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Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
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Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i pots consultar www.alella.cat

Fa més d’un any vaig encetar un procés de reflexió sobre què 

ens definia com a poble amb l’objectiu d’identificar aquells 

atributs que ens fan únics.

Quan demanes a algú que associï idees amb el nom d’Alella, 

acaba sorgint, més tard o més d’hora, el vi. La nostra història 

està vinculada al conreu de la vinya i la producció de vi fins i 

tot mil anys abans que Alella existís com a nucli de població. 

El fet que aquesta relació s’hagi conservat fins avui ens ha fet 

merèixer una notorietat superior a la majoria de poblacions 

del nostre entorn geogràfic. 

De fet, el vi marca la nostra identitat, ja que està vinculat a 

un paisatge únic: un paisatge creat, transformat i modelat 

pel treball de moltes generacions de famílies pageses. És el 

mateix paisatge que va enamorar molts dels nostres veïns i 

veïnes que s’han anat incorporant al llarg dels darrers anys. 

Però què més identifica el nostre poble? Quin altre valor afegit 

té que el diferencia de la resta? La resposta és clara: la nostra 

gent, els nostres ciutadans i ciutadanes, joves i grans, ca-

racteritzats per la seva emprenedoria, creativitat, capacitats, 

treball, innovació i coneixements. Sou gent que destaqueu en 

els vostres entorns pel vostre talent, la qual cosa ens dóna un 

potencial sense límits com a comunitat.

L’espai i les persones, el talent i les vinyes. Definitivament, 

aquests són els conceptes que ens identifiquen i ens cohesio-

nen i que la nova marca sintetitza i vol expressar.
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El CAT comença a caminar 
···································································································
El Centre d’Acollida Turística d’Alella, El Masnou i Teià explica la 
romanització a Catalunya i promociona els vins i el territori de la DO.
···································································································

Passeig pel celler de vi laietà de Lucius Pedanius Clemens 

El Centre d’Acollida Turística està vinculat al parc temàtic Cella Vinaria promogut per 
l’Ajuntament de Teià, un jaciment romà datat entre el segle II aC i VII dC que va acollir 
un centre de producció i elaboració de vi laietà. S’hi han localitzat tres sales de prem-
sat amb dues grans premses cadascuna, cinc dipòsits per a la recollida del most, una 
sala de trepitjat de raïm i diversos cellers tant coberts com a cel obert. El treball de 
musealització del jaciment inclou la reconstrucció de dues de les premses i d’alguns 
dels volums de les edificacions, i un recorregut senyalitzat que permet comprendre el 
funcionament dels diferents espais dedicats a les activitats de premsatge, fermentació 
i emmagatzematge del vi. El vi laietà va ser famós i àmpliament exportat arreu de 
l’imperi romà fa dos mil anys. Una de les singularitats del jaciment és que fins i tot 
es coneix el nom d’un dels seus propietaris: Lucius Pedanius Clemens. Pedanius tenia 
com a encarregat un esclau, anomenat Epyctetus, a qui després va alliberar.

El CAT d’Alella, El Masnou i Teià ja ha 
obert les portes. És el primer, i la prova 
pilot, de la xarxa de deu Centres d’Aco-
llida Turística que promou la Generalitat 
arreu del territori, un nou equipament 
turístic que ha d’explicar als catalans i  
als visitants els elements patrimonials, 
culturals i històrics del país.  

Per la seva ubicació, al costat del 
celler romà de Vallmora a Teià -en la 
frontera amb els municipis d’Alella i El 
Masnou-, aquest primer CAT explica el 
procés de romanització a través de la 
producció i el comerç del vi a l’època 
romana. A més d’oferir informació del 

territori on està ubicat, el nou equipa-
ment també fa promoció dels vins de 
la Denominació d’Origen Alella i dels 
productes promocionals seleccionats 
per Artesania Catalunya. 

El CAT va ser inaugurat el 20 de 
juny pel president de la Generalitat, 
José Montilla, en un acte en el qual va 
estar acompanyat del Conseller d’In-
novació, Universitat i Empresa, Josep 
Huguet, i els alcaldes d’Alella, Teià i 
El Masnou, Andreu Francisco, Andreu 
Bosch i Eduard Gisbert, respectiva-
ment. Montilla va posar el CAT com un 
exemple d’innovació “en un sector clau 

de l’economia de Catalunya com és el 
turisme”. El conseller Huguet va asse-
gurar que el CAT “segueix les línies del 
que ha de ser el turisme del segle XXI: 
sostenible, respectuós amb el territori i 
tractor econòmic de l’entorn”. 

El CAT per dins 
L’edifici disposa d’una superfície útil de 
més 300 m2 repartits entre el centre 
d’interpretació; l’espai de benvinguda i 
atenció al visitant; una botiga amb vins 
de la DO i productes d’artesania del 
país; i la sala de degustació. El cen-
tre d’interpretació explica el procés de 
romanització a Catalunya a partir de 
plafons i d’altres materials didàctics. 
Al centre de la sala s’ha situat una 
pantalla gegant on es projecta un vídeo 
sobre l’època romana, que pren com a 
narrador Epyctetus, un personatge real 
que fou l’encarregat d’aquest celler.

L’entrada al CAT és gratuïta. Fins al 
setembre obre al públic divendres de 
16 a 20h, dissabte de 10 a 20h i diu-
menge de 10 a 14h. La Generalitat ha 
invertit en el CAT més de 1,2 milions 
d’euros. Els tres ajuntaments han col-
laborat destinant 116.100€ a la urba-
nització de l’entorn.
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Alella es promocionarà amb la 
marca ‘Alella, talent i vinyes’

Alella ja té una marca distintiva. El mu-
nicipi es promocionarà a partir d’ara 
sota el lema Alella, talent i vinyes, 
amb una imatge en la qual destaquen 
dues ‘A’ entrellaçades, amb un traç pic-
tòric fet amb vi negre, acompanyada 
del nom del municipi i els dos concep-
tes que el representen: el talent de la 
seva gent i les vinyes que configuren el 
seu paisatge. 

La marca, ideada per l’estudi Insòlit 
Disseny de Mataró, va ser presentada 
públicament als mitjans de comuni-
cació l’11 de juny a Can Lleonart per 
l’alcalde, Andreu Francisco, i el creador 
de la imatge, el dissenyador Jordi Pujol. 
El talent fa referència a la creativitat, 
el tarannà emprenedor i la capacitat de 
treball, qualitats que caracteritzen els 
alellencs. Les vinyes formen part de la 
història econòmica, del lloc i del paisat-
ge d’Alella des de l’antiguitat. El logotip 
triat persegueix també la reafirmació 
identitària d’Alella.

 La creació d’una marca que iden-
tifiqui el municipi i que serveixi de su-
port a la promoció cultural i turística 

···································································································
La imatge, en la qual destaca una doble ‘A’ dibuixada amb vi, va ser presentada 

el passat 11 de juny a Can Lleonart. 
···································································································

de la localitat és una de les actuacions 
contemplades dins del Pla Estratègic 
de Desenvolupament Turístic aprovat  
l’any 2007. 

