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Recentment s’han complert dos anys des que una part impor-

tant de la ciutadania va renovar-nos la confiança per seguir 

al capdavant de la gestió pública municipal. Som a l’equador 

del mandat i, en canvi, de vegades sembla que faci tota una 

vida que gaudim d’alguns dels serveis i dels avenços que 

s’han implantat al llarg d’aquest temps.

N’esmento alguns, com la posada en funcionament del com-

plex esportiu de la piscina i de la llar d’infants; l’adquisició 

de la fàbrica de pintures i els treballs previs per implantar-hi 

habitatge dotacional i la futura biblioteca; la construcció dels 

habitatges socials de lloguer de Cal Doctor, actualment en 

fase d’adjudicació; la construcció de la segona escola pública 

de dues línies a la Serreta; la licitació per part de l’Ajunta-

ment de les obres d’ampliació de l’escola Fabra; la redacció 

dels projectes de tres trams de la Riera i l’execució de les 

obres del primer d’aquests; la reforma de la masia de Can 

Magarola; el concurs per redactar el projecte del nou Casal; 

les millores fetes a la carretera al seu pas pel Canonge i els 

carrers de Guilleries i Badalona; el proper trasllat de la Policia 

Local a l’antic Escorxador; el parc de patinatge; la substitució 

d’una part de l’enllumenat d’Alella Parc, o la incorporació a 

la xarxa, procedent del subsòl, d’una tercera part de l’aigua 

potable que consumim. 

A més d’aquestes actuacions, l’Ajuntament ha centrat bona 

part de la seva activitat en l’ampliació i millora del Servei 

d’Atenció Domiciliària als col·lectius socials més desafavo-

rits i vulnerables; el nou grau superior de Gestió Comercial i 

Màrqueting del vi a l’Institut d’Alella; el Centre d’Acollida Tu-

rística mancomunat amb El Masnou i Teià, i la nova proposta 

cultural a Can Manyé. Malgrat la conjuntura econòmica, tots 

aquests projectes i d’altres que s’hi aniran afegint requereixen 

el nostre esforç i el de tota la ciutadania per encarar el futur 

immediat amb solvència i il·lusió.
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Sortim de festa!
···································································································
La Festa Major de Sant Feliu convida la ciutadania a fer poble i a 
compartir tres dies de gresca i celebració.
···································································································

Alella comença el mes d’agost fent fes-
ta grossa. El dia 1 és Sant Feliu, patró 
del poble, i la festivitat es commemora 
amb tres dies intensos de Festa Ma-
jor. Del 31 de juliol al 2 d’agost s’han 
programat prop d’una trentena d’activi-
tats pensades per a tot tipus de públic, 
amb l’objectiu d’animar la ciutadania 
a viure amb els cinc sentits aquesta 
celebració col·lectiva. El menú inclou 
espectacles musicals i infantils, con-
cursos, actes oficials, exposicions, ac-
tivitats esportives, commemoracions, 
teatre, cercavila de gegants i tallers. 

31 de juliol
Després de l’aperitiu del 26 de juliol 
-amb la caminada popular, la botifar-
rada i les havaneres- la Festa Major 
arrenca el 31 de juliol a les 19.30h 
amb el lliurament de la medalla de pla-
ta del poble a la Colla de Diables del 
Vi d’Alella amb motiu dels 25 anys de 
la seva creació. Serà a les 19.30h a la 
sala de plens de l’Ajuntament.

La música de Narcís Perich i la 
Caravana de la Bona Sort!, el repic de 
campanes, el correfoc dels Diables del 
Vi, les versions del grup Lapsus i la nit 
jove, i el concert dels grups Analhard, 
Jaleo Real i P. d. Parra, són les propos-
tes del primer dia. Els més marxosos 
podran seguir de festa amb música, 
jocs i una xocolatada, i començar el 
dia amb una remullada a la platja del 
Masnou.

1 d’agost
El dissabte 1 d’agost, festivitat de Sant 
Feliu, està farcit d’activitats. Al matí, la 
canalla de 3 a 13 anys té una cita amb 
el concurs de dibuix infantil i els adults 
posaran a prova les seves dots culinà-
ries en el concurs de peres farcides. Al 
migdia es farà la tradicional missa so-
lemne en honor al patró, que enguany 
anirà seguida de la inauguració i be-
nedicció de l’Espai Golfes de l’església. 
Abans de dinar, podreu descarregar 
energia i passar una bona estona a la 

Guerra Guarra i la remullada que orga-
nitza l’Esplai Guaita’l a Riera Principal. 
Després d’una migdiada per reposar 
forces, torna la gresca amb l’exposició 
del concurs de dibuixos, el cercavila de 
Gegants, Capgrossos, Grallers i Tim-
balers d’Alella, i l’activitat infantil del 
grup Sona que trona. 

El dia del patró també es disputa la 
final del Torneig de Futbol Sala i es fa 
el Cercatasques, la gimcana pels bars 
d’Alella amb els Timbalers dels Dia-
bles. L’Orquestra Selvatana amenitzarà 
el concert de tarda i el ball de gala. Al 
pati de Can Gaza, el Casal de Joves ce-
lebra el seu cinquè aniversari amb un 
concert de grups joves. 

2 d’agost
La Festa Major s’acomiada el diumenge 
2 d’agost amb el minitorneig d’escacs, 
el lliurament de premis del concurs de 
dibuix infantil, la festa de l’escuma, 
el taller de coets d’aigua, la baixada 
d’andròmines i la ballada de sardanes 
amb la cobla Ressò. El grup de teatre 
Pàmpol del Casal d’Alella tanca el pro-
grama amb la representació de l’obra 
Diner Negre, de Ray Cooney, a l’Hort 
de la Rectoria.

Activitats Infantils

Baixada d’andròmines

5è aniversari Casal de Joves

Concerts i balls

Teatre a l’aire lliure  

Concurs de peres farcides

Els Diables del Vi rebran la Medalla d’Alella, en grau de plata, pels seus 25 anys d’existència.
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Els Juliols de la UB desperten un gran interès 
···································································································
Alta participació en el curs  ‘Vi, patrimoni i desenvolupament territorial’. 

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

La cuinera Carme Ruscalleda va parlar sobre la relació  del vi i la gastronomia. 

Càlida acollida del Festival d’Estiu 
L’èxit de públic i la bona acollida han 
marcat les tres primeres propostes mu-
sicals del Festival d’Estiu Alella 2009: 
el concert inaugural de la l’Original 

Els Juliols de la UB han deixat bon 
regust. La temàtica d’aquest estiu -Vi, 
patrimoni i desenvolupament territo-
rial- i la rellevància dels ponents han 
despertat un gran interès. Una quaran-
tena de persones han seguit regular-
ment el curs celebrat del 6 al 10 de 
juliol i que ha combinat les sessions a 
l’aula amb visites i passejades per les 
vinyes i masies d’Alella. 

El curs ha abordat el vincle entre el 
vi i la gastronomia i els processos de 
patrimonialització de l’alimentació. Des 
d’una perspectiva multidisciplinar, s’han 
tractat els aspectes negatius i positius 
d’un fenomen en alça com és el turisme 
gastronòmic, de la mà de ponents tan 
destacats com la cuinera Carme Rusca-
lleda o el naturalista Martí Boada. 

