
B U T L L E T Í  D ’ I N F O R M A C I Ó  M U N I C I P A L  D ’ A L E L L A
Nº241 AGOST 2008

Una sonda controla les 
emissions de l’antena 
del Bosquet 

8
SERVEIS URBANS 

Editat el quart volum 
del projecte ‘Cerquem 
les arrels’

5
CULTURA 

Millores a la 
pista exterior del 
Poliesportiu 

10
ESPORTS 

Quatre dies per conviure i gaudir de més d’una trentena 
de propostes lúdiques i festives. 

ÉS FESTA MAJOR!  



SUMARI ELS GRANS PROJECTES AVANCEN 

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 · Imprès en paper reciclat
FOTO DE PORTADA Conxi Duro

Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a elfull@alella.cat i pots consultar el web www.alella.cat

L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

L’agost torna a ser aquí i després de la Festa Major decau el 
ritme de la vida municipal i associativa. És un bon moment 
per posar-vos al corrent de l’estat dels grans projectes que 
s’han de materialitzar aquest mandat. 

La redacció del projecte arquitectònic del passeig de la riera, 
en el tram entre el carrer de les Heures i el pou sorrer, va 
endavant i esperem tenir-lo aquesta tardor per tal de poder 
començar les obres l’any vinent. 

Aquest mes de juliol s’ha concretat el suport tècnic i 
econòmic que vam sol·licitar a la Diputació de Barcelona per 
engegar el projecte del nou Casal d’Alella a Can Calderó, la 
qual cosa ens ha de permetre aquesta tardor treure a licitació 
la redacció del projecte arquitectònic d’aquest equipament 
sòciocultural. 

Pel que fa a l’àmbit de la Fàbrica de pintures, s’han definit 
ja, també amb el suport de la Diputació, les necessitats de la 
nova biblioteca i s’estan redactant els treballs tècnics previs 
que permetran a primers de l’any vinent treure a concurs la 
redacció del projecte.

Un cop repassats els projectes que són responsabilitat 
directe de l’Ajuntament, toca parlar de les obres que estan 
en mans de la Generalitat de Catalunya: els 61 habitatges 
socials de lloguer de Can Doctor avancen al ritme previst i 
esperem que es puguin adjudicar la primavera de 2009; les 
obres de la nova escola pública de la Serreta començaran 
al setembre, i recentment hem rebut de la Generalitat el 
projecte arquitectònic bàsic d’ampliació de l’escola Fabra 
del Bosquet per tal d’informar les llicències d’obres i 
mediambiental. Més enllà d’aquest tràmit, que els serveis 
tècnics municipals resoldran diligentment, cal fer tota la força 
possible, conjuntament amb el col·lectiu de pares i mares, 
per tal d’aconseguir que el Departament d’Educació avanci 
les seves previsions i iniciï les obres l’any vinent. 

En total, aquest sis projectes sumen una inversió de més de 
21 milions d’euros que contribuiran a millorar la qualitat de 
vida dels alellencs.

Gaudiu d’una bona Festa Major i d’un estiu encara millor.
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CULTURA

QUATRE DIES DE FESTA MAJOR
La família de gegants i capgrossos 
d’Alella donarà enguany la benvinguda 
a un nou membre que debutarà a la 
Festa Major. Com el Pepito, en Víctor, 
la Roser, en Quimet i la Teresina, el nou 
nan prendrà la forma d’un conegut i es-
timat personatge del poble. La sorpresa 
és desvetllarà el dissabte 2 d’agost a 
les 18.15h amb la presentació del nou 
capgròs que s’estrenarà amb un bere-
nar refrescant per als petits, per afegir-
se tot seguit al cercavila de gegants, 
capgrossos, grallers i timbalers que es 
farà a partir de les 19h entre la Plaça 
de l’Ajuntament i el poliesportiu. Amb 
la nova incorporació, la colla de figures 
d’Alella arriba als 19 membres: tres ge-
gants -el Feliu, la Madrona i la Facunda 
(estrenada fa dos anys)- i setze nans, 
sis d’ells personatges reals.

Entre la trentena d’actes lúdics i fes-
tius de la Festa Major, hi ha propostes 
de marcat caire cultural i històric, com 
ara la presentació del quart volum de 
la col·lecció del projecte de la memòria 
històrica Cerquem les arrels, engegat 
fa dotze anys per la Biblioteca Ferrer 
i Guàrdia (consulteu la pàgina 5 d’El 

Full) o el taller Alella en la prehistòria, 
una proposta sobre la vida, l’alimenta-
ció i les creences religioses del nostres 
avantpassats. Es tracta d’un taller di-
vertit i formatiu que donarà l’oportuni-
tat de conèixer els resultats de la recer-
ca antropològica realitzada per un grup 
d’investigadors del municipi a partir de 
restes humanes trobades a diferents in-
drets de la localitat. Al taller podrem ex-
perimentar com treballaven la ceràmica 
per a l’elaboració d’eines. Serà a Can 
Lleonart, el dissabte 2 d’agost en tres 
sessions a les 10, a les 11 i a les 12h. 

Els concerts i balls de la festa es-
taran amenitzats per l’Orquestra Com-
parsa, l’Orquestra Selvatana, el grup 
d’havaneres Morralla i les sardanes 
de  la cobla Ressò. La Nit Jove esta-
rà protagonitzada pels grups Vall Folk 
Ska, Dijous Paella i Dj. Parra. El grup 
Pàmpol del Casal d’Alella oferirà l’obra 
de teatre Fuita, de Jordi Galceran, i els 
més petits podran gaudir d’espectacles  
Les danses esbojarrades de la La Sal 
dels Mars o la proposta de circ A la pis-
ta de la Raspa. 

La guerra guarra, la baixada d’an-

BAIXADA D’ANDRÒMINES 

Fes servir la traça i la imaginació per 
fabricar la teva andròmina i participa 
en la 2a. baixada d’andròmines de la 
Festa Major que es farà el diumenge 
3 d’agost, a les 18h, des del carrer 
de la Serreta fins al carrer de la Vinya. 
La baixada no té ànim competitiu i per 
tant no es premiaran les més ràpides  
sinó les més originals, imaginatives i 
millor decorades. Les inscripcions es 
fan al Punt d’Informació Juvenil Àgora 
del 17 al 31 de juliol. Per afavorir la 
participació, enguany s’ha organitzat 
un taller de construcció d’andròmines. 

dròmines, els concursos de dibuix i de 
peres farcides, la caminada i la botifar-
rada popular, el cercatasques, el torneig 
de futbol sala, les simultànies d’escacs 
i l’esperat correfoc dels Diables del Vi 
d’Alella són altres de les activitats des-
tacades d’enguany. Consulteu el pro-
grama i visca la festa!