L’Ajuntament ja està treballant en 
l’elaboració de material turístic amb 
aplicacions de la marca, com ara una 
nova web, plànols del municipi, pa-
nells, venecianes i fulletons turístics. 
La marca estarà present en el materi-
al promocional del Centre d’Acollida 
Turística (CAT) que va ser inaugurat el 
passat 20 de juny. 

L’alcalde i el creador de la marca, amb un mostra de vins 
de la Denominació d’Origen Alella. 

Alella s’adhereix a la campanya 
‘Mercats Sostenibles’
Alella s’ha adherit a la campanya 
Mercats Sostenibles de la Diputa-
ció que consisteix en el lliurament 
de bosses compostables i biodegra-
dables i punts de llibres als clients 
del mercat municipal. L’Ajuntament 
distribuirà 2.500 bosses i 2.500 
punts de llibres entre els paradis-
tes del mercat perquè  el dia 3 de 
juliol -Dia Català Sense Bosses de 
Plàstic- els donin als compradors 
en lloc de la bossa habitual. 

Trobada d’experiències 
empresarials
Can Lleonart acollirà el 15 de juliol 
a les 19.30h la 2a Trobada de No-
ves Experiències Empresarials  amb 
el títol: L’interim management, una 
oportunitat per a directius sèni-
ors, a càrrec de Joaquim Soriano 
i Josep Castells, de l’empresa Uni-
empro Services.

Últimes places per participar en 
el programa de recerca de feina 
Si no teniu feina o voleu millorar la 
vostra situació laboral, encara sou 
a temps d’apuntar-vos al programa 
d’itineraris formatius i de suport 
a la inserció laboral que organit-
za l’Ajuntament. Per participar en 
aquesta iniciativa de recerca acti-
va de feina cal inscriure’s a l’Ofi-
cina de Treball de la Generalitat i 
presentar una sol·licitud al Servei 
Local d’Ocupació de l’Ajuntament. 
Els usuaris hauran de justificar la 
seva participació en un mínim de 
15 sessions i al final del programa 
rebran un certificat d’assistència i 
aprofitament. El programa té un ín-
dex d’inserció laboral del 20%. 

Alella registra al maig la taxa  
d’atur més baixa del Maresme
Alella va registrar el mes de maig 
una taxa d’atur del 7,4%, la més 
baixa de tots els municipis del Ma-
resme, segons dades de l’Observa-
tori de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal. Segons aquestes 
xifres, a Alella hi hauria 370 per-
sones aturades. Al conjunt del Ma-
resme, la taxa d’atur registrada el 
maig arribava al 13,8% i afectava 
31.212 persones. 

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

Instal·len una barana protectora al 
tram final de la Riera Coma Fosca
L’Ajuntament ha instal·lat una bara-
na metàl·lica protectora a la vorera 
del tram final de la Riera Coma Fos-
ca amb l’objectiu de millorar la se-
guretat dels vianants. Amb aquesta 
actuació, que ha costat 7.679€, 
també s’aconsegueix que els vehi-
cles no s’aturin sobre la vorera. 

···································································································
L’Ajuntament ha arranjat el mobiliari dels cinc espais més concorreguts.

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

Els parcs infantils es posen al dia 

Amb el bon temps i les vacances esco-
lars s’intensifica l’ús dels parcs infan-
tils, i és un bon moment de posar al 
dia aquests espais. L’Ajuntament ha fet 
aquest mes de juny una posada a punt 
del mobiliari de cinc parcs infantils: els 
parcs Gaudí, Maria Auxiliadora,  Drets 
Humans, Gegantona Facunda i Hort de 
la Rectoria. L’actuació ha consistit en 
la neteja i pintura dels jocs infantils, el 
repàs de cargols i la reparació de les 
peces trencades. També s’han aprofitat 

L’Ajuntament treu a concurs les 
obres d’ampliació del CEIP Fabra 

1- Parc Gaudí
2- Parc de la Gegantona Facunda
3- Parc de l’Hort de la Rectoria
4- Parc de Maria Auxiliadora
5- Parc del Drets Humans

les feines per esborrar-ne els grafittis. 
Rentar la cara a aquest cinc parcs 

municipals ha costat 6.695€. Aquesta 
intervenció es repeteix anualment i re-
presenta un esforç econòmic important 
al llarg de l’any. Per mantenir les instal-
lacions en òptimes condicions i amb 

L’Ajuntament ha iniciat el procés d’ad-
judicació de les obres d’ampliació del 
CEIP Fabra. El govern ha presentat a 
aprovació al Ple municipal del 25 de 
juny la convocatòria del concurs per 
adjudicar els treballs per un import de 
3.398.811€ i un termini d’execució de 
14 de mesos. 

Aquest tràmit és competència 
exclusiva de la Generalitat, però la 
manca de finançament autonòmic 
ha empès l’Ajuntament a avançar els 
diners i fer-se càrrec de la contracta-
ció de les obres per tal d’accelerar-ne 

l’ampliació i solucionar les mancances 
històriques que arrossega l’escola, com 
ara la manca d’espai i la separació de 
l’alumnat d’infantil i primària en edi-
ficis diferents. Per avançar-ne l’execu-
ció, l’Ajuntament assumirà el cost amb 
una operació crèdit. La Generalitat 
està tramitant el conveni que concreta 
el marc de relacions econòmiques amb 
l’Ajuntament. 

El projecte preveu ampliar l’escola 
del Bosquet de 2.834 m2 a 4.000 m2 de 
superfície útil per acollir les dues línies 
d’infantil i primària en el mateix recinte. 

garanties de seguretat per a la canalla 
és fonamental que se’n faci un bon ús 
del mobiliari urbà. 

A la millora d’aquests cinc parcs se 
sumarà en breu la creació de dos nous 
espais infantils més a Mas Coll i Alella 
Parc. 
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Alella aprova el Pla d’Acció per a la 
millora ambiental i la sostenibilitat
···································································································
L’Agenda 21 Local estableix cinc línies estratègiques amb 78 propostes 
d’acció per executar en els propers 10 anys. 
···································································································

Alella és el primer municipi del Baix 
Maresme que ha aprovat la seva Agen-
da 21 Local, el document que ha de 
guiar les actuacions en matèria ambi-
ental del municipi per avançar cap a la 
sostenibilitat. El Ple del 28 de maig va 
aprovar per unanimitat l’Auditoria Am-

Accions a curt termini

Valoritzar les zones verdes i espais públics.
Limitar el creixement a espais que no com-
prometin els valors naturals i paisatgístics. 
Controlar les aigües de rieres i aqüífers.
Mantenir les franges perimetrals contra el 
foc i controlar les parcel·les privades.
Fomentar el consum responsable, l’auto-
compostatge, la reutilització de residus i el 
reciclatge i incentivar les bones pràctiques.
Fomentar la reutilització d’aigua de pluja i 
aigües grises. 
Controlar la despesa energètica i mesurar 
els nivells d’emissions atmosfèriques. 
Fomentar el transport col·lectiu, ampliar vo-
reres i incrementar les vies peatonals. 
Instituir el Consell de Medi Ambient.
Crear un sistema de registre de queixes. 