Ha estat una setmana intensa en 
què els assistents han pogut gaudir de 
les xerrades de professionals de primer 
nivell que es dediquen a investigar so-

bre el patrimoni alimentari, el desen-
volupament social i el medi ambient, 
des de les ciències socials i les ciències 
naturals. També han pogut conèixer de 
primera mà l’experiència de professio-
nals del sector del vi, a través de les 
aportacions de pagesos, enòlegs, viti-
cultors i tècnics de l’administració.

A més de tractar el món de la viti-
vinicultura en general i mostrar la seva 
interrelació amb el mediambient, el 
desenvolupament sostenible i el patri-
moni cultural, els alumnes han pogut 
observar directament quin és el vincle 
d’Alella i la seva gent amb la cultura 
de vi.

Jazz Orquestra i la Polifònica Joia, al 
Passeig dels Jardins de Cal Marquès, 
l’espectacle de guitarra espanyola i cla-
qué de Tap Olé, al parc de Can Sors, i 

el concert del trio Colom-Lluna-Claret, 
al Jardí de les Quatre Torres. Les tres 
propostes han congregat més de 1.200 
persones.
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·······················································································································································
L’Ajuntament hi ha fet reformes per millorar l’accessibilitat i la funcionalitat de la masia.

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

Can Magarola, a punt per ser usada 

L’Ajuntament ja té enllestides les refor-
mes que han permès de millorar l’ac-
cessibilitat, garantir la conservació i 
diversificar la funcionalitat i les activitats 
que podrà acollir a partir d’ara la masia. 

Els treballs han estat realitzats per 
l’empresa Penta a partir del projecte 
redactat per Salvador Oliveras, i han 
estat finançats mitjançant una sub-
venció estatal de 400.000€. Les obres 
han consistit en l’adequació d’una part 
de l’antic celler i del primer pis amb 
la finalitat de poder acollir activitats de 
manera independent, sense necessitat 
d’entrar al cos central de l’edifici. 

A aquest efecte s’han habilitat dos 
recorreguts d’accés a través de sengles 
rampes i s’han dotat aquests espais de 
serveis. La primera planta acollirà, a 
partir de setembre, les aules de pràc-
tiques dels estudis de grau superior de 
Gestió comercial i màrqueting enològic. 
S’hi podrà accedir tant per una entrada 
independent situada en l’extrem supe-
rior de la finca, com des de la rampa 
habilitada al pati central. També s’ha 
adequat l’espai exterior amb voravies 
de maó, il·luminació i baranes per tal 
d’afavorir la realització d’activitats a 
l’aire lliure. 

Mas Coll estrena parc infantil  
Alella disposa des del mes de juliol 
d’un nou parc infantil situat a Mas Coll, 
entre els carrers de la Selva i el Ber-
guedà. La zona verda s’ha protegit amb 
una tanca de fusta perimetral i s’hi han 
instal·lat tres gronxadors i un tobogan 
sobre una llosa de cautxú per garantir 
la seguretat dels infants. A més de re-
passar els bancs i posar-hi papereres, 
s’hi ha instal·lat una taula de pícnic. 
El cost d’aquesta actuació ha estat de 
14.400€, que se sumen als més de 
6.600€ invertits en la millora d’altres 
cinc parcs. Properament s’habilitarà 
una nova zona de lleure a Alella Parc.

S’ha reforçat el pati d’accés com a punt d’acollida d’usuaris i visitants.

S’han habilitat serveis tant al celler com al primer pis. S’ha reconstruït el sostre i els forjats de part de l’edifici.
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Les tres obres promogudes per l’Ajun-
tament i finançades amb el Fons Es-
tatal d’Inversió Local (FEIL) estan en 
marxa des del mes de juliol.

L’arranjament de la riera
Els treballs de la riera, que executa 
l’empresa Copcisa per un import de 
1.153.000€, s’han dividit en dues 
fases. Fins al mitjan octubre s’actuarà 
en el tram superior, entre Marià Estra-
da i Can Sanmiquel. Es pot accedir a 
les finques, però no es pot transitar ni 
aparcar en aquest tram. Mentre durin 
les obres es pot utilitzar com a aparca-

ment alternatiu l’espai que va del pou 
sorrer a Can Llimona. A finals d’octubre 
s’actuarà en el tram inferior, entre Can 
Sanmiquel i el carrer de les Heures. 
L’Ajuntament habilitarà un aparcament 
alternatiu a Can Serra, contigu a la 
zona d’estacionament de Cal Calderó.

La zona verda de Can Vera 
A la tardor es vincularà la zona verda 
del carrer de Pau Vila amb el Poliespor-
tiu i el Complex Esportiu Municipal. Els 
treballs han estat adjudicats a l’empre-
sa Moix per un import de 278.421€ i 
tenen un termini d’execució de quatre 

Ja estan en marxa les tres obres del FEIL 

Estiu d’obres al centre urbà

La substitució de la canonada de sub-
ministrament d’aigua en alta entre Pre-
mià de Mar i Tiana que està realitzant 
Aigües Ter-Llobregat (ATLL) tindrà en 
obres durant l’estiu diversos sectors 
del centre urbà.

El passeig dels Germans Aymar i 
Puig romandrà tallat al trànsit rodat 
fins al 28 d’agost, tot i que és probable 
que a partir de la segona quinzena s’hi 
pugui circular en sentit descendent. 

L’Ajuntament aprofitarà les obres 
d’ATLL per arranjar el vial, sense cost 
per al municipi: s’hi instal·larà un sis-
tema de recollida d’aigües pluvials, 
s’ampliarà la vorera i es renovaran les 
pilones i la instal·lació elèctrica de l’en-
llumenat. A més, se substituirà la illeta 
de davant de Cal Baró per un giratori 
i s’adaptaran els guals de les voreres 
que hi ha a l’encreuament amb la Ri-

era Fosca. Un cop acabades les obres, 
ATLL pavimentarà el carrer i la resta 
de vials afectats en fases anteriors del 
projecte.  

Aparcament provisional
L’Ajuntament va convocar els veïns de 
l’àmbit a una reunió informativa el pas-
sat 7 de juliol. En principi, es preveu 
garantir en tot moment l’accés dels re-
sidents a les seves finques, així com el 
pas als serveis d’emergències. Mentre 
durin les obres, els veïns i clients dels 
establiments de l’entorn podran estaci-
onar en un aparcament habilitat en un 
solar de la Fundació Aymar i Puig, amb 
capacitat per a 40 places, al qual s’ac-
cedeix des del carrer Doctor Homs. 

Com a itineraris alternatius es re-
comana transitar pel Torrent de Can 
Comulada i el carrer de Charles Rivel 

per accedir als barris de l’Eixample i de 
Nova Alella-Cal Baró. 

Obres a Can Lleonart 
L’endemà de Festa Major, ATLL obri-
rà la plaça dels Germans Lleonart per 
canviar la canonada que discorre per 
sota de la carretera sense haver d’inter-
rompre’n el trànsit. Per aquest motiu, 
durant els divendres d’agost les para-
des del mercat setmanal de marxants 
es traslladaran a l’aparcament pavi-
mentat de davant de Can Lleonart. 