Fredes o calentes, les peres farcides 
són un plat deliciós de la cuina tradi-
cional alellenca. La Festa Major ofereix 
una bona oportunitat de difondre i 
compartir aquest plat participant en el 
XI Concurs de Peres Farcides,  que es fa 
el dissabte 2 d’agost a les 12.30h a la 
Plaça de l’Ajuntament. Les inscripcions 
es fan al mateix lloc i només cal portar 
el plat amb dues peres farcides amb el 
seu suc preparades a casa. Enguany no 
hi ha excusa per no cuinar-les, perquè 
s’ha fet un taller d’elaboració del plat 
a Can Lleonart. 



creta. La cantant es va acomiadar del 
públic amb una jota tradicional mallor-
quina. 

Laura Simó Quintet va obrir les 
propostes gratuïtes del Festival al Car-
rer en una nit de cine especialment 
xafogosa. El grup no va decebre a les 
més de 300 persones que van seguir 
des del Parc de Can Sors el recorregut 
per les cançons de 40 anys de cinema 
americà, amb la potent veu de Laura 
Simó i l’acompanyament d’uns músics 
que van suar la samarreta. 

També va ser molt aplaudida l’ac-
tuació de Miquel Gil i els músics de 
Bandaband, el dijous 17 de juliol al 
Parc Gaudí. La veu potent, trencada i 
poderosa del cantant de Catarroja no 
va deixar indiferents les 300 persones 
aplegades al parc. Una actuació de 
luxe en la qual Miquel Gil va regalar 
als assistents una quinzena de bones 
composicions, la major part del seu 
darrer disc Eixos.

CULTURA
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···························································································
Els tres primers espectacles atreuen més d’un miler de persones. 
···························································································

Alella torna a vibrar les nits de dijous 
i dissabte de juliol amb la bona músi-
ca i els escenaris idíl·lics del Festival 
d’Estiu. Al tancament d’aquesta edició 
d’El Full, superat l’equador del festival, 
més d’un miler de persones havien 
gaudit dels concerts de Maria del Mar 
Bonet, Laura Simó i Miquel Gil. Mal-
auradament, l’esperada actua-ció de la 
Companyia de Ballet David Campos, 
programada per dissabte 12 de juliol al 
Jardí de les Estàtues de Cal Marquès, 
es va suspendre a causa de la pluja i 
s’ha retornat l’import de les entrades.

NITS DE SOMNI AL FESTIVAL 

És la primera vegada en els quatre 
anys de vida del Festival que s’ha de 
cancel·lar una actuació.

Aquest entrebanc no ha deslluït el 
desenvolupament d’un certamen cada 
cop més valorat dins i fora del munici-
pi. La primera a donar la nota va ser 
la veterana i reconeguda cantant ma-
llorquina Maria del Mar Bonet. Davant 
d’unes 400 persones i acompanyada 
a estones pels cantar de les granotes, 
la veu de la cantautora va ressonar al 
Passeig dels Jardins de Cal Marquès, 
fent un repàs del darrer disc Terra se-

·································································
La pluja va obligar a suspendre la Gala 
de Ballet de la Companyia David Campos. 
·································································
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CULTURA 

DOTZE ANYS CERCANT LES ARRELS  

La publicació del quart volum de la col-
lecció Recordant..., que es presentarà 
el dia 1 d’agost (18h) dins dels actes 
de Festa Major, culmina un laboriós 
projecte de recuperació de la memòria 
històrica local iniciat fa dotze anys per 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. Amb el 
títol de Recordant... les veus d’Alella, 
el llibre recull els records i les vivències 
dels veïns d’Alella que han participat  
al llarg d’aquests anys a les xerrades 
Cerquem les arrels: unes trobades or-
ganitzades amb l’ànim de recollir i re-
fer la història local amb les aportacions 
orals dels participants. El contingut de 
les trobades s’ha anat plasmant suc-
cessivament en els quatre volums que 
componen la col·lecció, cadascun dels 
quals aborda diferents aspectes de la 
història d’Alella, sempre des del pris-
ma vital dels seus habitants.

 Al llarg d’aquests anys s’han publi-
cat els volums Recordant... la història 
propera d’Alella, Recordant... l’Alella 
d’abans i Recordant... Alella en el 

MÉS DE 80 OBRES ASPIREN A 
GUANYAR ELS PREMIS LITERARIS
Un total de 83 obres s’han presentat 
a la convocatòria dels Premis Literaris 
Alella 2008. El termini de lliurament 
dels treballs va finalitzar el passat 15 
de juliol i ara el jurat disposarà de tres 
mesos per valorar els escrits. Els gua-
nyadors es donaran a conèixer l’11 
d’octubre. 

Dels tres premis literaris que con-
voca l’Ajuntament d’Alella, el que ha 
rebut més obres ha estat el certamen 
de contes Alella a Guida Alzina, amb 
un total de 60 relats. El més veterà, el 

temps.  Els tres llibres anteriors de la 
col·lecció es podran adquirir durant la 
presentació del quart volum. La darre-
ra obra inclou set capítols recopilats a 
partir de les trobades realitzades entre 
gener de 2001 i desembre de 2004 i 
tracten sobre el comerç, la flor, els ca-
saments, les comunions i els batejos, 

el mercat municipal, les mines i els 
pous, l’evolució de la cuina i l’alimen-
tació i les dites, els refranys, els noms 
i els malnoms d’Alella. Per elaborar les 
publicacions s’ha comptat amb la col-
laboració de veïns del municipi llicen-
ciats en periodisme, història i huma-
nitats que s’han encarregat d’ordenar, 
donar forma i posar sobre el paper els 
records i les vivències transmeses oral-
ment pels participants a les xerrades. 

Des de l’inici del projecte, s’han 
gestat vint-i-set trobades que han pas-
sat revista a aspectes de la vida quoti-
diana de la comunitat del segle passat. 
En total han participat a les diferents 
etapes 130 persones interessades en 
el tema que han fet possible tirar enda-
vant aquest projecte cultural: recopilar 
i conservar la història propera d’Alella.

 La iniciativa no acaba aquí, perquè 
la biblioteca continuarà endavant amb 
la recopilació de la memòria històrica 
local amb altres publicacions mono-
gràfiques. 

···························································································
La publicació del volum Recordant... les veus d’Alella culmina el projecte 
de recuperació de la memòria històrica local.   