Accions a mig termini 

Mantenir els camins tradicionals i senyalit-
zar els espais i itineraris naturals.
Crear un catàleg de patrimoni vegetal.
Controlar la qualitat de les aigües, elaborar 
un Pla Director d’Abastament i un programa 
d’estalvi. 
Implantar mesures d’eficiència energètica. 
Recuperar i conservar les rieres.
Elaborar un pla de conservació i gestió del 
patrimoni cultural del municipi. 
Potenciar l’activitat i les bones pràctiques 
agrícoles. 
Fomentar l’ambientalització d’actes públics 
i la integració dels contenidors de residus a 
la via pública. 
Millorar l’accessibilitat i fomentar el trans-
port a peu. 

Accions a llarg termini 

Realitzar el seguiment dels plans supramu-
nicipals que puguin afectar al municipi.
Potenciar l’ampliació en la protecció d’es-
pais com a figura de connectors o corredors 
biològics.
Programar actuacions relacionades amb la 
gestió de la fauna. 
Evitar les ocupacions i mals usos dels espais 
naturals.        
Facilitar la recollida selectiva de la fracció 
vegetal de jardineria.
Estudiar l’impacte de les ones electromag-
nètiques.
Estudiar la implantació de normes reconegu-
des de gestió ambiental. 

biental d’Alella, un treball elaborat al 
llarg de dos anys per l’empresa Entorn, 
Enginyeria i Serveis i que també inclou 
les aportacions derivades del procés de 
participació ciutadana.  

L’estudi concreta les línies estratè-
giques i les accions que ha de seguir el 
municipi i els seus ciutadans en matè-
ria ambiental, que queden recollides en 
un Pla d’Acció (l’Agenda 21 Local) i un 
Pla de Seguiment. Aquest full de ruta 
ambiental estableix cinc línies estratè-
giques, que es desenvolupen a través 
de 78 propostes d’acció i 14 programes 
d’actuació.  

El Pla d’Acció parteix d’un extens 
treball previ de diagnosi, memòria des-
criptiva, documentació complementària 
i document de síntesi a partir del quals 
es concreten les accions a desenvolu-
par. El document fixa un horitzó de 10 
anys per executar les propostes, i con-
creta les prioritats de les accions fixant 

la seva execució a curt (0-2 anys), mig 
(3-5 anys) i llarg termini (5-10 anys). 
Amb tot, bona part de les propostes ja 
han estat dutes a terme. 

Cinc línies estratègiques 
Línia estratègica 1: Definir un model 
territorial que integri la protecció, pre-
servació i valorització del sòl no urba-
nitzable fent-lo compatible amb el des-
envolupament econòmic.
Línia estratègica 2: Minimitzar l’im-
pacte ambiental de les activitats hu-
manes i econòmiques. 
Línia estratègica 3: Afavorir la gestió de 
la demanda de recursos amb polítiques 
de protecció dels ecosistemes naturals.
Línia estratègica 4: Adaptar la zona 
urbana a les necessitats dels ciutadans 
segons criteris de sostenibilitat. 
Línia estratègica 5: Implicar els ciuta-
dans i els agents socials i econòmics en 
el desenvolupament de l’Agenda 21.
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·······················································································································································
Com a novetat s’inclouen ajuts a treballs fitosanitaris per afavorir el control de plagues de les masses forestals. 

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

Oberta la convocatòria d’Ajuts Agroambientals 

La Diputació premia la recuperació de pous i mines 

Fins al 31 d’agost tots els propietaris 
de sòl rústic i pagesos en actiu poden 
presentar la seva sol·licitud a la tercera 
convocatòria d’Ajuts Agroambientals 
que concedeix l’Àrea de Sostenibilitat 
amb l’objectiu de contribuir al sosteni-
ment i millora de les explotacions agrí-
coles i forestals del municipi. 

Aquest programa municipal, que és 
pioner a tot Catalunya, preveu la con-
cessió d’ajuts destinats al conreu i la 
gestió forestal; a la restauració i con-
servació d’elements inclosos dins l’In-

El projecte de recuperació de sis pous 
i dues mines públics per incrementar 
l’aportació de recursos propis d’aigua a 
la xarxa d’abastament general, promo-
gut per l’Ajuntament d’Alella, ha estat 
guardonat amb el premi a la millor ini-
ciativa local per a l’estalvi d’aigua im-
pulsada per un municipi d’entre 5.000 
i 50.000 habitants en la cinquena edi-
ció dels premis de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona, que es van 
lliurar el 10 de juny a Calella. El premi 
té una dotació econòmica de 6.000€.

El president de la Diputació, Antoni 
Fogué, i el diputat de l’Àrea de Medi 

ventari d’Arquitectura Rural i Popular 
(com ara murs de pedra, mines d’aigua 
i barraques de vinya); i al manteniment 
de la xarxa de camins tradicionals. 

Enguany la convocatòria incorpora 
també ajuts destinats a finançar tre-
balls fitosanitaris en boscos que pre-
sentin afectacions per fongs o paràsits 
perforadors en més d’un 10% del total 
d’arbres. Amb aquesta nova línia de 
subvencions es pretén millorar l’estat 
de conservació de les masses forestals 
del municipi, ja que com a conseqüèn-
cia dels darrers episodis de sequera 
s’ha constatat un fort increment de 
diversos paràsits que debiliten els ar-
bres. 

L’Ajuntament destinarà enguany 
21.000€ a aquests ajuts. La convoca-
tòria de 2008 va rebre 18 sol·licituds, 
10 de les quals van ser ateses per un 
import total de 15.088€.
   Les bases fixen l’obligació d’aplicar 
pràctiques respectuoses amb el medi 
ambient, com ara reduir els tracta-

···································································································
L’actuació ha rebut el reconeixement a la millor iniciativa local per a l’estalvi 
d’aigua impulsada per un municipi de menys de 50.000 habitants. 

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

Ambient, Joan Antoni Baron, van ser 
els encarregats de lliurar els guardons.

En total s’hi van presentar 52 can-
didatures, 33 d’estalvi d’aigua i 19 
d’estalvi d’energia. Les actuacions van 
ser avaluades per un jurat format per 
representants de la Diputació, les uni-
versitats, les entitats municipalistes, 
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut 
Català de l’Energia.

Alella ja va rebre el 2006 un accès-
sit per la campanya de sensibilització 
per a l’estalvi d’aigua mitjançant l’edi-
ció de material divulgatiu i la distribu-
ció d’airejadors per a les aixetes. 