Simultàniament, s’haurà de subs-
tituir la canonada del tram baix de  
Ferran Fabra. Està previst que els 
treballs s’iniciïn la primera setmana 
d’agost, un cop enllestides les obres 
del FEIL que s’hi estan fent. Mentre 
s’executin, es mantindrà el pas alterna-
tiu per als vehicles. 

mesos. Amb aquesta obra el municipi 
guanyarà un nou espai per al lleure de 
1.065 m2. Aquests treballs no afecten 
el trànsit. 

El mur de Ferran Fabra
Els treballs, a càrrec de l’empresa Ser-
vial, tenen un cost de 91.177€ i con-
sisteixen en la construcció d’un mur de 
contenció de formigó armat i aplacat 
de pedra de 32 metres de longitud. 
Està previst que l’obra quedi enllestida 
a mitjan agost. Mentrestant, el carrer 
està obert al trànsit amb pas alternatiu 
regulat per semàfor. 

···································································································
Els treballs de substitució de la canonada d’aigua d’ATLL afecten el passeig 
d’Aymar i Puig, la plaça de Can Lleonart i l’avinguda de Ferran Fabra.

···································································································
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·······················································································································································
La Generalitat publicarà les llistes definitives d’admesos i exclosos el setembre.

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

El pisos de Cal Doctor s’adjudicaran a la tardor 

El procés d’adjudicació dels habitatges 
socials de lloguer de Cal Doctor s’allar-
garà uns mesos més del previst inicial-
ment. La Generalitat ha posposat fins 
a la tardor el sorteig i el lliurament de 
claus d’aquesta promoció. Tot i que les 
obres ja estan enllestides, els pisos no 
podran lliurar-se a l’estiu, com es pre-

L’Alella Circumval·lació, nova línia de bus urbà 
La línia d’autobús que unia Alella i Teià 
passant pel Masnou des de febrer de 
2006 adaptarà la seva ruta a partir 
d’agost. L’Ajuntament de Teià ha deci-
dit suprimir aquest servei per falta de 
disponibilitat econòmica, de manera 
que el nostre municipi haurà de fer 
front en solitari a les despeses de la 
línia que comunicava els diferents veï-
nats del poble amb l’estació de tren del 
Masnou. La línia passarà a anomenar-
se Alella Circumval·lació i estarà opera-
tiva a partir del 3 d’agost.

La nova línia tindrà assignat un ve-
hicle que garanteix la mateixa freqüèn-
cies de pas per cada parada que fins ara 
-1 hora-, si bé ha calgut ajustar lleuge-
rament els horaris. També mantindrà 
el recorregut actual per Alella, però 
acabarà la ruta al port del Masnou, a 

la mateixa parada de la línia Alella Ex-
prés, en comptes de continuar per la 
carretera N-II fins a l’estació (trobareu 
tota la informació a la contraportada 
d’aquest butlletí).

Ibars Meia, sense servei a l’agost
El nou itinerari manté totes les parades 
del municipi, tret d’Ibars Meia. La re-
núncia de Teià deixarà fora de servei la 
parada que es va establir el març de 
2007 al carrer Bellaterra. A partir de 
setembre, l’Ajuntament de Teià repren-
drà el servei, passant pel carrer Joan 
XXIII, entre les 7:30 i les 10h i entre 
les 16:30 i les 19:30. No obstant això, 
l’Ajuntament d’Alella manté converses 
amb El Masnou per tal que el bus urbà 
d’aquest municipi pugui fer parada al 
barri alellenc. 

Bonificacions a les T-10

Menors de 18 anys, majors de 65, aturats i 
discapacitats poden beneficiar-se de la T-10 
social per als recorreguts interns de les línies 
Alella Exprés i Alella Circumval·lació. Les T-10 
socials es poden adquirir al preu de 6,15€ a 
l’Ajuntament, el Punt d’Informació Juvenil i el 
Casal de Joves de Can Gaza. Des de setembre 
de 2008 se n’han distribuït prop de 800. 

veia en un primer moment, ja que s’ha 
endarrerit la publicació de les llistes 
definitives d’admesos i exclosos, degut 
a l’alt volum de documentació que ha 
calgut revisar i a problemes en les noti-
ficacions als interessats. 

Al tancament d’aquesta edició, Adig-
sa tenia previst fer públiques les llistes 

definitives el mes de setembre,  un cop 
estudiades les al·legacions presentades 
i resoltes totes les notificacions. Les 
llistes definitives es podran consultar 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
en  la pàgina web d’Adigsa (www.adig-
sa.cat). Contra aquesta resolució es 
podrà presentar recurs d’alçada davant 
la Secretaria d’Habitatge o la Direcció 
General d’Habitatge, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la 
notificació a cada sol·licitant de la seva 
condició dins la llista definitiva. Segons 
fonts d’Adigsa, el sorteig es farà, amb 
tota probabilitat, el mes d’octubre.

Llistes provisionals 
Les llistes provisionals és van fer públi-
ques el 27 de maig. Del total de 242 
sol·licituds presentades, 118 van ser 
admeses i 126 en van resultar exclo-
ses: 52 per manca de documentació i 
17 per no complir els requisits. A més, 
55 més van ser excloses pel doble mo-
tiu de no reunir els requisits i no pre-
sentar la documentació requerida.
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Alella celebra els 40 anys d’autopista 
aixecant les barreres del peatge 
···································································································
Els conductors van accedir gratuïtament al peatge durant mitja hora. 
···································································································

Alella va commemorar els 40 anys de 
l’autopista del Maresme -la més anti-
ga de l’Estat- el passat 5 de juliol amb 
l’aixecament de les barreres del peatge 
durant mitja hora. Com a les mobilitza-
cions iniciades fa cinc anys, el govern 
alellenc va tornar a convocar la ciuta-
dania a participar en un aperitiu popu-
lar a l’entrada del peatge de la C-32. 

Amb aquesta acció, el consistori  
feia explícita la seva adhesió als actes 
reivindicatius programats per la Coor-
dinadora de Plataformes No N-II del 
Maresme amb motiu del 40è aniversari 
de l’autopista, per reclamar la gratuïtat 
d’aquesta via i la reconversió de la N-II 
en un passeig. A més, els congregats 
van demanr millores en el transport 
públic interurbà. 

A la mobilització van participar una 
quarantena de veïns i veïnes, acompa-
nyats de l’alcalde, Andreu Francisco, 
els cinc regidors d’ERC+La Garnatxa 

El Ple demana la supressió del peatge i la millora del transport públic

El Ple del 25 de juny va aprovar, amb l’abstenció del PSC, una moció d’ERC+La Garnatxa en la qual s’insta la 
Generalitat, com a titular de la C-32, a rescatar la concessió administrativa en el tram comprès entre Mataró 
i Montgat. També es demana que estudiï la conveniència i la viabilitat de dotar de nous accessos les pobla-
cions que n’estan mancades, com Teià i Cabrils, i renunciï, en conseqüència, a la pretensió de construir-hi 
noves infrastructures viàries paral·leles a l’autopista.

L’acord també reclama l’ampliació i millora de la xarxa d’autobusos interurbans a càrrec de la Gene-
ralitat, de manera que es garanteixin les connexions directes entre els municipis del Baix Maresme i les 
ciutats de Barcelona i Mataró. Per últim, la moció emplaça el govern català perquè iniciï els estudis per a 
la consecució d’una nova línia de rodalies entre Barcelona i Mataró que doni servei a la major part de la 
població de la comarca. 

