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L’Ajuntament contracta 16 persones 
aturades a través de Plans d’Ocupació  

Adjudicades les obres de la xarxa de 
fibra òptica   

Onzena convocatòria del Vídeo Jove, el 
concurs de curtmetratges d’Alella 

Alella celebra la Festa Major de Sant Feliu del 29 de juliol 
al 2 d’agost amb una trentena d’activitats per a tothom. 

Fem festa! 
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Davant la crisi econòmica que patim hi ha dues actituds a 

prendre. La primera és esperar que passi. “Els altres ja ens 

trauran”, deuen pensar alguns. La segona és actuar per pre-

parar el territori i la seva gent per als nous reptes i les noves 

circumstàncies. Ens trobem davant d’una crisi estructural que 

tard o d’hora produirà un canvi en el model econòmic que en 

farà del coneixement l’element diferencial. El coneixement, 

l’educació i les seves infraestructures seran els elements que 

ens faran avançar com a societat i com a país.

Aquest mes d’agost, l’Ajuntament inicia les obres d’instal-

lació d’una xarxa de fibra òptica que anirà de la Serreta fins a 

Vallbona i que connectarà els principals equipaments públics 

del municipi. L’actuació respon a tres objectius. El primer és 

connectar els centres educatius perquè la nostra comunitat 

escolar disposi de banda ampla per a la seva formació. El se-

gon és millorar la connexió entre els equipaments municipals 

per reduir despeses de comunicació. I el tercer és estratè-

gic: construir l’espina dorsal de la xarxa de fibra òptica que, 

més endavant, haurà de permetre arribar fins a totes les llars 

d’Alella per superar l’ADSL que avui ens ofereixen les com-

panyies de telecomunicacions amb un nivell de prestacions 

massa sovint insuficient. La xarxa de fibra òptica serà públi-

ca, ja que la iniciativa privada difícilment hi apostaria tenint 

en compte la configuració dispersa del nostre poble.

L’ampliació d’aquesta primera anella de fibra òptica arribarà 

quan la Generalitat desenvolupi el projecte Xarxa Oberta, del 

qual forma part Alella en la seva primera fase i que permetrà 

doblar la xarxa que farem ara.
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Som-hi... a la festa!
···································································································
Alella celebra la Festa Major, del 29 de juliol al 2 d’agost, amb música, 
tradicions, jocs, espectacles i diversió per a tothom. 
···································································································

Arriba Sant Feliu i Alella es vesteix de 
festa  abans de posar el cartell de tan-
cat per vacances. Seran cinc dies de 
diversió i gaudi col·lectiu on el més im-
portant és participar. Com participatiu 
és el programa que cada any elabora la 
Comissió de Festes que integren dife-
rents entitats i ciutadans. El poble retrà 
homenatge al patró amb música, balls, 
correfocs i cercaviles, espectacles i 
jocs infantils, tallers, concursos, tea-
tre i activitats esportives. Una trentena 
de propostes pensades per a totes les 
edats i tot tipus de públic. 

Dijous 29 de juliol 
Enguany, l’aperitiu de la festa és el 
concert que oferiran a Can Lleonart les 
Orquestres Municipals d’Alella. Serà el 
29 de juliol a les 20h. Músics i cantai-
res interpretaran el repertori que hau-
ran assajat els dies previs a la festa.

Divendres 30 de juliol
L’endemà, els actes festius comencen 
a les 19h amb l’elaboració d’un gran 
mural de Festa Major a les parets de 
Can Lleonart, on tots i totes esteu con-
vidats a pintar. En acabat, ens espera  
el repic de campanes, el correfoc dels 
Diables del Vi i el ball a l’Hort de la 
Rectoria amb l’orquestra Clau de Sol. 

Dissabte 31 de juliol
Els infants podran seguir pintant dissab-
te amb el concurs de dibuix que orga-
nitza l’Associació de Dones Montserrat 
Roig. Les inscripcions i el lliurament de 
material es fa a partir de les 10h al 
local de l’Associació. Els adults poden 
posar a prova les seves dots culinàries 
participant en el concurs de peres far-
cides que es fa a partir de les 11h a la 
Plaça de l’Ajuntament i que enguany 
estarà amanit amb música celta i amb 
la degustació de peres cuinades per la 
Montserrat i la Carme Figueras.

