criatures 
menors de 3 anys. Les sessions 
són gratuïtes, però cal confirmar 
l’assistència trucant al telèfon 93 
555 55 09 o a través de l’adreça 
electrònica direccioelspinyons@es
caler.coop. Es parlarà de la impor-
tància que té pel desenvolupament 
de l’infant el lligam afectiu amb els 
seus familiars. Aquest lligam no és 
genètic, sinó fruit de la relació que 
s’estableix d’amor i estima. Només 
quan la criatura se sent estimada 
és capaç de créixer segura de si 
mateixa i amb una bona autoesti-
ma. El taller se centra en aspectes 
importants de la interacció afectiva 
i en la implicació que té en la segu-
retat emocional dels infants. Els se-
güents tallers estan programats per 
al 21 d’octubre, el 20 de novembre 
i l’11 de desembre.

AMPLIAT EL CONCURS DE FOTOS DEL 
PARC DE  LA  SERRALADA LITORAL 
El Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral ha ampliat fins al 15 de juliol 
el termini de presentació de treballs 
al primer concurs de fotografies del 
parc, convocat amb l’objectiu de 
recollir imatges d’aquest espai que 
contribueixin a difondre els seus 
valors naturals, culturals i històrics. 
El jurat donarà a conèixer el seu ve-
redicte el 20 de setembre. Els gua-
nyadors rebran premis en metàl·lic  
a més de productes agroalimentaris 
i àpats en alguns restaurants dels 
14 municipis consorciats.  El premi 
extraordinari està guardonat amb un 
cap de setmana en règim de pensió 
complerta a un establiment de turis-
me rural del parc i la publicació de 
la fotografia a la portada del calen-
dari de 2009 que edita el Consorci. 

····································································································································································································································
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Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

AMOR PER ALELLA, C.O.R

Estimats amics,
La mort sempre arriba per sorpresa, però jo estava preparat, sabia que això em podia succeir. 
Me’n vaig per donar-li comptes a Déu i demanar-li perdó pels errors que hagi pogut cometre. 
He sigut molt feliç amb la meva família, vivint al vostre costat en aquest poble tan bonic com és 
Alella. 
Us estimo a tots.
Albino

Comiat de la seva esposa Mariví i dels seus fills Eugenia i Alberto. 

Estimat papà, 
Fins aquí ha arribat la teva llarga i incansable lluita. Te n’has anat, però ens deixes una multitud 
de vivències i records plens de bondat, generositat i honradesa. 
Amant de la natura, la terra i aquests fruits que ens ofereix, i que eren la teva vida i la teva passió: 
el vi i el cava. Continuarem brindant en honor i record teu. 
Has estat un lluitador i treballador incansable; als teus 72 anys vam haver de convèncer-te per-
què deixessis de treballar, et jubilessis i et dediquessis a una única lluita, la més dura i penosa, 
i que lamentablement al final t’ha guanyat la batalla. Però ens has donat una lliçó de dignitat, 
enteresa i força en afrontar aquesta terrible malaltia i el seu final amb tanta valentia i serenitat, 
que també ens ha ajudat a nosaltres a recolzar-te i a animar-te en la teva lluita diària. 
Això no és un adéu, ja que el teu record seguirà viu entre nosaltres. Has estat per a nosaltres un 
exemple de valentia, vitalitat i força, i amb aquesta mateixa força afrontarem el futur.
A tots els que heu conegut i ajudat el meu pare en aquest llarg camí de la vida, per feina, política 
o simple amistat, gràcies pel vostre recolzament i per haver vingut a donar l’últim adéu a l’Albino. 
Ell era amic dels seus amics, sempre preocupat per a tothom, bondadós i generós i la persona 
més honrada que mai he conegut.
Gràcies papà pels valors, descansa en pau i fins sempre!
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El passat  16 de juny, el regidor del grup municipal d’Amor per Alella, Albino Gallo, ens va deixar. Malgrat que tots estàvem 
al corrent de la seva malaltia, la seva mort ens va agafar per sorpresa per la precipitació dels fets. Els que vam tenir la sort 
d’acomiadar-nos d’ell vam poder admirar la seva serenor i percebre tota l’estima que al llarg de la seva vida havia donat a tantes 
i tantes persones.

Malgrat les diferències polítiques i maneres d’entendre el poble que podíem tenir, el coratge demostrat a l’afrontar la malaltia i 
sobretot, la voluntat de treballar i el sentit de la responsabilitat envers a Alella seran recordades per molts de nosaltres, ciutadans 
del seu poble. 

Des d’aquest espai ens sumem al condol d’amics i familiars. Gràcies Albino per la lliçó de vida i amor pel nostre poble que ens 
has donat.

Tal com vas demanar-nos, la nit de Sant Joan vam brindar a la teva memòria.

 ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA   CONVERGÈNCIA I UNIÓ

  PARTIT POPULAR     PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

 

GENT D’ALELLA

Albino i el vi. La seva passió pel poble d’Alella, la seva estimació cap a les persones, el seu profund respecte per la casa gran de la 
vil·la. Un homenatge sentit cap el regidor, Sr. Albino Gallo, ha de recollir els seus somnis: l’eficaç promoció de la imatge d’Alella, la 
cura i la promoció dels nostres vins, una D.O. forta i competitiva, un patrimoni cultural mimat, la protecció de les nostres vinyes, 
una festa de la Verema cada cop més reconeguda i tots nosaltres, sense exclusió, amb vins d’Alella a les nostres neveres i exigint-lo 
a taula, a botigues i cellers.

La millor manera d’honorar la seva memòria és aplicar-nos, treballant i lluitant, en el nostre poble. Pot ser ara li arribarà el 
moment als vestuaris del Club de Futbol Alella, que l’Albino qualificava de trobar-se en “estat terminal” ?. Pot ser ja ha arribat el 
moment d’exigir l’ampliació de l’escola Fabra amb el compromís d’una data precisa? Mereixen els nostres avis i àvies un Casal com 
el que tenen a qualsevol altre poble de Catalunya: ampli, confortable, amb serveis, cèntric ? I, tots nosaltres, carrers ben il·luminats 
i asfaltats, nets, amb voreres transitables?. 

Nosaltres amb ell, volem reconèixer la seva honestedat, generositat i fortalesa; aprendre de les seves ensenyances i creure, com 
ell va escriure, que “és el poble el que mana i el que té la força”. Gràcies Albino, t’estimem.

Albino i la seva collita: “el poble mana i té la força”

atenció a hores convingudes: mmg@mercemarzo.com



tar les sol·licituds per demanar ajuts. La partida consignada 
ascendeix a 40.000€.
Aprovat amb els vots favorables de ERC+LG, PSC, CiU, PP, 
C.O.R. i l’abstenció de Gd’A. 

 Expedients sancionadors per tinença irregular de gossos 
potencialment perillosos.
S’acorda sancionar al propietari de dos gossos de raça 
rottweiler per no disposar de la llicència municipal pertinent 
i no tenir assegurança de responsabilitat civil, a dos sanci-
ons de 2.404,05€, per infracció molt greu, i dos més de 
150,25€ per infracció greu
Aprovat per unanimitat.

 Moció de tots el grups de suport a la candidatura dels cas-
tells com a patrimoni cultural i immaterial de la Humanitat 
de la Unesco. 

  Aprovat per unanimitat

 Adhesió a la campanya Catalunya lliure de bosses de 
plàstic.
Entre d’altres qüestions, s’acorda instar a la Generalitat a 
regular el consum de bosses amb l’aplicació d’un impost 
ecològic de 0,20€/bossa; desenvolupar una campanya de 
sensibilització a la població i fomentar la progressiva reduc-
ció entre consumidors i comerciants. 
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, PSC, CiU, PP i 
C.O.R. i el vot en contra de Gd’A.

ACORDS DEL PLE
 
   Liquidació del pressupost de l’exercici 2007
La liquidació del pressupost de 2007 ha donat un resul-
tat pressupostari ajustat de 267.546,96€ a favor, un ro-
manent de tresoreria afectat, que viatja entre exercicis, vin-
culat a partides d’inversions concretes de 793.315,25€, 
i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 
2.719.651,99€.
 
 Aprovació d’expedient de modificació de crèdits per un 

import de 748.000€.
El ple va aprovar un suplement de crèdit per un import de 
748.000 per fer front a una quinzena d’actuacions que no 
tenen consignació en el pressupost ordinari actual o bé és 
insuficient. 
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, PSC, CiU, PP i 
C.O.R. i el vot en contra de Gd’A.

 Delegades a la Diputació més gestions recaptatòries.
El ple va acordar delegar a l’Organisme de Gestió Tributària   
les funcions de recaptació de sancions i execucions subsi-
diàries amb l’objectiu de millorar la gestió del cobrament. 
Aprovat per unanimitat. 

 Aprovades les bases de la segona convocatòria d’ajuts 
agroambientals 
El ple va aprovar les bases reguladores i la convocatòria 
pública d’ajuts agroambientals per al manteniment del pai-
satge i activitats agràries. Del 2 de juliol al 31 d’agost els 
propietaris de sòl rústic i els pagesos en actiu poden presen-

14 EL FULL

COP D’ULL AL PLE

PLE ORDINARI DEL 29 DE MAIG DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

PROPERA ESTADA DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A ALELLA:
DEL 22 AL 27 DE JULIOL
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.
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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

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: JULIOL

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

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

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

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

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

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

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

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

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