En la seva part expositiva, la moció recorda que el tram d’autopista entre Montgat i Mataró suposa un 
negoci lucratiu per a la concessionària, atès que està a bastament amortitzat després de 40 anys, i insisteix 
en el greuge comparatiu que representa pel Maresme que una concessió que havia de finalitzar el 2004 
s’hagi prorrogat en dues ocasions, primer fins al 2016 i després fins al 2021. 

i el representant del grup municipal 
d’Amor per Alella (COR). 

La comitiva, que anava encapça-

lada d’una pancarta casolana amb el 
lema Catalunya lliure de peatges, va 
sortir de Can Lleonart i va baixar per 
la carretera fins al peatge. Un cop allà, 
els manifestants van obrir les barreres 
del peatge durant mitja hora perquè els 
vehicles poguessin passar de mane-
ra gratuïta. La majoria de conductors 
van agrair la iniciativa amb tocs de 
clàxon i altres mostres d’aprovació. La 
mobilització es va desenvolupar sense 
incidents i va acabar amb un aperitiu 
popular davant les cabines. 

Davant la premsa, l’alcalde d’Alella 
va insistir en la necessitat d’apostar 
per la millora del transport públic a la 
comarca i de rescatar la concessió per 
evitar la construcció de calçades late-
rals. 

Per la seva part, el diputat republicà 
Pere Aragonès, que també va assistir a 
la mobilització, va demanar al Govern 
de l’Estat la creació dels fons de rescat 
de peatges que permeti acabar amb “la 
discriminació” que pateixen els resi-
dents del Maresme.

La mobilització es va desenvolupar en to festiu i va acabar amb un aperitiu davant de l’estació de peatge.  
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Normes contra el mosquit tigre 

El Ple municipal del 28 de maig  va 
aprovar una ordenança per lluitar con-
tra la proliferació del mosquit tigre. La 
nova normativa entrarà en vigor aquest 
mes d’agost, una vegada finalitzats els 
tràmits d’informació pública.

L’ordenança pretén aportar infor-
mació, solucions i consells per evitar 
la presència i expansió dels mosquits 
al municipi. A més de fixar les me-
sures que s’han de prendre per evitar 
l’acumulació d’aigua en exteriors que 
facilitin la cria dels insectes, la nor-
mativa dota l’Ajuntament de les eines 
necessàries per controlar i sancionar 
les persones que incompleixen aques-
tes obligacions. Per això s’estableixen 
sancions que oscil·len entre els 750 i 
els 3.000€, segons la gravetat de les 
infraccions. 

Alella és un dels primers municipis 
del Maresme aprova una ordenança 
específica per evitar la proliferació del 
mosquit tigre. El nou reglament s’afe-
geix a les indicacions que des de 2006 
es dicten cada estiu mitjançant un ban 
de l’Alcaldia i a les campanyes infor-
matives que periòdicament es fan a 
través d’El Full. 

Molt actiu i molest
La diferència del mosquit tigre respecte 
dels autòctons és que també actua de 
dia  i que la seva picada és més moles-
ta. A Catalunya, però, no és portador 
de cap malaltia. El mosquit adult fa 
entre 2 i 10 mm i se’l reconeix per les 
ratlles blanques al cap i al cos. 

Fins a la data, aquest estiu s’han 

Mesures generals 

Buideu i poseu sota cobert qualsevol recipient 
que pugui acumular aigua. 
Eviteu l’acumulació d’aigua als forats dels 
arbres, tapant-los o dessencat-los.
Tapeu els recipients exteriors.
Canvieu l’aigua dels abeuradors d’animals un 
mínim de dos cops per setmana.
Manteniu eixutes les piscines o basses quan 
estiguin buides.
Tingueu les basses en condicions que no supo-
sin focus de cria. 

···································································································
Alella es dota d’una ordenança per evitar la proliferació de l’insecte. 
···································································································

atès diverses persones als serveis sa-
nitaris de la localitat, si bé el número 
d’afectats és similar al d’estius ante-
riors. 

Ja sia d’ofici o a instàncies d’algun 
veí, l’Àrea de Sostenibilitat s’encarrega 
de realitzar inspeccions sobre el terreny 
per avaluar el risc sanitari i el compli-
ment dels preceptes d’ornat i salubri-
tat, així com de cursar els requeriments 
als propietaris perquè netegin i man-
tinguin en condicions les parcel·les, 
solars, piscines i basses susceptibles 
d’afavorir la cria de l’insecte. 

Com evitar les picades
Per evitar l’entrada del mosquit a l’in-
terior dels habitatges es recomana 
instal·lar teles mosquiteres que n’im-
pedeixin el pas per finestres, portes i 
altres obertures. Per evitar les picades 
és recomanable portar roba de màniga 
llarga i pantalons llargs (millor si són 
de color clar), així com mitjons, sobre-
tot si s’està a l’exterior. 

Si es fa servir un repel·lent, cal te-
nir present que s’ha d’utilitzar només 
a l’exterior i complir estrictament les 
instruccions d’ús. 

En cas de picada, cal rentar i 
desinfectar la zona afectada i fer un 
tractament simptomàtic. Si persisteix 
la coïssor, es recomana consultar el 
metge. 

Finalitzen els treballs
de manteniment de camins
L’ADF La Conreria ja ha enllestit 
els treballs de manteniment de ca-
mins forestals que es realitza anu-
alment per condicionar-los al pas 
dels serveis d’emergència. D’acord 
amb el Pla de Prevenció d’Incen-
dis (PPI), enguany s’han arranjat 
tres quilòmetres corresponents 
a quatre camins: el que uneix la 
pedrera amb la pista carenera, el 
que connecta aquesta pista amb 
el Vallès, el que voreja el Turó del 
Bessó, i que va del carrer Rosselló 
fins al turó d’en Galzeran. El cost 
de l’actuació ha estat de 6.696€, 
finançats per la Diputació i l’Ajun-
tament. 

Incidències per foc 
Des de l’inici de la campanya d’es-
tiu, els operatius de vigilància i 
control de la Policia Local, la Di-
putació i del Parc de la Serralada 
Litoral han registrat un total de vuit 
incidències per foc a Alella. A més 
de l’incendi que va afectar Alella 
Parc el 24 de juny, s’han detectat 
sengles conats d’incendi a Mas Coll 
i el carrer Montagut; una columna 
de fum al Canonge, i dues cremes 
i focs no autoritzats a Mas Coll. 
L’Ajuntament recorda la prohibició 
de fer foc en terrenys forestals i en 
la franja de 500 metres que els en-
volten fins al 15 d’octubre. 

Alella fa aportacions a la futura 
llei d’igualtat de Catalunya 
L’Ajuntament, l’Associació Dones 
Solidàries i l’Associació de Dones 
Montserrat Roig d’Alella han pre-
sentat aportacions a l’avantprojec-
te de llei per a una nova ciutada-
nia i per a la igualtat entre dones 
i homes que està elaborant la Ge-
neralitat. La participació alellenca 
es concreta en sis aportacions re-
ferents a l’àmbit cultural, educatiu, 
de conciliació i sobre els objectius 
de la nova normativa. Amb aquesta 
llei es pretén impulsar un nou marc 
de relació entre dones i homes 
més igualitari basat en el respecte 
i l’equitat, i avançar en l’elimina-
ció del sexisme de les estructures 
socials, culturals, econòmiques i 
polítiques. 