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

premi de poesia Alella a Maria Oleart, 
que enguany arriba a la dotzena edició, 
ha incrementat el nombre de partici-
pants respecte dels darrers anys amb 
21 obres presentades. Per contra, el 
certamen més nou, el d’astronomia 
Alella a Isidre Pòlit, només ha rebut 
dos aspirants. El Maria Oleart està do-
tat amb la publicació de l’obra i una 
escultura, el Guida Alzina amb 600€ 
i una escultura i l’Isidre Pòlit amb un 
lot de llibres i altres premis relacionats 
amb l’astronomia.
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CULTURA / EDUCACIÓ 

BONA NOTA ALS JULIOLS DE LA UB

Els Juliols de la UB d’Alella, una ini-
ciativa promoguda per la Universitat 
de Barcelona amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, han complert el seu ob-
jectiu d’apropar el món universitari a 
la societat. Els cursos d’enguany han 
abordat durant cinc dies, del 7 a l’11 
de juliol, els reptes d’ordenació i la con-
vivència entre el paisatge de vinya i la 
ciutat, des d’una perspectiva pluridis-
ciplinar i pluriterritorial.  Enguany s’ha 
incrementat el número d’alumnes ma-
triculats als cursos, amb la participació 
de 25 persones. A més dels matricu-
lats, les diferents ponències també han 
estat seguides per un número variable, 
d’entre 10 i 15 persones més, que han 
assistit com a oients. El seguiment del 
curs dóna dret als matriculats a un cer-
tificat d’aprofitament i  crèdits de lliure 
elecció en estudis universitaris. 

El coordinador del curs, Valerià 
Paül –doctor en geografia, investiga-
dor de l’Institut d’Estudis Territorials i 
professor del màster de Turisme de la 
Universitat de Vigo- ha reconegut l’in-
terès despertat pel programa impartit a 
Alella i l’ha destacat com un dels que 
ha tingut major acceptació de tots els 
cursos que la UB promou a l’estiu a 
diferents municipis catalans. 

A les classes, impartides a les Gol-
fes de Can Lleonart per experts proce-
dents de diferents disciplines, s’han 
tractat temes relacionats amb el diàleg 
i l’encaix, a vegades complicat però 
també profitós i cada cop més valorat, 
entre l’espai agrícola i l’espai urbà, pa-
rant especial atenció al paisatge de la 
vinya. Al curs s’han pogut conèixer la 
situació i l’experiència de vinyes me-
tropolitanes d’arreu del món, com les 
de Barossa (Austràlia), Ciutat del Cap 
(Sud Àfrica), Napa (EUA), el Vinalopó 

(Alacant), el Condado de Huelva, les 
vinyes de Galícia i les de l’Alt Penedès. 
Al curs es va valorar positivament la 
voluntat de l’Ajuntament de preservar 
el sòl agrícola i promoure l’activitat vi-
tivinícola. A més del valor paisagístic 
i natural, els ponents van destacar el 
valor cultural, social i econòmic de la 
vinya i el vi. A les classes es va insistir, 

però, en la necessitat d’incrementar la 
consciència social sobre el fet que són 
espais que s’han de preservar i que te-
nen futur ambiental, cultural, social i 
econòmic. 

Per garantir aquest futur cal pro-
moure i treure profit del valor afegit i de 
les possibilitats turístiques que obren 
les vinyes metropolitanes, segons va 

reconéixer el coordinador del curs, 
Valerià Paül. 

Les classes es van complementar 
amb visites sobre el terreny que van 
permetre als assistents gaudir del pai-
satge i el patrimoni local, amb una 
passejada per la vall de Rials, un re-
corregut per algunes masies i una visi-
ta a les vinyes ecològiques a l’hora de 
la posta de sol. Els alumnes també van 
poder participar en un tast ofert per la 
sommelier alellenca Rosa Vila. 

El curs sobre ciutat i el paisatge de la vinya ha acollit 25 alumnes matriculats. 

···························································································
Enguany s’ha incrementat el número de matriculats al curs 
organitzat per la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Alella.
···························································································

·································································
Les classes es van complementar amb 
recorreguts pel paisatge de vinya i el 
patrimoni alellenc. 
·································································
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EDUCACIÓ  

BONA NOTA ALS JULIOLS DE LA UB
···························································································

CINC PLACES LLIURES PER A NENS DE 
DOS ANYS ALS PINYONS
Les matriculacions per a la Llar d’In-
fants Municipal Els Pinyons ja s’han 
realitzat i es gestionen llistes d’es-
pera per a les famílies interessades 
a accedir-hi. Finalitzat el procés de 
matriculació, al tancament d’aques-
ta edició, el centre disposava de 
cinc places lliures de P2 per a nens 
nascuts l’any 2006. L’equipament 
acomiada aquest curs la primera 
promoció d’alumnes de l’escola, per 
la qual cosa els pares i les mares 
del centre han organitzat una festa 
de fi de curs.  D’altra banda, el 21 
d’octubre s’iniciaran els tallers que 
fan referència a les criatures 18 a 
36 mesos del programa Créixer 
amb tu. Les darreres sessions es 
faran el 20 de novembre i l’11 de 
desembre.

ELS PROFESSORS DE L’ESPAI ACTIU PARTICIPEN EN 
LA PRIMERA JORNADA DE FORMACIÓ 
···························································································
A la sessió es va tractar el tema de la comunicació dins de l’aula. 

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

Sis empreses locals han participat 
aquest curs en dos projectes d’orienta-
ció acadèmica i laboral acollint alum-
nes alellencs en pràctiques. Es tracta 
dels projectes Currículum obert (PCO) 
i el Programa de garantia social (PGS). 
El primer està adreçat als alumnes de 
l’IES menors de 16 anys, inclou hores 
de pràctiques en empreses locals i té 
com a objectiu l’adaptació curricular 
per a l’atenció a la diversitat. El Pro-
grama de garantia social està dirigit a 
joves d’entre 16 i 21 anys que no dis-
posen del Graduat d’ESO i ofereix for-
mació per incorporar-se al món laboral 
i preparació per a la prova d’accés als 

cicles formatiu de grau mitjà. Ambdós 
s’emmarquen en un conveni del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat i 
l’Ajuntament i tenen un professional de 
referència que fa el seguiment de les 
pràctiques. 