Després de pintar i menjar peres, 
l’Esplai Guaita’l ens proposa fer la 

Tastarem les peres farcides cuinades per la Montserrat i la Carme Figueras  mentre escoltem música celta. 

‘guerra guarra’ i una remullada a la Ri-
era Principal. La festa continua a la tar-
da, amb l’exposició de treballs del Con-
curs de dibuixos a Can Lleonart; una 
variada i instructiva proposta de jocs 
de fusta a la plaça d’Antoni Pujadas -
amb berenar inclòs ofert per l’Associa-
ció Dones Solidàries-; el cercavila de la 
Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers 
i Timbalers d’Alella; les sardanes de la 
cobla Marinada i la final de torneig de 
futbol sala al Poliesportiu Municipal. 

Les propostes de la jornada acaben 
amb el sopar jove, el cercatasques, les 
havaneres de Barca de Mitjana, el ball 
amb el grup Lapsus, i la Nit Jove amb 
The Bares Band, Kumbes del Mambo 
i tres DJs.  Empalmarem amb músi-
ca, jocs i xocolata i quan surti el sol 
anirem a la platja per començar el dia 
amb una remullada.

Diumenge 1 d’agost
El dia del patró comencem jugant a 
escacs a la Porxada. Coneixerem els 
guanyadors del Concurs de dibuix i 

gaudirem amb els inflables i la festa 
de l’escuma. Al migdia, es farà la tradi-
cional missa solemne en honor a Sant 
Feliu. A la tarda, tenim una cita amb la 
baixada d’andròmines i el concert de 
l’Orquestra Selvatana. L’orquestra es 
transforma a la nit, per oferir-nos un 
gran ball de gala. 

Dilluns 2 d’agost
El darrer dia de festa tenim dues acti-
vitats infantils a Can Lleonart: un taller 
pràctic d’empremtes dactilars i un altre 
d’estampació de samarretes de recor-
datori de la Festa Major. A la tarda, la 
caminada popular ens permetrà gaudir 
plegats del paisatge de vinyes. I a l’ar-
ribada, ens espera una botifarrada po-
pular a la Plaça de l’Ajuntament. 

La festa tanca amb teatre a l’aire 
lliure. L’Hort de la Rectoria serà l’esce-
nari de la representació de El Florido 
Pensil a càrrec del grup Pàmpol del 
Casal d’Alella. 

Seguiu la festa a través del bloc: 
www.festamajoralella.blogspot.com. 
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Les novetats de la Festa de la Verema
···································································································
La proposta Tapes + Vi, la visita guiada en anglès a un celler de la 
DO i la primera cursa de la Verema són algunes de les novetats del 
programa d’enguany.
···································································································

Exposició a la Rectoria 
Isabel Sabaté exposa a l’espai Rectoria el 
seu treball artístic inspirat en l’experiència 
sensorial al voltant del vi. L’exposició ‘Veure 
vi’ serà inaugurada el 9 de setembre a les 
20.30h i es podrà visitar fins al 26 de se-
tembre. Estarà oberta dijous i divendres de 
17.30 a 20.30h i dissabte i diumenge d’11 a 
14h. A la Verema haurà horari especial. 

El vi i la vinya serà, un cop més, prota-
gonista de la Festa de la Verema, que 
enguany se celebra els dies 10, 11 i 
12 de setembre. La festa arriba a la 
seva trentasisena edició en un moment 
d’algidesa per al territori, amb la pro-
jecció que ha generat la recent creació 
del Consorci DO Alella i quan s’acaba 
d’estrenar l’Oficina de Turisme, dues 
plataformes que han de donar empenta 

al turisme enològic de la zona. 
La festa ofereix una trentena d’ac-

tivitats, moltes d’elles vinculades a la 
identitat vitivinícola del poble. El pro-
grama inclou algunes novetats, entre 
les quals destaquen la proposta Tapes 
+ Vi en què participen diversos bars 
del municipi, o l’ampliació de l’oferta 
de visites guiades als cellers, amb la 
incorporació de Signat i una visita en 

Taller a Can Manyé 
Els dies previs a la Festa de la Verema, Can 
Manyé es convertirà en un laboratori de 
sensacions sobre el vi, en el taller dirigit per 
Isabel Sabaté, obert a totes les edats. Les 
sessions es faran els dies 2, 3, 6, 7 i 8 de 
setembre, de 18 a 21h. Són gratuïtes i podeu 
inscriure-us-hi enviant un correu electrònic 
a pomersm@alella.cat o a la Biblioteca. 

llengua anglesa al celler Alella Viníco-
la. 