····················································································································································································································································
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El Vídeo Jove fa deu anys 

El concurs internacional de curtmetrat-
ges d’Alella, el Vídeo Jove, arriba a la 
desena edició amb el mateix objectiu 
amb què es va crear: estimular la capa-
citat creativa dels joves, afavorir l’ocu-
pació del temps lliure en una activitat 
artística i de treball en equip, i difondre 
els treballs dels participants.
 El certamen s’ha consolidat en els seus 

deu anys d’història i ha incrementat el 
número de participants en cadascuna 
de les edicions. L’any passat es van su-
perar  per primera vegada el centenar 
de treballs aspirants, amb un total de 
107 curts presentats procedents de di-
ferents països. 

El Vídeo Jove té dues modalitats: 
afeccionats i professionals. La primera 

Guia per a comerciants de bones 
pràctiques en l’ús del català 
L’Ajuntament posa a disposició dels 
botiguers i professionals del muni-
cipi una guia editada per l’Agència 
Catalana del Consum sobre bones 
pràctiques en relació a l’ús del ca-
talà en els productes i serveis que 
ofereixen les empreses. Els comer-
ços i professionals interessats,  po-
den recollir-la gratuïtament a les 
oficines de Promoció Econòmica i 
Turisme. El seu repartiment figura 
entre els acords presos en la moció 
presentada al Ple de juny pels grups 
municipals d’ERC+La Garnatxa i 
Gd’A, a petició de l’assemblea lo-
cal de la Coordinadora d’Associa-
cions per la Llengua (CAL), per la 
qual l’Ajuntament es compromet 
a fomentar l’avenç de l’ús social 
del català pel que fa a l’etiquetat-
ge. Entre d’altres, l’Ajuntament es 
compromet a adquirir begudes eti-
quetades en català per a consum 
intern, actes institucionals i festes 
populars.

2a Jornada de Formació de 
Professors a Can Lleonart

Una vintena de persones vincula-
des o interessades en l’àmbit de 
l’educació d’adults van participar a 
la 2a Jornada de Formació de Pro-
fessors que es va celebrar el 18 de 
juny a les Golfes de Can Lleonart. 
Organitzada per Espai Actiu, l’Es-
cola d’Adults d’Alella, a la trobada 
es van treballar tècniques de com 
parlar millor en públic en un taller 
dirigit pel psicòleg i professor  Josep 
Maria Gallart. 

Els benjamins guanyen la lliga 
L’equip de futbol sala de la catego-
ria benjamí A (9 anys) de l’Escola 
d’Iniciació Esportiva d’Alella s’ha 
proclamat campió del Maresme. 
Els jugadors alellencs han guanyat 
tots els partits de la competició. 

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

Torna el programa ‘Créixer amb tu’
L’Ajuntament reprendrà aquest curs el 
programa Créixer amb tu, atenent a 
la bona acollida de la primera edició. 
Són xerrades i tallers adreçats a pares i 
mares amb criatures de 0 a 3 anys, en 
els quals es tracten els aspectes més 
destacats d’aquesta important etapa 
de creixement i desenvolupament.

Amb l’objectiu d’arribar a les famíli-
es que no van participar en les sessions 
de 2008, les xerrades canvien d’hora-
ri i d’ubicació: es faran a partir de les 
20h a Can Lleonart. Són gratuïtes i per 
participar-hi només cal inscriure’s prè-
viament a les oficines d’Educació (93 
540 40 24 o educació@alella.cat). De 
moment s’han programat tres sessions 
pels mesos d’octubre i desembre. La 

primera sessió es farà l’1 d’octubre i 
tractarà sobre el benestar i la salut de 
la criatura. La segona serà el 29 d’oc-
tubre i abordarà la cura, el desenvo-
lupament i l’educació. El darrer taller 

del trimestre, programat per al 3 de 
desembre, se centrarà en la relació de 
l’infant amb el seu entorn. Les tres ses-
sions seran dirigides per Daniel Cañe-
ro, psicòleg i psicoanalista. 

està adreçada a la participació de joves 
sense experiència en el món audiovisu-
al i es divideix en dues categories: la 
de joves entre 14 i 19 anys (A) i entre 
20 i 30 anys (B). La modalitat de pro-
fessionals és oberta a joves menors de 
35 anys. 

El termini per presentar els treballs 
finalitza el 30 de setembre. Els curts 

han de tenir una durada màxima de 15 
minuts i poden ser de qualsevol temà-
tica, sempre que respectin els drets hu-
mans. Els vídeos finalistes es projecta-
ran el 28 de novembre, acte en el qual 
es donaran a conèixer els guanyadors. 

Més informació a www.alella.cat i a 
l’Àgora, Punt d’Informació Juvenil (93 
549 72 45).

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

Les sessions es faran els dies 1 i 29 
d’octubre i el 3 desembre a Can Lleonart  
i són obertes a totes les famílies amb 
criatures de 0 a 3 anys.
···················································

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

···································································································
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA No a les retallades 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ L’espai de les golfes 

El gener del 2007, un grup d’Alellencs es va ofe-
rir al rector de la Parròquia de Sant Feliu d’Alella, 
Mn.Guillem Brossa, per recuperar  l’ espais de les 
antigues golfes, i a l’encens la represa i restauració 
d’aquells objectes apartats de l’ús litúrgic actual.
Es amb aquesta fita que es va crear “ l’Agrupació 
d’Amics de l’Espai de les Golfes de la Parròquia de 
Alella”  per donar a conèixer les golfes i  la seva his-
tòria lligada al desenvolupament del poble d’Alella, i 
al mateix temps exposar-hi aquells mobles i objectes 
d’us litúrgic, històrics i patrimonials que formen part 
de la memòria historiogràfica de l’església i del nos-
tre poble. Volien, també, explicar d’una forma gràfica 
i visual els esdeveniments històrics d’Alella a través 
de molts segles:  com la primitiva construcció romà-
nica dels cossos del campanar que el1454 es bastí 
una església d’estil gòtic, la capella del Santíssim 
que malauradament no es va seguir el projecte  que 
havia fet Antoni Gaudí.

Fets històrics com: les guerres Carlines amb la 
caserna d’isabelins amb la cella de presó, el sepulcre 
del Compte de Barcelona, els privilegis dels Senyors 
de la Casa d’Alella ( Les quatre Torres).

Des de aquest espai del Full volem reconèixer 
la gran tasca portada a terme perquè tots els Ale-

llencs puguem gaudir de la nostra història, i per tant 
el RECONEIXAMENT A: Salvador Artés (Historiador i 
Director del Projecte),Jacint Joan(Construcció i reha-
bilitació), Esteve Aldea (Muntatge i construcció tèc-
nica), Josep Fluixà ( Muntatge i Construcció), Cristo-
bal Gómez (Fusteria i construcció tècnica), Carles Illa 
( Fusteria i electricitat), Joan Marquès (Disseny gràfic 
i estilisme),Francisco Garcia(Electricitat i il.lumició), 
Jordi Subirana(Muntatge general), Francesc Oliveras 
( Muntatge general), Jordi Ribas ( Pintura i ambi-
entació) i Joan Mª Borrell (Restauració i Muntatge 
artístic). Moltes Gràcies!!!!!