Tenir la finca ubicada totalment o parcial-
ment en el municipi. 
Trobar-se convenientment conreades i/o ges-
tionades o disposar d’un projecte d’explota-
ció a desenvolupar.
No s’estableix superfície mínima de conreu.
Els beneficiaris tenen com a obligació com-
prometre’s formalment a mantenir l’activitat 
agrària almenys durant l’any següent a la 
data en què es percebi l’ajut.
No podran acollir-se a ajuts els titulars o ar-
rendataris que hagin estat objecte d’un expe-
dient d’infracció urbanística o no estiguin al 
corrent de les seves obligacions tributàries. 

ments químics, evitar l’erosió i adoptar 
mesures per reduir el risc d’incendi. 
Podeu consultar les bases de la con-
vocatòria a l’Àrea de Sostenibilitat i a 
www.alella.cat. 
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Incendi a Alella Parc

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

Rècord de recollida de la FORM 
El mes de maig es va batre el rè-
cord de recollida de FORM des de 
l’inici del servei l’any 2005. Es van 
superar les 70 tones i el percentat-
ge de FORM s’acosta al 16%. Els 
resultats de la caracterització del 
primer trimestre de 2009 han do-
nat un nivell d’impropis del 3,3%.

Acció per prevenir els accidents 
de camions entre els escolars 

135 alumnes de 5è i 6è de primà-
ria del CEIP Fabra han participat en 
el programa de seguretat viària pro-
mogut per la Fundació DHL sobre 
els riscos que comporten els vehi-
cles de gran tonatge.

Resultats de les europees 
La llista de CiU, amb 920 vots, va 
ser la més votada a Alella en les 
eleccions europees del 7 de juny. El 
PSC va aconseguir 607 paperetes, 
el PP 602, ERC 388 i ICV-EUiA 
162. L’abstenció va ser del 58%.

Alella Parc va viure el 24 de 
juny, festivitat de Sant Joan, 
el primer ensurt de la tem-
porada. Un incendi provocat 
per l’encesa de material pi-
rotècnic va cremar 3.500m2 
de pi i matoll a l’alçada del 
carrer Pau Piferrer. El foc es 
va declarar a les 15:45h i 
no va tenir conseqüències 
greus, tot i que no es va 
extingir fins a les 17:35h, 
gràcies a la col·laboració 
dels veïns. En les tasques 
d’extinció van intervenir sis 
dotacions de bombers, tres 
vehicles de les Agrupacions de Defensa 
Forestal i un del Parc de la Serralada 
Litoral, a més d’efectius de la Policia 
Local, Mossos d’Esquadra i Agents Ru-
rals.

L’episodi, que va posar en risc al-
guns habitatges, ha conscienciat els 
veïns de la necessitat de millorar les 
mesures de precaució. Properament, 
es reuniran amb l’Ajuntament per re-
visar la situació i recordar el protocol 
d’actuació.

······················································································································································
Alella va viure amb intensitat la nit de Sant Joan. Prop de 500 persones es van aplegar a la festa de la Riera Principal, 
on va arribar la flama del Canigó portada per voluntaris del poble directament des del cim de la Catalunya Nord. 

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

Els operatius mòbils, en marxa
Del 10 de juny al 2 de setembre està 
en marxa l’operatiu de vigilància pro-
mogut per la Diputació a partir d’infor-
madors que recorren els barris i camins 
de muntanya amb l’objectiu de sensi-
bilitzar la ciutadania del risc d’incendi. 
Aquest servei es complementa amb els 
voluntaris de l’Agrupació de Defensa 
Forestal i els guardes del Parc. La vigi-
lància d’aquest espai natural es reforça 
del 19 de maig al 15 de setembre.   

El foc viatger de Sant Joan 

···································································································
L’Ajuntament recorda als veïns la necessitat d’extremar les precaucions.

···································································································
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L’Ajuntament ha aprovat el Pla Jove 
2009-2012, l’instrument que ha gui-
ar les polítiques i accions adreçades 
als joves en els propers quatre anys. 
El nou Pla substitueix l’aprovat a finals 
de 2002 que ha estat prorrogat des de 
2006.

El document consolida totes aque-
lles accions que s’han anat desenvo-
lupant en els darrers exercicis que no 
estaven incloses en el Pla anterior. A 
més, posa l’accent en aquells aspectes 
que s’han impulsat en els darrers anys 
des de la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat, com són els relacionats 
amb l’habitatge i el treball.

Per a la seva elaboració s’ha tingut 
en compte la conjuntura econòmica, 
de manera que les accions proposades 
tenen present l’actual limitació de re-
cursos públics. 

 La regidoria de Joventut té previst 

Punts forts 

Elevada sensibilització de l’equip de govern 
entorn a l’equitat de gènere.
Lideratge des d’Alcaldia del Pla de Dones.
Els drets de conciliació familiar són més 
avantatjosos dels marcats per la llei i s’han 
equiparat entre personal funcionari i laboral. 
Elevada presència femenina.
Existència d’àrees municipals sensibilitza-
des sobre el tema.
Qüestionament sobre l’ús del llenguatge i 
predilecció pels genèrics.  

Punts febles 

Manca de sensibilització d’algunes àrees 
envers la necessitat d’accions d’equitat. 
Manca de transversalitat entre les diferents 
àrees municipals sobre aquesta qüestió. 
Manca de tradició interna envers el tema.
Persistència de distinció de gènere d’algunes 
de les tasques de l’administració local.
Manca d’un llenguatge normalitzat amb pers-
pectiva de gènere entre el personal de l’Ajun-
tament i la documentació que es genera.

Diagnosi a la política de gènere

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

L’Ajuntament ja disposa dels resultats 
de l’auditoria de gènere elaborada per 
l’empresa Ceres per tal d’avaluar la 
gestió municipal en matèria d’igualtat 
entre homes i dones. L’auditoria s’ha 
fet a partir del recull i l’anàlisi de la 
documentació facilitada per l’Ajunta-

ment; la realització d’entrevistes en 
profunditat al personal polític i tècnic;  
i un taller participatiu adreçat a tot el 
personal municipal. L’estudi constata 
les oportunitat i fortaleses, així com 
les amenaces i debilitats detectades a 
l’Ajuntament. 

començar els treballs preparatoris del 
Pla 2013-2016 abans de finalitzar la 
present legislatura. 

Objectius generals  

Oferir al jovent una informació àmplia, plural 
i contrastada de tots els àmbits d’interès.
Promoure una oferta d’oci alternativa, es-
table, periòdica i adaptada a les diferents 
edats. 
Afavorir l’experimentació com a via de crei-
xement personal i d’autoprenentatge, vincu-
lada a la creativitat.
Fomentar la participació en la vida pública i 
els espais de relació i intercanvi.
Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés 
als recursos: educació, ocupació, habitatge, 
salut i mobilitat.

Lliurats els premis de les beques 
per a nous músics 
El passat 20 de juny es van conèixer 
els guanyadors de les beques per a 
nous músics promogudes pels ajun-
taments d’Alella, Teià i El Masnou, 
després d’un concert amb els cinc 
grups finalistes celebrat a Ca n’Hu-
met. El guanyador en la categoria B 
va ser el grup Fresh Trash. El cantant 
del grup Unpraise va rebre el premi 
al talent de veu, mentre que el pre-
mi al talent instrumental va quedar 
desert. Els premis de la categoria A 
ja s’havien declarat deserts durant 
el procés de selecció.  