L’edició té altres estrenes, com la 
1a Cursa de la Verema, una iniciati-
va promoguda pel Club Excursionista 
d’Alella que es farà diumenge 12 de 
setembre i que contempla un recorre-
gut de prop de 15 km pel Parc de la 
Serralada Litoral. 

La fira d’artesans guanya un nou 
espai amb la incorporació de parades a 
la plaça d’Antoni Pujadas, que se suma 
a les  ubicacions habituals de la Por-
xada, la rambla d’Àngel Guimerà i la 
plaça dels Germans Lleonart. 

Bateig dels Trabucaires del Vi d’Alella
La Festa de la Verema serà el tret de 
sortida d’una nova entitat: els Trabu-
caires del Vi d’Alella. Fa molts anys que 
Alella es desperta el diumenge festiu 
amb la pólvora sorollosa dels trabucs 
dels Trabucaires de Sant Andreu de 
Palomar, habituals a la nostra festa. 

Enguany, la despertada serà tam-
bé l’estrena de la nova colla alellenca.
L’entitat tindrà com a padrins en el seu 
bateig a la Coordinadora de Trabucai-
res de Catalunya, la Germandat de Tra-
bucaires, Geganters i Grallers de Sant 
Andreu de Palomar, la Colla de Ge-
gants, Capgrossos, Grallers i Timbalers 
d’Alella i els Diables del Vi d’Alella.

A més dels actes de caire lúdic i 
tradicional -com la trepitjada de raïm, 
la benedicció del primer most i l’elec-
ció de la pubilla- la festa manté altres 
propostes com ara el concurs d’apara-
dors, la presentació de vins, el concurs 
de tast, la ruta paisagística de la Vall 
de Rials, la visita al CAT i l’itinerari mo-
dernista.

 Les inscripcions per a les visites i 
demés activitats programades cal fer-
les a Can Lleonart del 30 d’agost al 8 
de setembre. 

Una visita guiada en anglès al celler Alella Vinícola és una de les novetats d’enguany. 
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Obrim boca amb la Vinalia Rustica del CAT 

La Festa de la Verema d’Alella tindrà 
enguany un aperitiu molt especial: la 
primera Festa Vinalia Rustica. El Parc 
Arqueològic Cella Vinaria CAT ens con-
vida a celebrar la verema com ho feien 

els romans fa més de 2.000 anys. El 4 
i 5 de setembre tindrem l’oportunitat 
de tastar alguns dels ingredients de les 
festes que els romans dedicaven a la 
vinya i al vi a través de visites, confe-
rències, tallers, balls, menjars i d’altres 
activitats. 

Per començar ens proposen partici-
par en un taller d’arqueologia i mosaic 
que es farà al Jardins del Mil·lenari del 
Masnou el dissabte 5 de setembre,  de 
11.30 a 13.30h. Per aquest dia s’ha 
programat també una edició de la ruta 
El vi al Maresme, passat i present, i 
dues conferències: una sobre papirs 
i vins, i una altra sobre el vi a l’antic 
Egipte. Clourà la jornada la presenta-
ció del XXXVI Porró de la col·lecció del 
Casal d’Alella.

El diumenge es faran tallers sobre 
el món romà per a tota la família i vi-
sites teatralitzades a la Cella Vinaria. 

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

El CAT ens proposa reviure una 
celebració de la festa de la verema 
romana, el 4 i 5 de setembre. 
····················································

A més, podrem visitar el campament 
d’una legió de soldats romans i veure 
com vivien els legionaris; elaborar i 
tastar el caroenum -most bullit amb 
fruites de temporada i aromes d’herbes 
i flors-; veure les danses sensuals de 
les puellae gaditanae (ballarines roma-
nes) o menjar porc rostit, cuinat i con-
dimentat com ho feien els romans.