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

Qualsevol persona que hagi visitat Euskal Herria 
pot reconèixer l’alt nivell de prestació de serveis 
que ofereixen els ajuntaments i les mancomuni-
tats de municipis als seus ciutadans. I en canvi no 
coneixem cap municipi basc o navarrès que tingui 
problemes de liquiditat o de tresoreria. El concert 
econòmic amb l’Estat i la corresponsabilitat entre 
les administracions forals i locals garanteixen la su-
ficiència –o l’excel·lència- financera.

Als Països Catalans passa tot el contrari. Tot i 
ser els territoris que realitzen el major esforç fiscal, 
els nostres governs autonòmics disposen de menys 
recursos per càpita que la mitjana estatal, i els nos-
tres ajuntaments les passen magres per atendre les 
demandes de la població. 

Recentment s’ha assolit un nou acord de finan-
çament autonòmic que alleugerirà els comptes de 
la Generalitat en un context de crisi i de dèficit pú-
blic, però que no traurà el país de pobre. 

Els ajuntaments no tenen ni això. De mitjana, i 
Alella no és cap excepció, els ajuntaments catalans 
de la nostra mida destinen la tercera part del seu 
pressupost a cobrir serveis que són competència de 
la Generalitat, com el manteniment de les escoles i 

els centres de salut, la seguretat, el transport públic 
o el desplegament de la llei de dependència. 

Seria lògic pensar que el nou acord de finança-
ment redundarà també positivament en els ajunta-
ments, però no hi ha cap garantia. I mentrestant 
cada cop són més els ajuntaments que travessen 
dificultats econòmiques. Ara com ara no és el nostre 
cas, però comencem a patir-ne les conseqüències: 
aquest mes de juliol, l’Ajuntament de Teià es veurà 
obligat a anul·lar el servei d’autobús que unia les 
dues poblacions perquè no té prou diners. Aquest 
fet deixarà provisionalment sense servei els veïns 
d’Ibars Meia.

La línia va registrar 97.000 usuaris l’any passat 
i costava 134.000€ a cada ajuntament. Malgrat 
la sotragada, l’Ajuntament d’Alella té un propòsit 
ferm: no retallar serveis, per la qual cosa mantindrà 
el servei, readaptant-ne parcialment els horaris i el 
recorregut. 

A partir del 3 d’agost, la línia passarà a ano-
menar-se Alella Circumval·lació i unirà els barris 
d’Alella Parc, Mas Coll, Can Comulada, Creu de Pe-
dra, Mar i Muntanya i la Gaietana amb l’estació del 
Masnou, amb una freqüència de pas d’una hora.

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  Només hi ha diners per al que es vol 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. La cursa d’obstacles d’Alella 

Ningú dubte que la crisi afecta no només als ciuta-
dans sinó també a les Administracions Públiques. 
Els Ajuntaments també són víctimes d’ella. Basta 
veure l’estat dels nostres carrers per a adonar-nos 
d’això: els “baches” no s’arreglen o, en el millor dels 
casos, es fa un nyap posant un pegot de quitrà. Els 
panots de les voreres es trenquen o s’enfonsen i 
tampoc són reposats. Les tanques tenen el mateix 
tractament i quan són víctimes d’algun cop ho ex-
hibeixen perpètuament. L’Ajuntament no ofereix els 
serveis que degués però, no obstant això, ofereix al-
tres que no toquen. És una forma de dolenta gestió 
dels recursos municipals. Per exemple, durant molts 
dies del mes de juliol molts veïns van ser víctimes 
d’aquesta negligent gestió en l’àrea de Governació. 
Tots aquells que es van personar en les dependènci-
es de la Policia Local per a formular una denúncia, 
ja fora per robatori, assalt d’habitatge, pèrdua de 
documentació, etc, es van trobar amb la desagrada-
ble sorpresa que no podien fer-lo. La impressora no 
tenia tinta perquè se’ls havia acabat el cartutx de tò-
ner i no sabien quan els seria lliurat un nou cartutx. 
Els ciutadans eren amablement enviats a formular 
les seves denúncies a la Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Premià de Mar. Sembla mentida que 

això pugui succeir-nos a Alella però és cert. Un veí 
afectat per aquesta lamentable gestió del regidor 
socialista es va personar fins i tot en les dependèn-
cies municipals per a fer un “donatiu” de 100 euros 
perquè pogués adquirir-se el cartutx de tòner i cap 
altre veí resultés perjudicat. Evidentment els diners 
no li van ser acceptats. No hi ha 100 € per a poder 
atendre a qui es dirigeixen a la comissaria de policia 
local, però si hi han més de 3.000 € per a veure un 
partit de futbol en la plaça. Clar, el partit del Barça 
és rendible electoralment, les necessitats no ateses 
d’alguns veïns no afecta massa als vots. Lamentable 
actuació i detestable forma de gestionar els nostres 
diners. En el Ple del mes de juliol el Partit Popular 
ha presentat dues mocions. La primera insta a su-
primir el peatge que el Govern de la Generalitat ja 
ha acordat per al nou vial, B500, que serà l’eix de 
connexió entre el Maresme i el Vallès Oriental. No 
n’hi ha prou amb anar algun diumenge al peatge, 
fa falta voluntat política. No es pot demanar una 
cosa a Alella i aprovar altra en el Govern de la Ge-
neralitat. La segona moció insisteix en la millora del 
finançament local ara que ja s’ha aprovat un nou 
model de finançament autonòmic.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Actualment, en molts mitjans de comunicació sembla 
que hi ha una major sensibilitat a l’hora de denunciar 
les barreres arquitectòniques de les nostres poblaci-
ons i les dificultats que pateixen les persones amb 
discapacitats per circular pels nostres carrers. Com a 
arquitecte i veí d’Alella, i gràcies a aquest espai que 
em proporciona el partit del COR, m’agradaria expo-
sar tant les mancances com les solucions per suprimir 
les barreres arquitectòniques de la nostra població.

Tenim voreres impossibles de passar per les seves 
mides, agreujades per la instal·lació d’il·luminaries 
públiques, arbrat, etc. També tenim paviments en 
mal estat que poden ocasionar caigudes… I ignoro 
si, en el cas que algú es fes mal, l’Ajuntament s’ha 
plantejat les demandes que podria tenir i el cost 
econòmic i la responsabilitat subsidiària que això 
suposaria. Però no toca obrir més la ferida sense fer 
propostes interesants.

Aquestes són les meves propostes, compartides 
pel COR:

Fa anys es va executar un pla per peatonalitzar 
el nucli de la població. És hora d’ampliar-lo.

Cal suprimir les voreres de menys d’un metre, 
ja que no són aptes per circular. Anivellar els ferms 
amb diferent ús i limitar la circulació rodada per-

metria que tot ciutadà, amb mobilitat reduïda o no, 
circulés amb més seguretat.

Cal reasfaltar els ferms en mal estat i eliminar 
les espècies vegetals amb arrels de superfície agres-
sives pels ferms.