El Casal de Joves celebra el cinquè 
aniversari
Després de cinc anys de la seva in-
auguració, el Casal de Joves organit-
za dues activitats obertes a tothom 
per celebrar-ho. El 25 de juliol, al 
pati de Can Gaza, hi haurà Mostra 
Jove d’Entitats, jocs gegants, scalex-
tric i una exposició commemorativa. 
L’1 d’agost, a les 22.30h, es farà un 
concert amb Maneeck, Fresh Trash,
Ebri Knight i Kumbes del Mambo.

El PIJ organitza un campus d’skate
L’Àgora organitza aquest estiu un cam-
pus d’skate. Es fa del 29 de juny al 
31 de juliol al parc de patinatge de la 
Riera i està gestionat per Ungravity. 
Més informació a l’Àgora, 93 540 
72 45 i a www.ungravityboard.com.

El Barça omple la Plaça de 
l’Ajuntament  
Més d’un miler de persones es van 
aplegar a la Plaça de l’Ajuntament 
el 27 de maig per veure la final de 
la Champions League a través de 
la pantalla gegant instal·lada per 
l’Ajuntament. La instal·lació va 
comptar amb el patrocini de l’em-
presa Bicovi i el suport del bar de 
la Plaça. El cost assumit per l’Ajun-
tament va ser de 1.434€.

L’Ajuntament aprova
el Pla Jove per als propers 4 anys
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Cartells de l’Iran a Can Manyé 
Can Manyé ens convida a endinsar-nos 
en la cultura iraniana a través d’una 
exposició, una conferència, la presen-
tació d’un llibre i la projecció de tres 
pel·lícules. Del 9 de juliol al 2 d’agost, 
el centre de creació acollirà l’exposició 
Cartells de l’Iran (1970-2006. Col-
lecció Reza Abedini). La mostra, que 
té el suport de la Casa Àsia i l’Institut 
Europeu del Disseny, exhibeix una se-
lecció d’obres representatives del carte-
llisme iranià i és una bona oportunitat 
per conèixer de prop el disseny gràfic 
d’aquest país, un treball que reflecteix 
la riquesa cultural i la influència de la 
història del disseny occidental.

Els 28 cartells que s’exposen for-
men part de la col·lecció del reconegut 
dissenyador iranià Reza Abedini i mos-
tren l’evolució del grafisme des de les 
primeres expressions de la cultura per-
sa fins a la modernitat. Paral·lelament 
a la mostra, s’han programat altres 
activitats sobre la cultura iraniana. El 
comissari de l’exposició, Eric Olivares, 
pronunciarà el 15 de juliol la conferèn-
cia El disseny gràfic a l’Iran i el 22 de 

Convocats els premis literaris
Fins al 4 de setembre es poden 
presentar els treballs aspirants als 
Premis Literaris Alella 2009: el de 
poesia Alella a Maria Oleart; el de 
contes Alella a Guida Alzina i el 
d’astronomia Alella a Isidre Pòlit. 
L’any passat es van presentar 88 
treballs. 

Els aperitius de la Festa Major
Com a preludi de la Festa Major de 
Sant Feliu, que se celebra del 31 de 
juliol al 2 d’agost, el diumenge 26 
de juliol començarem a obrir boca 
amb la 12a Caminada Popular. Cal 
inscriure’s al Poliesportiu abans 
del 22 de juliol. Després de cami-
nar podrem recuperar forces en la 
botifarrada que es farà a partir de 
les 21h a la Plaça de l’Ajuntament. 
La nit acabarà amb les havaneres 
de Barca de Mitjana. Enguany no 
tindreu excusa per no presentar-vos 
al Concurs de peres farcides. Us 
ensenyem a cuinar-les en un taller 
que es farà a Can Lleonart el 21 de 
juliol a les 19h. És gratuït, però cal 
inscripció prèvia. 

L’Aplec de l’Arròs reuneix més de 
600 persones al Bosquet 
Més de 600 persones van partici-
par en l’Aplec de l’Arròs, celebrat 
al Bosquet el 14 de juny. La paella 
de Gent d’Alella va guanyar el pri-
mer premi del concurs d’arrossos, 
el segon va ser per a la Confraria de 
l’Arròs i el tercer per a l’Associació 
de Dones Montserrat Roig. L’arròs 
dels Tamaritencs va obtenir el pre-
mi a la paella verda. 

Fira del Joc i de l’Esport 
Grans i petits van gaudir de les acti-
vitats lúdiques i esportives organit-
zades pel Poliesportiu Municipal a 
la Festa del Joc i de l’Esport. 

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

Acció artística sobre la Verema 

L’artista plàstica Sara Milian proposa 
fer una reflexió sobre la Festa de la Ve-
rema a través de la creació d’un llibre 
d’artista, una obra d’art original que es 
pot fer en diferents suports, com ara 
apunts, pintures, anotacions personals, 
fotografies, retalls, objectes, etc. 

La iniciativa artística vol implicar la 
ciutadania a participar en aquest tre-
ball creatiu, a partir de la realització 
d’un taller obert a majors de 6 anys en 
el qual els participants podran expres-
sar les seves vivències i experiències 
sobre la Festa de la Verema. 

Amb aquesta reflexió conjunta, que 
es durà a terme de l’1 al 3 i del 7 al 
9 de setembre, Milian pretén compar-
tir el procés de creació del seu llibre 
d’artista amb els assistents al taller, 
aprofitant les idees, records i experièn-

cies de la festa que sorgeixen dins del 
grup intergeneracional que participi en 
aquesta proposta. Simultàniament els 
participants elaboraran el seu propi lli-
bre d’artista. Les sessions es duran a 
terme a Can Manyé de 18 a 21h. 

Totes les produccions elaborades 
s’exposaran a Can Manyé durant els 
dies de la Festa de la Verema, alhora 
que hi haurà un racó on tots els visi-
tants podran participar en la construc-
ció d’un llibre d’artista col·lectiu sobre 
la festa. 

juliol l’escriptora iraniana Nazannim 
Amiriam parlarà de la situació actual 
d’aquest país i presentarà el seu llibre 
El islam sin velo. També es projectaran 
els  films Persépolis, Buda explotó por 
vergüenza i Niwemang (Media Luna), 
els dies 13, 20 i 27 de juliol. 

Cartell de Reza Abedini que es podrà veure a l’exposició.

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

Els interessats a participar en aquest 
taller creatius s’han d’inscriure a 
Can Lleonart abans del 31 de juliol.
···················································

···································································································
Can Manyé organitza un taller de creació de llibres d’artista inspirats en la Festa. 

···································································································
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA 40 anys de peatge

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Carta als veïns de la Riera Coma Clara 

Distingit/a senyor/a,

L’actual situació obliga a adoptar mesures perquè 
el teixit econòmic del nostre poble no pateixi d’una 
manera encara més dura els efectes de la crisi eco-
nòmica.