El programa es completa amb 
una mostra de museus i entitats en la 
qual participarà l’Oficina de Turisme 
d’Alella.

Més informació a www.cella-vina-
ria.cat.

Inaugurada l’Oficina de Turisme 

L’Ajuntament va inaugurar el passat 
10 de juliol l’Oficina de Turisme, en 
un acte que va comptar amb la pre-
sència del director general de Turisme 
de la Generalitat, Joan Carles Vilalta. 
Alcaldes i regidors de diferents munici-
pis del Maresme i del Vallès Oriental, i 
representats del món del vi i del sector 
turístic de la comarca van acompanyar 
les autoritats locals en l’estrena oficial 
del nou equipament. 

El director general de Turisme de 
la Generalitat, Joan Carles Vilalta, va 
felicitar el municipi per dotar-se d’un 
servei que “a més d’oferir informació a 
la gent del poble i als visitants, també 
reafirma la vocació turística d’una lo-
calitat”. Vilalta va insistir en les grans 
possibilitats de desenvolupament eco-
nòmic i enoturístic que ofereix el mu-
nicipi i tot el territori DO, i en el valor 

···································································································
L’equipament ha rebut més de 200 visites en el primer mes de funcionament. 

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

afegit que representa la seva proximitat 
a Barcelona, una de les principals des-
tinacions turístiques de tot el món.

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, va assenyalar que amb l’obertura 
d’aquest punt d’informació turístic “es 
fa una passa més en aquest camí que 
hem començat a treballar des de fa 
temps per situar la DO com un referent 
de l’enoturisme”. 

Més de 200 visitants
L’Oficina de Turisme ha rebut més de 
200 visitants en el primer mes de fun-
cionament. La majoria de les perso-
nes que han passat per aquest espai 
des que va obrir les portes són veïns 
d’Alella que volien conèixer de prime-
ra mà les noves instal·lacions o rebre 
informació sobre les rutes i visites que 
s’ofereixen. També s’han atès usua-

ris estrangers, allotjats a la localitat, 
procedents de diversos països com 
ara Gran Bretanya, Holanda, Suècia, 
França o Austràlia. 
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Alella vibra amb el festival 
···································································································
La innovadora proposta de Músics en Residència dóna valor afegit i 
intensitat a una edició del Festival d’Estiu que viu moments inoblidables 
amb els músics residents i les actuacions de Gospel Viu! i Las Migas.
···································································································

El Festival d’Estiu Alella 2010 ha dei-
xat petjada i ha obert un nou camí en-
tre de les propostes musicals d’estiu 
d’arreu de Catalunya amb l’estrena del 
projecte Músics en Residència. Aques-
ta innovadora proposta, molt ben aco-
llida pel públic i la crítica, ha permès 
comprovar com es viu i es fa la música 
des de dins, seguint els assajos oberts 
al públic a Can Lleonart. El resultat 
d’aquest treball va entusiasmar el pú-
blic que va assistir als concerts dels 
dies 15 i 17 de juliol als Jardins de les 
Quatre Torres. 

El festival es va estrenar el 3 de ju-
liol amb un concert memorable de Gos-
pel Viu!  Sobre l’escenari dels Jardins 
del Cal Marquès, la  formació va oferir 
un espectacle vibrant i emotiu que va 
fer aixecar el públic de la cadira, en 
una de les nits musicals més entusias-
tes de totes les viscudes en els sis anys 
d’història del festival alellenc. 

També no s’oblidarà el concert que 
Las Migas van oferir el 10 de juliol a 
Can Sors. El flamenc fresc i innovador 
d’aquesta formació femenina, amb la 
veu dolça i profunda de Sílvia Pérez 
Cruz, va conquistar els espectadors 
que omplien el parc. 
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Més de 30 hectàrees de bosc net

Tres brigades forestals de nou perso-
nes, integrades per sis motoserristes 
i tres peons, treballen des del 10 de 
juny en la neteja dels boscos d’Alella, 

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

L’Ajuntament contracta 
set persones aturades

Adjudicat un els habitatges 
adaptats de Cal Doctor 
L’empresa pública Adigsa ha ad-
judicat a Araceli Gumbau Romeo 
un dels habitatges adaptats de 
lloguer de Cal Doctor. La resta de 
sol·licitants han quedat exclosos 
per manca de documentació. Ara, 
l’habitatge adaptat que no ha estat 
adjudicat passarà a formar part de 
la promoció general i serà ocupat 
per alguna de les persones que van 
quedar en llista d’espera, seguint 
l’ordre derivat del sorteig públic del 
25 de novembre de 2009. 