Les empreses que han col·laborat 
han estat: la perruqueria Liòtric, el taller 
Alella Motors, la Llar d’Infants Munici-
pal Els Pinyons, Covisa instal·lacions, 
Comercial Alella i Instal·lacions Rovira. 
L’Ajuntament els agraeix l’oportunitat 
que han donat als joves d’entrar en 
contacte amb el món laboral, al temps 
que els anima a mantenir la implicació 
en propers cursos. 

La comunicació dins de l’aula va ser el 
tema tractat a la Primera Jornada de 
Formació de professors i professores de 
l’Espai Actiu-Escola d’Adults d’Alella 
celebrada el passat 5 de juliol. La ses-
sió va servir per reflexionar sobre la 
importància d’atendre els alumnes, es-
merçant temps i dedicació, des d’una 
interacció bidereccional per tal de fo-

mentar la motivació dels estudiants 
i aconseguir un ambient propici per 
l’aprenentatge i per gaudir plenament 
de la reincorporació dels adults al món 
acadèmic. 

A les jornades van participar Geli 
Barberà i Josep Maria Gasllart, dos 
especialistes en l’àmbit de la formació 
de persones adultes que van abordar 

qüestions com la se-
ducció i la comuni-
cació a l’aula i l’aula 
emocional. 

A aquesta primera 
jornada de formació 
van assistir una quin-
zena de professionals 
que van valorar la 
proposta com una ini-
ciativa positiva i molt 
enriquidora. 

L’Espai Actiu-Escola d’Adults d’Alella recorda que 
de l’1 al 12 de setembre s’obrirà el període de 
matriculacions per tal de confirmar les preinscrip-
cions que ens heu fet arribar de tots els cursos. Us 
informem que encara queden places per:
- curs d’anglès per a comerç.
- curs d’informàtica avançada. 
- curs de preparació per a la prova d’accés a cicles 
formatius de grau superior.
Per tramitar la preinscripció o obtenir més infor-
mació us podeu posar en contacte amb la regidoria 
d’Educació a través del telèfon 93 540 72 45 o 
l’adreça electrònica educacio@alella.cat. Els for-
mularis d’inscripció es poden descarregar des del 
banner d’Espai Actiu de www.alella.cat. 

MATRICULACIONS 

SIS EMPRESES HAN OFERT 
ORIENTACIÓ LABORAL A JOVES 
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SERVEIS URBANS 

CONTROL DE LES EMISSIONS DE 
L’ANTENA DEL BOSQUET 

Des de finals de juny es pot fer un 
seguiment continu a través d’Internet 
dels nivells de les emissions de l’an-
tena de telefonia mòbil situada al cos-
tat del CEIP Fabra del Bosquet. Una 
sonda instal·lada per la Generalitat a 
la façana de l’edifici escolar mesura i 
controla de forma constant els nivell 
de camps electromagnètics d’aquesta 

estació base 
de telefonia 
que gestiona 
la compa-
nyia Vodafo-
ne. La sonda 
està opera-
tiva des del 
27 de juny 
i forma part 
de la xarxa 
del Sistema 
de Monitorit-
zació de Ra-

diofreqüència (SMRF) que el Departa-
ment de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat està des-
plegant. El sistema mesura les emis-
sions les 24 hores del dia i emet les 
alertes pertinents si s’arriba als límits 
fixats per la normativa catalana 27 
V/m (vols/metre), més restrictiva que 
l’europea (41,19 V/m), o se supera el 
llindar prefixat de 10 V/m. 

La instal·lació de la sonda i la difu-
sió de les dades que recull permet ga-
rantir i vetllar per la qualitat ambiental 
i posar a disposició de tota la població 
les dades registrades per la sonda, la 
qual cosa pretén incrementar la confi-
ança dels ciutadans.

En els primers dies de funciona-
ment de la sonda (entre el 27 de juny i 

···········································································································································
Una sonda controla les emissions de l’antena de telefonia instal·lada al costat del CEIP Fabra. 
···········································································································································

el 15 de juliol) el valor mig dels nivells 
mesurats se situa en 0,3 V/m, sent un 
dels més baixos de tota la xarxa de con-
trol de Catalunya. El valor més alt regis-
trat en aquest període va ser de 0,63 
V/m –l’11 de juliol a les 16h-. 

L’aparell mesurador és de petites 
dimensions i funciona amb energia so-
lar. Cada mig segon l’equip realitza una 
mesura i fa una mitjana amb els valors 
recopilats durant els darrers 6 minuts. 
Cada mitja hora, memoritza el valor 
més alt de les mitjanes d’aquest perí-
ode i els transmet diàriament al centre 
de control. Si alguna de les mitjanes 
igualés o superés el llindar programat, 
l’equip enviaria una alerta al centre de 
control.  

Els ciutadans poden accedir a infor-
mació a través de la pàgina web http://
www.gencat.cat/societatdelainforma-
cio, consultant l’apartat control d’emis-
sions d’antenes de telefonia mòbil. Tam-

bé es pot accedir directament al mapa 
de desplegament de la xarxa SMRF des 
de l’enllaç http://www15.gencat.net/
pres_mratm/AppJava/.Cercant el nom 
d’Alella apareixerà la informació amb 
informes mensuals i trimestrals, mesu-
res dels dies anteriors i consultes d’un 
període de temps determinat. 

CONVERSES AMB VODAFONE
D’altra banda, l’Ajuntament manté con-
verses amb Vodafone per tal de canviar 
l’emplaçament de l’antena. Abans de 
final d’any es diposarà dels resultats 
de l’estudi que està elaborant Localret 
sobre el desenvolupament de la xarxa 
d’instal·lacions de telefonia mòbil al 
municipi. L’estudi avaluarà la viabili-
tat d’agrupar  els operadors i serveis 
en emplaçaments compartits, definirà 
els criteris d’ús de l’espai públic i les 
ubicacions més adients per la prestació 
del servei.

GRÀFICA D’EMISSIONS DE L’ANTENA 

Límit màxim fixat per la normativa europea
Límit màxim fixat per la normativa catalana
Valors mitjans d’emissions de l’antena d’Alella
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

LICITADES LES OBRES DEL CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA 

LA GENERALITAT PRESENTA A ALELLA EL PORTAL 
AGROALIMENTARI GASTROTECA.CAT 
···························································································
L’objectiu és afavorir la comercialització de productes de qualitat.

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

Alella va acollir el 4 de juliol la presen-
tació al Maresme de gastroteca.cat, el 
portal agroalimentari de la Generalitat 
per promoure la comercialització dels 
productes catalans de qualitat. La pre-
sentació es va fer a Can Lleonart i va 
estar presidida pel secretari de Comerç 
i Turisme de la Generalitat, Emili Val-
dero. El portal d’Internet està promogut 
per la Direcció General de Comerç del 
Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa. 