S’han de suprimir els bàculs en vies estretes i 
proposar una il·luminació que no limiti l’espai de les 
voreres. Existeixen tipus d’il·luminació per fer-ho.

Alella és una població amb forts desnivells ocasi-
onats per la topografia i té vials amb pendents molt 
pronunciats. Aquesta topografia no es pot canviar, 
però sí que es pot corregir. Una solució extrema per 
a certs accessos podria ser la instal·lació d’escales 
mecàniques. Però en la majoria de casos, la creació 
de circulacions paral·leles a la pendent és la forma 
més idònia per salvar diferències de cota notables. 
Per això, cal fer un estudi de vialitat per peatonalit-
zar aquestes vies. Anivellar ferms, estudiar el mobi-
liari urbà a instal·lar, etc. I, per fer més còmoda la 
circulació peatonal en zones de difícil circulació, es 
poden plantejar zones de descans estratègiques. En 
qualsevol cas, aquestes zones han de ser adaptades 
i, sobretot, que compleixin el codi d’accessibilitat.

Així, si l’Ajuntament s’hi posa, potser superarem 
la cursa d’obstacles d’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 Nou finançament 

GENT D’ALELLA Copiar idees no és fer política 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Potser tard. Però PSC es tenia que plantar fins 
aconseguir que el model respectés l’Estatut des del 
preàmbul fins a la disposició final. Negociar una 
xifra és relativament còmode però canviar un model 
és molt complicat.

Un acord que garantirà, alhora, la solidaritat i 
la justícia. Un acord que no és una victòria d’uns 
contra altres, ni d’unes comunitats contra d’altres 
-alguns encara no ho volen entendre-, ni tampoc 
d’unes forces polítiques contra altres –fins quan fi-
xar com únic objectiu l’erosió del contrari-. 

 I en massa soroll. Perquè l’oposició mai han vol-
gut fer pinya per donar un impuls a la força negocia-
dora i cohesionar - l’ocasió valia la pena-  la voluntat 
de tot un país. Especialment decebedora l’actitud de 
CiU. La seva recol·lectora no ha trobat gra, ha tro-
bat la palla de quatre fracassos.  El primer perquè 
aspiraven a fer caure el Govern d’Entesa utilitzant 
com a palanca el finançament amb una aliança ob-
jectiva amb el PP. Un fracàs d’oposició  per haver fet 
un ridícul espantós donant fins a 11 xifres diferents 
durant el procés. Ha desaprofitat la ocasió de posar 
els interessos del país per davant dels interessos de 
partit. I un quart que és el fracàs social per haver 
quedat completament aïllats en la societat catalana 

–empresaris, sindicats, etc.- amb l’única companyia 
del PP en la seva croada contra l’acord.

Sintetitzant les bondats, el nou model de finan-
çament ens diu:
1.Els ingressos de la Gtat. provindran, gairebé, ex-
clusivament dels impostos que els ciutadans cata-
lans. 2.El Govern tindrà més capacitat de decisió 
sobre els seus impostos. 3.Els recursos per càpita es 
situaran, per primer cop, per sobre de la mitjana de 
la resta de comunitats. 4.Aplicarà un sistema d’ani-
vellament per que els impostos que paguem rever-
teixin en més recursos per la Gtat. 5.El model conté 
elements essencials de bilateralitat: negociació de 
govern a govern. 6.Els recursos anivellats integren 
l’augment de la població i reconeix l’efecte migratori. 
7.S’actualitzarà anualment les variables bàsiques del 
model i es revisaran els paràmetres estructurals.  

Cal i és just reconèixer la prudència, fermesa 
i l’aplicació del tempus del nostre President, així  
com l’esforç i capacitat del conseller Castells –di-
uen que era capaç de “captar” al instant els molts 
paranys tècnics proposats-, i tant mateix el posicio-
nament responsable d’ IC-V i, a darrera hora, l’acti-
tud de ERC per fer una passa endavant pensant en 
sumar i contribuir.        

A l’estiu veiem més polítics al carrer: assisteixen a 
concerts, acompanyen menuts i grans en tot tipus 
d’esdeveniments... Fins i tot, han tornat a convo-
car-nos al peatge, peatge que seguim pagant dels 
nostres impostos encara que no ho sembli, perquè 
la concessió va ser prorrogada el 2004 per decisió 
dels partits que ens governen tant a la Generalitat 
com a  l’Ajuntament.

Contradiccions hi ha tot arreu, la diferència és 
quin impacte tenen. Tots els alcaldes reivindiquen 
més diners pels ajuntaments, però quan pugen de 
categoria i se’n van a Madrid i a Barcelona se’n 
obliden. La prova és que en 30 anys de democrà-
cia la distribució dels recursos entre ajuntaments, 
CCAA i Estat pràcticament és la mateixa. Pot ser 
entre tantes festes i festetes ens passa desaperce-
but que mentre els municipis suecs reben el 51% 
dels recursos públics, a Espanya, només disposem 
del 13%. 

Evitem posar de manifest les contradiccions 
dels partits locals per respecte a les molt diverses 
preferències polítiques dels simpatitzants de Gent 
d’Alella. Ens afavoreix que els nostres companys 

polítics de totes bandes ens vulguin alinear amb els 
seus oponents i admirem la perspicàcia amb la que 
s’apropien d’idees i propostes d’altres: sabem que 
les idees no són de ningú, sinó de qui les porta pri-
mer a la pràctica. Només Gent d’Alella va proposar 
en el seu programa electoral crear una marca capaç 
de projectar valors d’innovació, qualitat i serveis... 
Ara ja tenim “Alella, talent i vinyes”, però s’ha de 
saber gestionar, sinó serà un més dels encàrrecs 
que tants diners ens estan costant en forma d’estu-
dis, plans estratègics, etc.... El que no ha costat res 
és el nou Pla Jove, perquè de nou no té res, excepte 
la declaració de que Can Gaza sigui d’ús exclusiu 
pels joves: I a la gent gran, què li oferim?

Mercè Marzo, 
regidora del grup municipal 
Gent d’Alella. 

Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
http://mercemarzo.
blogspot.com/
www.gentdalella.cat
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PLE ORDINARI DEL 29 D’ABRIL DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

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 ·

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

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

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

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

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

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

22 dimecres MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 18 al 23 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.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT AGOST-SETEMBRE 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

Transport Urbà (AMTU) per tal que representi l’Ajuntament 
d’Alella, segons s’estableix en el conveni signat amb la Ge-
neralitat per a la millora del transport públic col·lectiu urbà 
dels municipis associats a l’AMTU. 
Aprovat per unanimitat.

 Moció sobre la directiva europea de material pirotècnic. 
El Ple va aprovar una moció presentada per CiU i ERC+LG 
que dóna suport al reconeixement de la singularitat del foc 
en les festes populars, defensa l’ús de material pirotècnic en 
les festes per part de persones instruïdes i demana a la Ge-
neralitat que vetlli per la defensa de la continuïtat d’aquestes 
tradicions. 
Aprovat per unanimitat.