Places lliures als Pinyons per a 
infants nascuts el 2008
La llar d’infants municipal encara 
té places disponibles a l’aula de P2 
i manté obertes les inscripcions per 
a les criatures nascudes el 2008. 
Les famílies interessades s’han de 
posar en contacte amb Els Pinyons 
(elspinyons@suara.coop i 93 555 
55 09). 

L’Ajuntament va contractar a mitjans 
de juliol set persones en atur a través 
d’una convocatòria dels Plans d’Ocu-
pació finançats per la Generalitat. Són 
contractes de sis mesos i els benefici-
aris són persones aturades, inscrites al 
Servei d’Ocupació de Catalunya amb 
una antiguitat mínima de sis mesos o 
que han treballat menys de trenta dies 
durant aquest període i que no reben 
cap tipus de prestació o subsidi i no 
han participat en altres plans ocupa-
cionals durant els dos exercicis ante-
riors. 

Les persones contractades desenvo-
lupen feines específiques dins d’un dels 
tres àmbits contemplats en aquests 
plans ocupacionals: medi ambient, re-
habilitació d’edificis i equipaments de 
titularitat o d’ús públic, i tecnologies de 

la informació i la comunicació. 
En el cas d’Alella, tres de les per-

sones contractades estan destinades a  
feines de rehabilitació i manteniment 
d’edificis públics i via pública; dues 
fan tasques de sensibilització mediam-
bientals per promoure l’eficiència ener-
gètica; i dues més treballaran dins de 
l’àmbit de les noves tecnologies, com 
ara la digitalització de documents i la 
introducció de continguts a la nova pà-
gina web que està elaborant l’Ajunta-
ment en col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.

El Plans d’Ocupació contemplen 
destinar un 30% de la jornada labo-
ral setmanal a la realització de cursos 
de formació que seran impartits un dia 
a la setmana al Consell Comarcal del 
Maresme. 

sota les indicacions de l’Ajuntament. 
L’actuació s’emmarca dins de la convo-
catòria d’ajuts extraordinaris per la ne-
vada del 8 de març: totes les persones 
contractades estaven en situació d’atur 
i el Servei d’Ocupació de Catalunya es 
fa càrrec del seu salari.  

La colla té la base d’operacions al 
carrer de Pau Piferrer, a Alella Parc, i 
ha actuat sobre una superfície aproxi-
mada de 5 hectàrees realitzant treballs 
de tala d’arbres i branques trencades 
per la nevada per tal d’evitar la con-
tinuïtat de capçades en cas d’incendi 
forestal en una franja de 25 metres a 
banda i banda del camí del Greny. La 
fusta s’ha tallat a trossos de mig metre 
i s’ha apilat als marges del camí per 
facilitar-ne la retirada posterior.

Properament, es desplaçaran a la 
zona de les fonts de l’Esquerda i dels 
Eucaliptus, a Mas Coll. És previst que 
l’actuació finalitzi la darrera setmana 
d’agost.

Franges i zones verdes
Per reduir el risc d’incendi, l’Ajunta-
ment ha executat el manteniment de 
diverses zones verdes de caràcter fores-
tal de Mas Coll, Can Comulada i Alella 
Parc, així com les franges perimetrals 
de Can Comulada i  Nova Alella-Cal 
Baró en una extensió conjunta de 13 
hectàrees. A més, s’han talat i retirat 
67 arbres caiguts i s’han tallat bran-
ques en 81 arbres més que estaven en 
contacte amb la trama urbana.