L’objectiu d’aquest web (www.gas-
troteca.cat) és servir de canal d’enllaç, 
interactiu i dinàmic, entre productors, 
elaboradors, comerciants, restauradors 
i consumidors dels productes, per tal 
de millorar la competitivitat de les em-
preses d’aquest sector i afavorir el seu 
accés als mercats. La iniciativa també 
vol donar resposta a la demanda dels 
consumidors interessats en aliments 
propers de qualitat, seguint les últimes 

tendències del comerç agroalimentari 
europeu de recerca de la proximitat, 
tant pel nivell de confiança entre pro-
ductor i consumidor com per la major 
qualitat i el menor impacte mediambi-
ental que representa la proximitat del 
producte al mercat.

La informació està estructurada per 
tipus de producte (pro-
ductors), on comprar-lo 
(comerços) i on tastar-lo 
(restaurants). El portal, 
que rep més 20.000 vi-
sites mensuals, es va am-
pliant de forma constant a 
partir de noves entrades 
de productors, comerços 
i restauradors que poden 
demanar incorporar-s’hi 
ells mateixos i gaudir 
d’aquest servei de manera 
gratuïta. Actualment ofe-
reix informació d’un miler 

d’empreses i serveis dels tres àmbits: 
producció, comerç i restauració. A més, 
incorpora vídeos, enllaços, receptes (ja 
se’n poden consultar més de 1.000), 
informació de fires i festes relacionades 
amb aquest sector, una agenda, notíci-
es i un mapa localitzador que permet 
accedir a tot el territori. 

La Generalitat ha convocat el concurs 
per adjudicar les obres de construcció 
del Centre d’Acollida Turística (CAT) 
d’Alella, Teià i El Masnou, una prova pi-
lot promoguda per la Direcció General 
de Turisme de Catalunya que s’ubicarà 
al costat del celler romà de Vallmora, 
a Teià. L’equipament està pressupostat 
en 975.000€, dels quals s’han licitat 
ara obres per un import de 710.000€ 
i al setembre es treuran a concurs la 
resta de partides del projecte executiu. 
Es preveu que el centre obri les seves 
portes entre gener i febrer de 2009. 

Aquest primer CAT explicarà la ro-
manització a Catalunya i se centrarà 

en l’activitat vitivinícola romana, exem-
plificada a través del celler romà de 
Vallmora, alhora que serà un punt de 
dinamització dels vins de la Denomi-

nació d’Origen Alella i de la promoció 
turística del Baix Maresme. El centre 
tindrà una superfície de 302 m2 i ha 
estat dissenyat de manera que sigui el 
més funcional possible. L’edifici aco-
llirà un espai de benvinguda, un punt 
d’informació turística, un espai temàtic 
de 100 m2 sobre la Catalunya roma-
na, una zona de degustació i venda de 
vins i altres productes agroalimentaris 
i d’artesania catalana, serveis i espais 
de magatzem, vestidor i neteja. 

L’equipament servirà de model a la 
Generalitat per implantar una xarxa de 
Centres d’Acollida Turística desplegada 
per tota Catalunya. 
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ESPORTS

EL VI I ELS DIABLES D’ALELLA PROMOCIONEN 
LA COMARCA DEL MARESME A ALEMANYA 
···········································································································································
La trobada va servir per donar a conèixer el I Challenge Costa de Barcelona-Maresme, un triatló de llarga distància que 
se celebrarà l’octubre de 2009 i en qual s’espera la participació de més de 2.500 atletes d’arreu del món.

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

El vi de la DO Alella  i els Diables del Vi 
van fer d’ambaixadors maresmencs a 
Alemanya per promocionar la comarca 
i donar a conèixer el I Challenge Costa 
Barcelona-Maresme, un esdeveniment 
esportiu i social sense precedents que 
se celebrarà al Maresme l’octubre 
de 2009 i en el qual està prevista la 
participació de més de 2.500 atletes 
d’arreu del món. Una delegació mares-
menca, encapçalada pel president del 

Consell Comarcal del Maresme, Josep 
Jo, i l’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, va visitar durant tres dies la ciutat 
alemanya de Roth per conèixer de pri-
mera mà el desenvolupament d’un es-
deveniment similar i difondre la prova 
maresmenca.  L’objectiu del viatge, en 
el qual van participar els Diables del 
Vi d’Alella, era també promocionar la 
cultura catalana i la DO Alella i donar 
a conèixer la marca turística Costa de 
Barcelona-Maresme i les possibilitats 
que ofereix la comarca als visitants. 

El I Challenge Costa de Barcelona 
Maresme se celebrarà el 4 d’octubre 
de 2009 i consisteix en un triatló de 
larga distància: 3.800 metres de na-
tació a mar obert, 180 kilòmetres de 
ciclisme per carretera i 42,125 km de 
cursa a peu.  La presentació oficial de 
la prova es va fer el passat 4 de juliol 
a l’Estadi Olímpic de Barcelona, en un 
acte que va comptar amb la presència 

RENOVACIÓ DEL PAVIMENT A LA PISTA POLIESPORTIVA  

de personalitats polítiques, esportives i 
representants del sector turístic de la 
comarca.

Les inscripcions per participar a les 
proves es van obrir a començament de 
juliol. Es calcula que uns 2.500 triat-
letes d’arreu el món participaran en 
l’esdeveniment esportiu. La prova està 
dissenyada amb uns circuits que, se-
gons els experts, es poden convertir en 
els més ràpids del món. La proposta 
esportiva escalfarà motors amb la ce-
lebració el 10 de maig de 2009 de la 
Half Challenge Costa de Barcelona-
Maresme, un triatló que transcorre pels 
mateixos circuits, però que redueix a la 
meitat el recorregut de les proves de 
natació, ciclisme i cursa.

Aquest important esdeveniment es-
portiu està impulsat per l’empresa Evo-
lution Active i compta amb el suport 
del Consell Comarcal i el Consorci de 
Promoció Turística del Maresme.

L’Ajuntament ha realitzat aquest mes 
de juliol una intervenció de millora de la 
pista exterior del Poliesportiu Municipal 
Abelardo Vera. Les obres, que executa 
l’empresa Solfix Omega SL, permetran 
renovar el paviment de la pista, que 
estava molt desgastat i 
havia perdut la seva poro-
sitat, la qual cosa afavoria 
les relliscades i feia difícil 
de practicar qualsevol es-
port federat. 