 Moció sobre la línia d’autobusos Alella-Barcelona
Gd’A va presentar al Ple una moció que va ser modificada i 
pactada amb la resta de grups en què s’insta la Generalitat a 
assumir el cost de les millores introduïdes per l’Ajuntament 
en la línia Alella-Barcelona i a implementar-ne d’altres com 
ara l’increment d’expedicions en hora punta.
Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE
 
   Aprovació de dos modificacions de crèdit. 
Aprovat per unanimitat.
    
 Adjudicació provisional de la contractació de les obres 

d’urbanització de la Riera d’Alella, tram C.
El Ple va aprovar l’adjudicació provisional de les obres d’ur-
banització de la Riera d’Alella, tram C, inclosa en el FEIL, 
a l’empresa Copcisa pel preu de 994.088€ més 159.054 
d’IVA. 
Aprovat per unanimitat.

 Reconeixement de compatibilitat a un caporal de la Poli-
cia Local.
El Ple va acordar reconèixer la compatibilitat d’un caporal 
del cos de la Policia Local per impartir 44 hores de classe 
als aspirants al cos de Mossos d’Esquadra i policies locals a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, durant el curs 
bàsic 2008-2009.
Aprovat per unanimitat.
 
 S’autoritza l’AMTU perquè representi l’Ajuntament.

El Ple va aprovar autoritzar l’Agrupació de Municipis amb 

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

Telèfons d’interès 
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Agenda d’activitats de la Festa Major de Sant Feliu

19.30h Sala de plens de l’Ajuntament
Lliurament de la medalla de plata d’Alella a la Colla de Diables del Vi 
d’Alella amb motiu del seu 25è aniversari.

20h Plaça de l’Ajuntament
Concert de Narcís Perich i la Caravana de la Bona Sort! dins la seva 
Gira per places i carrers. 

21h Església d’Alella
Repic de campanes a càrrec de Francesc Xarrié, campaner d’Alella.

22h Can Lleonart
Correfoc amb els Diables del Vi d’Alella. 
Recorregut: sortida Can Lleonart, Riera Principal, c. Comas, c. Balmes, c. Santa Eulàlia, 
Torrent Vallbona i final a la Plaça de l’Ajuntament.

23h Hort de la Rectoria
El grup Lapsus ens convida a ballar amb les versions dels Beatles, els 
Stones, ACDC, Pink Floyd...                                                     

24h Hort de la Rectoria
Nit jove amb els grups Anarhard (hardcore), Jaleo Real (flamenc fu-
sió) i P.d. Parra. Empalmarem amb música, jocs i una xocolatada. 
En acabat, anirem caminant fins a la platja per començar el dia amb 
una bona remullada que ens despertarà a tots després d’una nit de 
gresca. 

10h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig 
13è Concurs de dibuix infantil de 3 a 13 anys. Inscripcions i lliurament 
de material fins a les 10.30h. La recollida dels dibuixos es farà de 12 
a 12.30h.

11h Plaça de l’Ajuntament
12è Concurs de peres farcides. El plat es fa a casa i es presenten dues 
peres farcides amb suc. Hi haurà obsequis per a totes les persones 
participants i premis al millor plat i a la millor presentació.

12h Església d’Alella 
Missa solemne en honor de Sant Feliu, patró d’Alella, i inauguració i 
benedicció de l’Espai Golfes. 

13h Riera Principal (sota el pont de l’autopista)
10a Guerra Guarra i remullada amb l’Esplai Guaita’l. Guerra de farina 
i aigua de colors. Cal portar pistola d’aigua. 

18h Les Golfes de Can Lleonart
Exposició de treballs del concurs de dibuix infantil.

18.30h Plaça de l’Ajuntament 
Cercavila de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, c. Balmes, c. Santa Eulàlia, c. del Mig, Rambla d’Àngel 
Guimerà, c. Les Heures, Torrent Vallbona, c. Santa Madrona, c. Balmes, c. Santa Eulàlia i 
pl. Antoni Gaudí.

19h Parc Gaudí
Activitat infantil a càrrec de Sona que trona. Espectacle per a tota la 
família a base de cançons, rondalles, humor, gresca, ballaruga i sor-
preses. Mentre gaudim de l’espectacle, l’Associació Dones Solidàries 
d’Alella oferirà berenar per a tothom. 

19.30h Hort de la Rectoria
Concert amb l’Orquestra Selvatana.

20h Poliesportiu Municipal
Final del 28è Torneig de Futbol Sala.

21.30h Inici a la Plaça de l’Ajuntament i final a Can Gaza
Cercatasques: gimcana pels bars d’Alella acompanyada dels Timba-
lers dels Diables del Vi d’Alella. 

22.30h Pati de Can Gaza
5è aniversari del Casal de Joves Can Gaza. Actuació dels grups Ma-
neeck (rap-hip-hop), Fres Trash (hardcore), Ebri Knight (rock celta) i 
Kumbes del Mambo. 

23.30h Hort de la Rectoria 
Gran ball de gala amb l’Orquestra Selvatana. 

10.30h Porxada del Mercat Municipal
Minitorneig d’escacs de Festa Major. 

11h Les Golfes de Can Lleonart
Lliurament de premis del 13è concurs de dibuix infantil. Es lliuraran 
obsequis a tots els participants.

12.30h Parc Gaudí
Activitat infantil. Disbarats en remull. Vine a refrescar-te, ballar, ju-
gar i riure’t de tu mateix i de tothom a la festa de l’escuma que ha 
preparat la Companyia Sapastre. 

18h Plaça d’Antoni Pujadas
Taller de coets d’aigua. Construeix un coet i fes-lo volar amb l’Agru-
pació d’Astronomia d’Alella. Cal portar una ampolla de refresc buida 
de 2 litres per fer l’aparell volador.

19h Carrers de la Serreta i de la Vinya
3a Baixada d’andròmines. Es premiaran les més originals, enginyo-
ses i ben decorades.

19h Plaça de l’Ajuntament
Sardanes amb la cobla Ressò.

22h Hort de la Rectoria
Teatre a l’aire lliure. Representació de l’obra Diner Negre, de Ray 
Cooney. A càrrec del grup de teatre Pàmpol del Casal d’Alella. 

Exposició: Cartells de Festa Major Exposició: Cartells de l’Iran

Fins al 2 d’agost a Can Manyé 

L’espai d’art i creació Can Manyé acull 
l’exposició Cartells de l’Iran, una selecció 
de 28 treballs gràfics, procedents de la 
col·lecció particular del dissenyador Reza 
Abedini, que mostren l’evolució del dis-
seny iranià des de les seves primeres ex-
pressions fins a l’actualitat.

Can Manyé (Riera Coma Fosca, 42). 
Dimecres, dijous i divendres de 17. a 20.30h; 
dissabte i diumenge  d’11 a 14h. 

Divendres 31 de juliol

Dissabte 1 d’agost

Dissabte 1 d’agost

Diumenge 2 d’agost

25, 26 i 31 de juliol i 1 i 2 d’agost 
a la Rectoria

Com a novetat, l’Ajuntament ha orga-
nitzat un concurs de cartells per es-
collir la imatge de la portada del pro-
grama de Festa Major de Sant Feliu. 
S’han presentat un total de 70 cartells 
que es mostren en aquesta exposició 
durant els dies de Festa Major. 

Rectoria (Plaça de l’Ajuntament, XXX). 
De 18 a 20h.