És del tot evident que determinades obres públi-
ques i actuacions municipals poden causar, encara 
que transitòriament, importants limitacions en el 
normal funcionament de les distintes activitats eco-
nòmiques existents en les àrees afectades, com és 
el cas de les obres que es duen a terme en la Riera 
Coma Clara. 

Conscients d’aquesta realitat, l’informen que en el 
darrer Ple municipal del 25 de maig  CIU va presen-
tar una moció per aprovar les següents bonificacions 
fiscals per tots els veïns de la riera desde el Passeig 
de Maria Estrada fins al Carrer de les Heures:
1.Bonificar per l’any 2009 en un 100% els subjec-
tes passius de la taxa per l’us privat de les voreres- 
guals- i càrrega i descàrrega de mercaderies afectats 
en l’àmbit de les obres de la Riera Coma Clara  (Or-
denança Fiscal 17).
2.Bonificar per l’any 2009 en un 80% els subjectes 
passius de la taxa de la recollida d’escombraries co-

mercials afectats en l’àmbit de les obres de la Riera 
de Coma Clara (Ordenança Fiscal 10).

Lamentablement aquestes mesures no han estat 
acceptades per l’equip de govern, sense que  s’hagin 
proposat ni adoptat cap altra mesura alternativa o 
equivalent.

Els regidors de CIU estem a la seva disposició per 
treballar en interès d’Alella i els seus  ciutadans, raó 
per la qual li agrairem tots els suggeriments i propos-
tes que ens vulgui fer arribar.

Atentament,
CRISTINA XATART ALZINA
Portaveu del Grup Municipal de CIU

franciscora@alella.cat
aloyll@alella.cat
ponsapj@alella.cat
nonellti@alella.cat
asensiofa@alella.cat
giraltrm@alella.cat

Recentment, el Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques ha dut a terme una Anàlisi de 
l’impacte sobre el trànsit de les diverses actuacions 
previstes a la xarxa viària bàsica del Maresme, i té 
previst encarregar un estudi per a la definició d’una 
ronda o avinguda a partir de la idea preconcebuda 
que cal construir una nova via de quatre carrils 
paral·lela al corredor de l’autopista C-32. 

Aquesta pretensió coincideix el proper 2 de juliol 
amb el 40è aniversari de l’entrada en funcionament 
de l’autopista entre Montgat i Mataró. Inicialment 
la concessió havia de finalitzar el 2004, però el 
1998 es va prorrogar fins al 2021. 

Gràcies a la mobilització ciutadana i la pressió 
de l’Ajuntament, la Generalitat va implantar el 
2007 un sistema de descomptes per als usuaris 
habituals de la via que beneficia prop de 3.000 
conductors alellencs. 

Amb tot, la pervivència del peatge segueix 
sent percebuda com una realitat anòmala i injusta 
per part de la ciutadania i els municipis de la 
comarca, que reiteradament s’han manifestat 
a favor de la supressió de les barreres. Oimés 
quan les bonificacions són provisionals i resten 

condicionades a “la construcció i entrada en servei 
de les futures calçades laterals”.

Per tot plegat, el grup municipal d’ERC+La 
Garnatxa va proposar al Ple del mes de juny 
l’adopció dels acords següents:

1) Instar la Generalitat de Catalunya perquè  
rescati la concessió administrativa en el tram comprès 
entre Montgat i Mataró, estudiï la conveniència i 
viabilitat de dotar la via de nous accessos amb les 
poblacions que n’estan mancades, i renunciï, en 
conseqüència, a la pretensió de construir-hi noves 
infrastructures viàries paral·leles a l’autopista.

2) Requerir la Generalitat com a administració 
competent en matèria de transport ferroviari, perquè 
iniciï els estudis per a la consecució d’una nova línia 
de rodalies entre Barcelona i Mataró.

3) Reclamar a la Generalitat, com a responsable 
del transport interurbà, perquè implementi una 
xarxa d’autobusos que garanteixi les connexions 
directes entre els municipis del Baix Maresme i les 
ciutats de Barcelona i Mataró.

4) Adherir-se a la convocatòria d’actes festius i
reivindicatius programats per al dia 5 de juliol 
per les plataformes cíviques de la comarca.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
tortmc@alella.cat
reverterrf@alella.cat

Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)
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PARTIT POPULAR  Partit Popular: ara solucions, també per a Alella 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Un respir per als emprenedors i els comerciants 

Sempre es diu que la política municipal és distinta 
a la d’altres àmbits. Això genera des de pactes o 
aliances aparentment estranyes fins a l’aparició de 
grups locals, suposadament independents, que pre-
sumeixen de dedicar-se només a les qüestions del 
municipi. Alella en això no és diferent. En el nostre 
consistori tenim dos bons exemples. Gent d’Alella 
sempre ha retret a la resta de grups de fer política 
de partit en el municipi i, malgrat alardear d’abste-
nir-se en mocions aparentment supramunicipals, en 
alguna ocasió les han donat suport si tenien aspecte 
progressistes o d’esquerres. En l’últim Ple ells tam-
bé han proposat una moció que gens té a veure amb 
Alella o els problemes dels seus veïns. Han presen-
tat una moció que neix a dos municipis japonesos 
i s’han quedat tan amples. COR, Amor per Alella, 
des que és liderat pel seu actual regidor mai s’ha 
amagat de ser públicament independentista i repu-
blicà. Exactament igual que ERC-LG. És una mani-
festació autòctona d’aquest posicionament polític. 
En el Ple de juny el Partit Popular ha presentat dues 
mocions que sí són transcendents i importants per 
als nostres veïns. El Partit Popular és sensible als 
problemes dels nostres ciutadans i per això planteja 
solucions. La primera d’elles demanava la reducció 

de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), aplicant per 
a això l’excedent de tresoreria de la liquidació del 
pressupost del 2008. També incloïa l’augment de 
bonificació en l’IBI fins a un 50% per a aquells que 
instal·lin sistemes d’energies solars o renovables en 
els seus habitatges. I, per al supòsit que no vol-
guessin ERC-LG i PSC rebaixar l’IBI d’aquest any, 
vam proposar la congelació de tots els impostos i 
taxes per al 2010 i, si la crisi es manté o agreuja, 
l’aplicació de l’IPC, el que suposaria una rebaixa 
en tots els impostos. La segona moció, davant les 
irregularitats acreditades en tot l’assumpte, insta-
va a prendre l’acord d’arxivar tots els procediments 
sancionadors generats per la càmera del semàfor 
de Àngel Guimerà amb la devolució de les multes 
pagades i el reintegrament dels punts a aquells con-
ductors que se’ls haguessin retirat. Malgrat la insis-
tent manifestació de l’Alcalde i del regidor socialista 
que només es pretenia disciplinar el tràfic i no havia 
afany recaptatori, ells han mantingut els seus pro-
cediments, les seves multes i les retirades de punts. 
Aquestes polítiques no busquen solucionar proble-
mes sinó agreujar-los.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

El partit del COR, preocupat per la crisi econòmi-
ca que colpeja els petits empresaris del poble, ha 
demanat a l’Ajuntament que redueixi a la meitat 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) per tal de potenciar l’emprenedoria i donar 
suport als comerciants alellencs. Al tancament 
d’aquesta publicació la moció presentada pel COR 
encara no ha estat sotmesa a votació però, des del 
partit, confiem que els nostres governants veuran 
els avantatges que suposa per al poble aquesta ini-
ciativa i la tiraran endavant.