La intervenció es va 
iniciar a començament 
de juliol amb un termini 

d’execució previst de tres setmanes. Al 
tancament d’aquesta edició s’estaven 
ultimant les feines de repintat i de se-
nyalització per adaptar la pista als re-
queriments reglamentàris. Prèviament 
s’ha arrencat la primera capa del pavi-

ment antic,  s’han sanejat les juntes i 
s’han aplicat diverses capes d’un ma-
terial amb tractament antilliscant. L’ac-
tuació ha comportat una inversió de 
17.080€. Els treballs s’han executat 
aprofitant que al juliol és el període de 

vacances de les com-
peticions i de l’Escola 
Municipal d’Iniciació 
Esportiva. Des que es 
va construir el 1993 no 
s’havia renovat el pavi-
ment i només s’havien 
fet petites intervencions 
puntuals de repintat. 
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UNA MICA DE TOT  

FESTA DEL JOC I L’ESPORT  

dels jocs i inflables i de les activitats or-
ganitzades. L’objectiu de la jornada és 
fomentar l’esport entre els infants i do-
nar a conèixer les activitats esportives 
que es poden practicar al municipi.  

NOVENA EDICIÓ DEL VÍDEO JOVE  

L’Ajuntament ha tornat a 
convocar el concurs de 
curtmetrages Vídeo Jove 
que enguany arriba a la 
novena edició. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és esti-
mular la capacitat creativa 
dels joves amb l’elabora-
ció d’un audiovisual  -amb 
les dificultats tècniques i 
organitzatives que com-
porta-;  afavorir l’ocupació 
del temps lliure amb una 
activitat divertida, sana i estimulant, 
i difondre el treball dels participants 
amb la projecció de totes les creacions 
presentades al concurs. 

El certamen té dues modalitats: 
afeccionats i professionals. La primera 
està oberta a la participació de joves 
sense titulació ni experiència en l’àmbit 
àudiovisual i es divideix en dues cate-
gories: joves afeccionats d’entre 14 i 
19 anys (A) i joves afeccionats d’entre 
20 i 30 anys ( B). La modalitat de jo-

ves professionals s’adreça 
a titulats o professionals 
de fins a 35 anys. 

Cada participant pot 
presentar dues creacions 
diferents, en format VHS 
o DVD-R, d’una durada 
màxima de 15 minuts i 
en qualsevol llengua del 
món, sempre que estigui 
subtitulada en català o 
castellà. La temàtica, el 
gènere i la tècnica són 

lliures però quedarà fora de concurs 
qualsevol curt que no respecti els drets 
humans. El termini per presentar els 
treballs finalitza el 30 de setembre. Els 
vídeos es projectaran un cap de set-
mana de novembre o desembre, en el 
qual es donaran a conèixer les obres 
guanyadores. L’any passat es va asso-
lir un rècord de participació amb 52 
treballs presentats. Més informació al 
Punt d’Informació Juvenil  (93 540 72 
45 i pij@alella.cat).

Un gran nombre de famílies van parti-
cipar en la XVII Festa del Joc i l’Esport 
que es va celebrar diumenge 29 de 
juny al Poliesportiu Municipal Abelardo 
Vera. Grans i petits van poder gaudir  

DOS AGENTS SUPEREN EL CURS DE 
L’ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA  
A final de juny s’han incorporat a la 
plantilla de la Policia Local com a 
funcionaris en pràctiques dos agents 
que han superat el curs de l’Escola 
de Policia de Catalunya. Amb les 
dues noves incorporacions, s’eleven 
a 14 el número de funcionaris del 
servei, als quals cal afegir també 5 
interins. D’altra banda, els agents 
han estrenat aquest estiu un nou 
uniforme més comode, fresc, visi-
ble i identificable. La càmisa s’ha 
substituit per un polo i també s’han 
renovat la gorra i els pantalons. 

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

··························································································
Els curtmetratges es poden presentar fins al 30 de setembre. 

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

16 EQUIPS AL TORNEIG DE FUTBOL
Un total de 16 equips participen en 
el 27è Torneig de Futbol Sala amb 
l’objectiu de guanyar la final que 
es disputarà l’1 d’agost, coincidint 
amb la Festa Major. Enguany s’ha 
contractat l’empresa Boomerang 
Eventos SL que s’encarrega del 
desenvolupament de la competició 
aportant el material, el personal i 
els trofeus, així com material es-
portiu per sortejar entre els equips. 
L’Ajuntament obsequiarà el campió 
i subcampió amb un descompte del 
100% i del 50%, respectivament, 
del cost de la inscripció per a la 
propera edició.

DONACIONS AL BANC DE SANG
La darrera campanya del banc de 
sang del 19 de juliol ha rebut les 
aportacions de 28 donants i 6 ofe-
riments. L’Ajuntament els agraeix 
la seva col·laboració i els anima a 
continuar participant.
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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 L’ampliació de l’escola Fabra

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Com salvaguardar el territori???

 Més d’un any de govern i gairebé tot segueix igual

Tots estem d’acord en preservar el territori d’Alella devant d’una urbanització incontrolada. La pregunta es, COM FER-HO?
Aquesta pregunta ve arran de la proposta que va fer l’equip de govern a l’ultim Ple, i que es va aprovar tan sols amb els seus 

propis vots. La proposta, ara ja resolució, suposa incorporar 538 Ha del terme municipal d’Alella a l’Espai d’Interés Natural de La 
Conreria-Sant Mateu-Céllecs. Es a dir, més de la meitat del terme municipal, que té 959 Ha en total, deixa d’estar controlat per 
l’Ajuntament per dependre d’un ens supramunicipal anomenat Parc Serralada Litoral. Aquest ens està format per 14 municipis i 
Alella hi té 1 vot…

Els representants de CIU vam meditar molt el nostre vot i finalment ens vam abstenir. Per què?
1- perque som favorables a la conservació del territori, però considerem que aquesta es una proposta maximalista, que el 

propi equip de govern sap que serà retallada per la Generalitat, ja que no s’ajusta als plans globals pel Maresme.
2- perque som favorables a la conservació del territori, però pensem que els límits els hem de posar a Alella, com a resultat 

d’una valoració global de les nostres possibilitats. I aquesta valoració s’ha de fer amb la revisió del Pla General, que fa 5 anys que 
està encallat.

En definitiva, SI a la preservació del territori, SI a fer-ho coordinadament amb els municipis veins en el marc del Parc Serrala-
da Litoral, però NO a una política fragmentada, que ens obliga a cedir al Parc més de la meitat del nostre territori abans d’haver 
fet la nostra revisió del Pla General, que hauría de ser a on féssim tots plegats la  valoració de què volem que sigui Alella en els 
propers vint anys.