L’ICIO és un impost grava l’execució, dins del 
terme municipal, de qualsevol construcció, instal-
lació o obra per a la qual s’exigeixi la llicència 
corresponent d’obra –s’hagi obtingut o no aquesta 
llicència– sempre que l’expedició correspongui a 
aquest Ajuntament. En moments de crisi econò-
mica com l’actual és positiu generar incentius per 
als emprenedors que tinguin intenció d’establir un 
negoci a Alella, així com facilitar la posada al dia 
de les activitats industrials i comercials ja existents. 
Una bonificació en l’ICIO contribuirà, sens dubte, a 
què aquells emprenedors o comerciants que estan 
passant per dificultats econòmiques es decideixin a 
fer el gran pas de fundar o de millorar el seu negoci 

i, alhora, els donarà un respir en la seva “batalla” di-
ària. Aquesta mesura de reduir l’impost no és nova 
i altres municipis, com ara Tordera, ja han aprovat 
per unanimitat aquesta acció per suavitzar la crisi.

Des del partit del COR vam demanar en el darrer 
Ple municipal de juny una bonificació del 50% en la 
quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres per a totes aquelles obres que tinguin com 
a objectiu la implantació de locals, naus industrials, 
comercials o despatxos que estiguin destinades a 
la realització d’activitats econòmiques en general 
a Alella. Aquesta bonificació es farà extensiva als 
establiments o empreses ja instal·lats al poble que 
tinguin la intenció de reformar, ampliar o modernit-
zar les seves dependències.

Des del COR proposem que l’acció sigui d’apli-
cació immediata perquè des de l’Ajuntament es 
contribueixi, en la mesura del possible, a pal·liar la 
situació i a revitalitzar l’economia del poble. Si des 
del consistori es poden facilitar tràmits com ara la 
bonificació l’ICIO en un context econòmic difícil com 
l’actual, és de llei donar suport als emprenedors i 
comerciants per contribuir a generar més negoci a 
Alella.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
www.popularsbcn.
com/alella 
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Talent i vinya

GENT D’ALELLA Els governs són escollits per a governar 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Des d’ara Alella disposa de la seva pròpia marca. 
Una marca com a conductora socio-històrica, com 
a productora simbòlica de caràcter social i com a 
potenciadora de possibilitats d’inserció competiti-
va.

Si considerem el poble com espai de convivèn-
cia, calaix de memòria, viver de noves idees, taller 
de talent, portes d’entrada i de sortida, em d’enten-
dre que la recent creada tarja de visita és la forma 
gràfica de com percebem, o volem que es percebi 
el poble, com expliquem la seva personalitat, com 
contem part de la seva vida damunt d’un vehicle 
que transporta les percepcions de diferenciació lo-
cal.

Encara que l’encàrrec de dissenyar la marca 
respon més a raons de promoció turística estem 
segurs que contribuirà a millorar la imatge muni-
cipal, incrementar l’apropament dels actors socials 
i econòmics, i accentuar la cooperació pública-pri-
vada. El treball de la marca ha de contribuir ha 
sentir confiança, orgull, audàcia i solidaritat com 
a valors emocionals per potenciar als valors afegits 
de productes catalogats com a característics i amb 
atributs tangibles. 

Com que són temps propicis per l’abordatge 

innovador, estem segurs que hem donat un pas 
important per transformar en terreny ben adobat 
l’encontre entre els signes d’identitat alellencs amb 
la potenciació de les possibilitats de desenvolupar 
nous productes, penetrar en nous mercats o esti-
mular nous consums.

Finalment, si entenem el logo com cristal·lització 
icònica i valor de marca, valorem el seu disseny per  
que respon a la combinació de recursos tangibles 
i no tangibles destinats a millorar la nostra imat-
ge, perquè representa un recurs de competitivitat 
modern, i es dibuixa a partir de valors, creences i 
cultura propis.

Fem nostre a casa i a fora o molt lluny: Alella, 
talent i vinya.

Convindran amb mi que és més fàcil gestionar les 
empreses i mantenir el lloc de treball en èpoques 
de bonança que en moments com l’actual. També 
la política se’n ressenteix i posa blanc sobre negre 
l’estil dels nostres líders. Ara, el que tothom volem 
és que els partits que estan al govern resolguin els 
problemes i les causes que els han creat.

L’Alcalde d’Alella ha tancat l’any 2008 amb un 
resultat positiu de 1.548.000 €. Si els números de 
l’Ajuntament son tan bons, com és que l’IBI s’ha pujat 
un 18%?; Com és que les “millores socials” de les or-
denances fiscals beneficien només 12 famílies? Com 
és que seguim ampliant la plantilla municipal?.

Si anem tant be, què esperem a licitar les obres 
de l’escola Fabra? I a netejar els vidres del Mercat?. El 
liderat transaccional de l’Alcalde és veu en que acaba 
decidint que el mòdul prefabricat del CFA és, després 
de negar-ho 2 anys, la solució pels vestuaris.

Més enllà de posar pegats hauríem de gestionar 
els recursos de forma impecable. Per què paguem 
per fer voreres que no serveixen? (la que travessa la 
Riera a l’avgda Badalona) o que enderroquem me-
sos després de construir-la (la perpendicular al c/ de 
les Heures, a la Riera afectada per les obres).  Afor-
tunadament, l’equip de govern ha estat sensible a 

la necessitat de suplir l’afectació d’aparcament que 
hi haurà amb les obres; tant de bo també ho hagués 
estat amb la concepció del propi projecte o ho sigui 
amb la tria de l’arbrat: no podrien proposar als veïns 
tres espècies i que aquests triessin?: No volen més 
plataners per les al·lèrgies i la brutícia.

Permeteu-me felicitar als membres de Gd’A que 
han fet possible el primer (i quart) premi a l’Aplec 
de l’Arròs i manifestar-vos la nostra alegria. Que si-
gui un símbol de la feina feta des de la il·lusió i del 
triomf que la Gent d’Alella pot assolir amb la feina 
ben feta.

Gent d’Alella a l’Aplec de l’Arròs: la il·lusió per la feina ben feta.

Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
http://mercemarzo.
blogspot.com/
www.gentdalella.cat
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PLE ORDINARI DEL 26 DE MARÇ DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
Alcaldia 93 555 05 50
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

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

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

CAN MANYÉ
93 540 87 23 / Riera Coma Fosca, 42
Dc. dj. i dv. de 17 a 20.30h. · Ds. i dg. d’11 a 14h.

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

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

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 ·

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 21 al 26 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.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2009
Taxa per recollida escombraries comercials     fins al 03.07.2009

IBI (2a fracció domiciliat)     01.07.2009

Mercat municipal 3r trimestre      14.07.2009 a 15.09.2009

IBI Rústica       04.09.2009 a 05.11.2009

Impost Activitats Econòmiques    04.09.2009 a 05.11.2009

Acords del ple

Telèfons d’interès 

  Sentència del TSJC sobre el conveni de la Vall de Rials.
L’alcalde va donar compte de la sentència del TSJC que esti-
ma parcialment el recurs contenciós administratiu promogut 
per Rials SA i obliga l’Ajuntament a indemnitzar la societat 
amb 16.240€ pel cost dels treballs tècnics i l’assessora-
ment jurídic avançat per mercantil. La sentència deixa clar 
que la potestat del planejament recau en l’Administració.

ACORDS DEL PLE
 
  Canvis de delegacions de les àrees d’Educació, Participa-
ció Ciutadana i Gestió Interna. 
L’alcalde va donar compte del decret pel qual la delegació 
de l’àrea d’Educació passa del regidor Jaume Ponsa a la 
regidora Marta Giralt, l’àrea de Participació Ciutadana és 
assumida per l’Alcaldia, i l’àrea de Gestió Interna passa al 
regidor Ponsa. 
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Agenda d’activitats

22h Pati Can Gaza
Nit de cantautors amb Divide & Wenceslao i Nit astronòmica. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella amb la col·laboració de l’Associació d’Astronomia d’Alella.

Dijous 2 de juliol

Del 9 de juliol al 2 d’agost. Inauguració el 9 de juliol a les 20h.
Cartells de l’Iran. Col·lecció de Reza Abedini.

Dimecres 15 de juliol 20h 
Conferència. Disseny gràfic a l’Iran, a càrrec d’Eric Olivares.

Dimecres 22 de juliol 20h  
Presentació del llibre. El islam sin velo, a càrrec de Nazanin Amirian.

Dilluns 13 de juliol a les 22h
Cinema. Persépolis, de Vincent Paronnaud.

Dilluns 20 juliol a les 22h
Cinema. Buda explotó por vergüenza, d’Hana Makhmalbaf. 

Dilluns 27 juliol a les 22h
Cinema. Niwemang (Media Luna), de Bahman Ghobadi. 

Can Manyé (Riera Coma Fosca, 42) Dc. dj. i dv. de 17 a 20.30h. i ds. i dg. d’11 a 14h.

Can Manyé mira cap a l’Iran

22h Plaça de l’Ajuntament
Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula Bee Movie. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella.

Divendres 3 de juliol

17.45h Residència Germans Aymar i Puig  
Jornada de portes obertes. Entrada gratuïta.
Organitza: Fundació Germans Aymar i Puig

22h Jardins de Cal Marquès 
Festival d’Estiu Alella 2009. Nit & swing. L’Original Jazz Orquestra 
Taller de Músics i La Polifònica Joia d’Alella. Preu:20 €.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 4 de juliol

21h Àgora, Punt d’Informació Juvenil 
Xerrada. El món amb ull joves. Cuba, un paradís? 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 7 de juliol

22h Pati de Can Gaza  
Nit d’humor amb David Maqueda. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 9 de juliol

22.30h Carrer Àfrica 
Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula Juno. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 10 de juliol

22h Parc de Can Sors 
Festival d’Estiu Alella 2009. Tap Olé. Claqué i guitarra. Gratuït 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 11 de juliol

21h Àgora, Punt d’Informació Juvenil
Xerrada. El món amb ulls joves. Ruta pel Far West.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 14 de juliol

22h Pati de Can Gaza 
Nit de clown amb Willo. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 16 de juliol

22h Plaça de l’Ajuntament 
Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula Horton. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 17 de juliol

De 10 a 14h Sala de Plens de l’Ajuntament  
Banc de sang. Anima’t a participar. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 18 de juliol

21h Àgora, Punt d’Informació Juvenil
Xerrada. El món amb ulls joves. Nepal, tot un món al peu de les 
grans muntanyes.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 21 de juliol

22h Pati de Can Gaza 
Nit de màgia amb Jimmy el mag. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 23 de juliol

22.30h Carrer Àfrica 
Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula Cobardes. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 24 de juliol

De 18 a 21h  Pati de Can Gaza
5è Aniversari del Casal de Joves. Mostra Jove d’Entitats. Jocs 
gegants, scalextric i exposició commemorativa. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

22h Jardins de Cal Marquès
Festival d’Estiu Alella 2009. Projecció de l’òpera Rigoletto. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 25 de juliol

19h Poliesportiu Municipal 
12a Caminada popular. Gratuït / Inscripcions al Poliesportiu.
Organitza: Ajuntament d’Alella

21h Plaça de l’Ajuntament  
Botifarrada popular. Preu: 3 €. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

22h Parc Gaudí  
Havaneres amb el grup Barca de Mitjana. Gratuït
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 26 de juliol

21h Àgora, Punt d’Informació Juvenil  
Xerrada. El món amb ulls joves. Cooperació al Senegal.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 28 de juliol

de 15 a 21h Platja d’Ocata 
16è Torneig de Rugbi platja. Premis, sopar i concert a l’IES Alella. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

22h Jardins de les Quatre Torres 
Festival d’Estiu Alella 2009. Trio Colom-Lluna-Claret. Preu: 20 €
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 18 de juliol

19.30h  Can Lleonart
2a Trobada de Noves Experiències Empresarials. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimecres 15 de juliol
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RECOMANACIONS DE SEGURETAT 
PER PREVENIR ELS ROBATORIS A DOMICILIS 

Consells generals

Protegiu les obertures de més fàcil accés: fi nestres de cuina i bany, portes de 
tanca corredissa, etc.

Connecteu sempre l’alarma quan marxeu de casa o aneu a dormir. 

Deixeu un llum encès a la nit a l’exterior del domicili, podeu disposar de llums 
que s’activen amb temporitzador.

No deixeu les claus de casa en els vehicles aparcats.

Si observeu moviments estranys de persones que us facin sospitar, truqueu la 
policia.

Dins de casa

Si creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol entrar, obriu les llums i crideu.

Eviteu SEMPRE la confrontació amb qualsevol intrús i faciliteu-ne la fugida.

Mireu a l’exterior per si veieu algú o un cotxe desconegut i truqueu la policia.

En sortir de casa

Comproveu que tots els accessos estiguin tancats.

Tanqueu la porta amb clau.

Connecteu l’alarma. 

Si torneu al domicili i observeu que algú hi ha entrat, no entreu i truqueu la 
policia.

TELÈFONS D’INTERÈS

Policia Local d’Alella
092 emergències
93 555 24 12

Mossos d’Esquadra
088

Emergències
112

DENÚNCIES

Podeu denunciar els fets 
a la Policia Local 
o al Cos de Mossos 
d’Esquadra i també 
a l’adreça d’Internet
www.gencat.net/mossos

més informació www.alella.cat
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