Ja ha transcorregut més d’un any des que el govern municipal de ERC-LG i PSC iniciés el seu mandat i Alella segueix pràcticament 
igual. Els nostres carrers, especialment en els nuclis, segueixen deteriorant-se. Hi ha trams de voreres intransitables per als vianants per 
l’abandó en la cura de la vegetació i el manteniment del paviment. El cens de “baches” segueix augmentant dia a dia en els nostres vials. 
El Pla General d’Ordenació Urbana, que amb tanta pressa havien iniciat en el mandat anterior, segueix parat sense que es tingui notícia 
de quan pensen iniciar-ho. Des del PP hem realitzat al govern diferents suggeriments que han estat bé rebuts però no s’han materialitzat. 
Per exemple, hem proposat que la línia d’autobús Alella-Barcelona directa per autopista realitzi una desocupada a Badalona per a poder 
tenir una connexió de transport públic amb els nostres referents administratius. El nostre hospital públic de referència és Can Ruti i els 
especialistes de la Seguretat Social també els tenim a Badalona. L’Agència Tributària de referència també està situada a Badalona. El 
generar aquesta parada facilitaria l’accés a aquests serveis sanitaris i administratius dels nostres veïns. Hem proposat la creació d’un 
Cens de Persones Dependents per a facilitar la prestació de serveis i ajudes. Hem realitzat preguntes que tampoc han rebut contestació. 
No sabem gens del per què no s’han iniciat les obres de semaforització del carrer Guilleríes i del pas de la Riera. Tampoc sabem quan 
finalitzaran les obres de la nova Comissaria de la Policia Local, ni quants vehicles abandonats tenim en els nostres carrers i si es pensa 
retirar-los. Finalment la instal·lació del Skate-Park prevista inicialment en La Serreta es realitzarà en la Riera després de les queixes ve-
ïnals i de les nostres gestions i altres grups de l’oposició. A qui sí volem felicitar és a la Regiduría de Cultura perquè les agendes d’actes 
culturals, del Festival d’Estiu i de les festes de Sant Feliu són del millor.

En els cinc anys que fa que exercim la responsabilitat de govern hem posat en funcionament la primera llar d’infants municipal, 
i hem aconseguit que la segona escola pública d’Alella, que es començarà a construir aquest mes de setembre, neixi amb dues 
línies educatives (dues aules per a cada curs), quan la Generalitat tenia previst que fos d’una sola línia. Aquest fet permetrà que 
els problemes d’espai que hem patit de sempre a l’escola Fabra no es repeteixin mai més.

El juliol de 2003 vam fer la nostra primera visita al Departament d’Ensenyament per parlar sobre l’estat de l’ampliació de 
l’escola Fabra. No hi havia res. El juny de 2004 vam arrencar un acord amb la consellera d’Educació, Marta Cid, per tal que les 
obres s’incloguessin en la programació d’inversions de la Generalitat amb el compromís municipal d’aportar-hi 541.000 euros, i 
vam obtenir el sòl necessari per fer l’ampliació, que el govern local anterior no tenia. 

L’Ajuntament va posar a disposició de la Generalitat els terrenys el febrer de 2007 i el novembre el govern català va adjudicar 
els treballs tècnics de redacció del projecte arquitectònic. No ha esta fins aquest juliol que la Generalitat no ha fet arribar a l’Ajunta-
ment el projecte bàsic per tal que els tècnics municipals informin la llicència d’obres i mediambiental. A partir d’ara i  en el termini 
aproximat de mig any tot hauria d’estar a punt perquè el Consell Executiu de la Generalitat l’aprovi definitivament.

Des d’ERC+LG fem i farem les gestions polítiques necessàries per tal que la Generalitat programi l’obra per a 2009. Per reeixir 
en aquest propòsit és molt important que, ara que està quasi tot a punt, pares, mares i govern municipal treballem conjuntament 
per tal de fer veure el Departament que la resposta a una demanda històrica no pot demorar-se més.   

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

Mulla’t per l’ampliació de l’escola Fabra, la teva escola 

Del breu record de la crisi del petroli dels 70, la inflació dels Pactes de la Moncloa, la crisi industrial dels 80, la ressaca post olímpica, 
o l’opaca recessió del 2002 ningú se’n recorda. Es pensava que estàvem immunitzats dels cicles complerts i ens oxigenàvem amb 
l’equació:creixement=ocupació+riquesa. Però l’economia ja no es el joc dels desenvolupats. Nous contingents de població surten de 
la caverna històrica. Son productors i demanen matèria primera, son consumidors, son financers, estalvien i inverteixen. L’equilibri 
convencional ja no existeix. Com ho pots ser si l’Índia o Xina tenen creixements continuats de 8-10 % ?.  Res es com ahir. Ara més 
que mai hi ha enormes quantitats de diners que no existeixen físicament i que es mouen virtualment trasbalsant les economies sense 
poder regulatori.

Aterrant a l’economia nacional hem de reconèixer que cau la confiança dels ciutadans, augmenten els neguits amb les accions de 
protesta de diferents sectors i que el BCE anuncia incrementar els tipus d’interès. Per fer front en aquests 3 factors entenem que la 
confiança està relacionada amb el nivell de comprensió de lo que passa. Em de dir les coses tal com son, sense l’habitual “cancionero” 
polític,  sense amagar el cap sota l’ala i esperar a que escampi. Fugir de mesures populistes al gust de la ciutadania desinformada. 
Encara que el realisme faci arraconar alegries no hi ha res millor que l’assumpció de la realitat, malgrat suposi desgast d’imatge o 
cost polític. D’altra banda el BCE està posant per endavant el problema de la inflació al problema del creixement i sembla dir “si voleu 
continuar creixent cal que us espavileu”. Potser aquí està la clau. Trobar alternatives al model. ¿D’on van néixer les grans empreses 
franceses de la distribució ?  Del capital subjacent de la crisis de la seva industria tèxtil.            

Fa més de 20 anys que Alella necessita l’ampliació del CEIP Fabra. L’única escola pública de primària del poble comptava amb 
256 alumnes el curs 1980-1981. Quan el municipi ni superava els 4.000 habitants es va construir el primer barracó i el 1986 ja 
es demanava per carta a l’Alcalde la seva ampliació. Ara tenim quatre emplaçaments disgregats (comptant el poliesportiu, que fa 
d’aula d’educació física), que no reuneixen els requeriments mínims, un trasllat entre edificis perillós per l’Avgda Fabra, l’aula que 
fa de menjador per enquibir com a sardines cent infants (són 400 els que es queden a menjador) i el temor dels pares a que passi 
un any més sense cap expectativa de canvi a la vista.

Hem perdut quinze, deu, cinc anys ?. Cal recordar que l’ampliació ja estava prevista pel 2005 i que la modificació puntual de 
Can Calderó va comportar que l’Ajuntament no cedis els terrenys per l’ampliació a la Generalitat fins fa dos anys. En el camí s’han 
deixat la pell molts membres de la comunitat escolar, mentre altres posaven les energies en l’escola bressol o en la piscina. La clara 
aposta del govern municipal per la segona escola pública a La Serreta, que ja està en construcció, i tot plegat, ens porta a on som 
ara: els pares del Consell Escolar i de la Junta de l’AMPA s’han mobilitzat per manifestar-se davant del Departament d’Educació. 
Trobareu els nostres fills recullint signatures de suport per sensibilitzar el veïnat i tota la informació a www.elbosquet.net.

La manifestació serà el 27 d’agost i tothom hi està convidat. L’Alcalde ha triat la data i s’ha compromés a posar autobusos per 
anar a la seu central del Departament d’Educació. Els posarà per manifestar-se davant d’un conseller d’ERC o als Serveis Territorials 
a Mataró?. 

El 27 d’agost: mobilització per l’ampliació del Fabra

Aquest és un missatge per sensibilitzar tots aquells vilatans, i especialment pares i mares, que encara no coneixen la greu situació 
en què es troba l’escola dels seus fills. Fa vint anys que l’escola Fabra reclama la seva ampliació. L’escola necessita els recursos 
mínims per portar a terme l’educació obligatòria de manera adequada i amb totes les garanties de seguretat. Malgrat això, el projecte 
d’ampliació no tira endavant. D’una banda, podem esmentar un menjador que té capacitat per a 100 persones i però que actualment 
acull a diari uns 350 nens. Realment aquest no és el millor entorn per gaudir d’un bon àpat. D’altra banda, el fet que l’escola estigui 
dividida en quatre edificis, provoca trasllats forçosos entre edifici i edifici –o barracó– amb el perill que això comporta per als nens. 

Aquesta situació no ens pot deixar indiferents i menys quan resulta que l’escola Fabra ja fa temps que disposa d’un terrenys ce-
dits per tal de portar a terme aquesta ampliació, però les administracions públiques no es mouen. El cas es que els pares n’estan tips 
i comencen a mobilitzar-se recollint signatures i habilitant punts d’informació per diferents carrers, places i establiments del poble. 
La finalitat d’aquestes accions és sensibilitzar i unir la gent de la vila per tal que el proper 27 d’agost el màxim nombre de vilatans 
es manifesti pacíficament davant del Departament d’Educació de la Generalitat (Via Augusta, 202-226) –l’Ajuntament finança els 
autocars– per aconseguir que el conseller Maragall escolti el poble d’Alella que reclama allò que és just.

PER UNA EDUCACIÓ EN CONDICIONS, MULLA’T PER LA TEVA ESCOLA!
Aprofito l’avinentesa per saludar tots els alellencs i expressar-los el meu desig d’estar a l’alçada del meu predecessor perquè junts 

puguem treballar amb Alella i per Alella. Atentament, Sergi Freixes (Amor per Alella)

Baixar dels núvols

atenció a hores convingudes: mmg@mercemarzo.com



grup municipal Gd’A al text de l’ordenança reguladora de 
guals per a l’entrada i sortida de vehicles aprovada inicial-
ment en la sessió del 27 de març. Amb la desestimació de 
les al·legacions també es va aprovar definitivament l’orde-
nança, que entrarà en vigor a començament d’agost. 
Aprovat amb els vots favorables de ERC+LG, PSC, CiU i PP 
i l’abstenció de Gd’A. 

 Aprovació de la proposta d’ampliació de l’Espai d’Interès 
Natural de La Conreria - Sant Mateu - Céllecs.
El ple va aprovar una proposta per ampliar l’espai natural 
protegit del municipi. En concret, es planteja la preservació 
de 311 hectàrees més de les 227 que estan incloses actu-
alment dins de l’àmbit del Pla Especial d’Interès Natural de 
la Conreria-Sant Mateu-Cèllecs. La proposta que ha de ser 
aprovada pel Departament de Medi Ambient de la Genera-
litat, juntament amb les demandes d’ampliació presentades 
per altres municipis integrats al Consorci del Parc de la Ser-
ralada Litoral, preveu que la major part de l’àmbit que es 
pretén protegir sigui considerat sòl agrícola, amb l’objectiu 
de preservar i afavorir un actiu tan important per al municipi 
com és el vi i la vinya. 
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG i PSC i l’abstenció 
de CiU, PP i Gd’A. 

ACORDS DEL PLE
 
 Expedient sancionador per tinença irregular de gossos po-

tencialment perillosos.
El ple va aprovar sancionar amb un import de 350,51€ al 
propietari d’un gos potencialment perillós per passejar l’ani-
mal per un espai públic sense morrió ni cadena. 
Aprovat per unanimitat. 

 Aprovació del reglament del Consell de l’Habitatge Social 
de l’Ajuntament.  
El ple va aprovar la creació del Consell Municipal de l’Habi-
tatge Social i el reglament que ha de regular el seu funciona-
ment. L’objectiu d’aquest organisme, en el qual estaran re-
presentats tots el grups municipals, és facilitar la informació 
i la participació ciutadana en relació a les diferents accions 
i interessos vinculats a la planificació, la programació i la 
gestió de les polítiques d’habitatge social a Alella. El Consell 
substituirà l’extint Patronat de l’Habitatge, dissolt en ple mu-
nicipal de gener, però les seves funcions seran més àmplies. 
Està previst que es pugui constituir el mes de setembre, un 
cop superats els tràmits d’informació pública. 
Aprovat per unanimitat. 

 Aprovació definitiva de l’ordenança municipal de guals.
El ple va acordar desestimar les al·legacions formulades pel 

14 EL FULL

COP D’ULL AL PLE

PLE ORDINARI DEL 26 DE JUNY DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)
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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: AGOST

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

01 divendres BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
02 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
03 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
09 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
10 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
15 divendres GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
16 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
17 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
23 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
24 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
30 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83



PROPERA ESTADA DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A ALELLA:
DEL 19 AL 24 D’AGOST
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.