També per millorar l’estat del bosc, 
l’Ajuntament va arribar el 2008 a un 
acord amb la Diputació per actuar en 
diversos indrets. L’any passat es va 
treballar en finques particulars a Mas 
Coll i Can Comulada, i enguany, s’ha 
actuat en una superfície aproximada 
de 15 hectàrees a Can Magarola, Font 
de Cera i Alella Parc. Els propietaris 
de sòl rústic es poden acollir, fins al 
31 d’agost, a la quarta convocatòria 
d’ajuts agroambientals.
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Adjudicades les obres de la xarxa de fibra òptica
···································································································
La xarxa connectarà una vintena d’equipaments públics del municipi.

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

Aquest mes d’agost està previst que 
comencin les obres per a la implanta-
ció d’una xarxa de fibra òptica que per-
metrà connectar diferents equipaments 
públics del municipi. Les obres van ser 
adjudicades a mitjan juliol i tenen un 
termini previst d’execució de quatre 
mesos. El cost total d’aquesta actua-
ció -inclosa la redacció del projecte, 
l’execució i la direcció d’obres- supe-
ra els 580.000€, que seran finançats 
a través del Fons Estatal d’Ocupació i 
Sostenibilitat (FEOSL).

La instal·lació anirà des del nucli 
de la Serreta fins al de Vallbona. Seran 
més de 4 km de xarxa que, inicialment, 
connectarà els principals equipaments 
públics, com ara l’Escola de la Serreta, 
l’Escola Fabra i l’Institut Alella, el Con-
sultori Local, la Policia Local, l’Àgora, 
Can Gaza, l’oficina de Serveis Socials, 
Can Lleonart, l’Ajuntament, el Mercat 
municipal, l’Oficina de Turisme, el Po-
liesportiu, el Complex Esportiu Munici-
pal i el matgazem municipal. 

A més de millorar l’intercanvi d’in-
formació entre els diferents equipa-
ments i facilitar la connexió als centres 

El mercat de marxants torna 
a la plaça dels Germans Lleonart
Les parades del mercat setmanal de 
marxants van tornar el 9 de juliol  a 
l’antiga ubicació de la plaça dels Ger-

Nova edició de l’ACTIU

Des del passat més d’abril s’està realitzant 
una prospecció de l’activitat econòmica per 
tal d’actualitzar les dades per a l’elabora-
ció de la segona edició de l’Actiu. Guia de 
l’activitat econòmica i comercial d’Alella, El 
Masnou i Teià 2011-2012. Si encara no hi 
apareixeu, poseu-vos en contacte amb l’àrea 
de  Promoció Econòmica.

mans Lleonart i la rambla d’Àngel 
Guimerà, després d’estar durant nou 
setmanes instal·lades a l’aparcament 
de davant de Can Lleonart. L’Ajunta-
ment s’ha replantejat el canvi d’ubica-
ció, del qual s’informava a l’edició de 
juny d’El Full. 

Després de fer un seguiment durant 
aquest període de la nova implantació, 
d’escoltar consumidors, paradistes i 
comerciants, l’Ajuntament ha pres la 
decisió de tornar a l’anterior ubicació, 
una vegada finalitzades les obres de 
reposició del paviment de la plaça dels 
Germans Lleonart.

Fe d’errades

La fotografia de la botifarrada popular 
en el pati de Can Gaza publicada a la 
pàgina 5 de l’edició d’El Full de juliol és 
obra de Quico Lluch.

Consultori Local
Us recordem que per demanar 
cita prèvia per ser atès al Con-
sultori d’Alella cal trucar a Sa-
nitat Respon: 902 111 444. El 
telèfon del Consultori -93 555 
03 54- està reservat per aten-
dre els casos d’urgència. 

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

La xarxa de fibra òptica s’estencrà, inicialment, des de la Serreta fins a Vallbona. 

educatius, aquesta actuació és un pri-
mer pas per fer arribar la banda ampla  

a les llars del municipi i ampliar les 
prestacions de comunicació actuals. 
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La televisió local estrena imatge

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

Can Lleonart ha estat del 5 al 9 de 
juliol una gran aula de debat sobre 
l’ecologisme, en què s’han analitzat 
els principals reptes que té plantejats 
actualment aquest moviment social 
a partir de les ponències d’una dese-
na d’acadèmics, activistes ecologistes 
i personal de l’Administració que han 
impartit les conferències del Juliols 
de la UB. Coordinat per David Llistar, 

Els reptes de l’ecologisme als Juliols de la UB 

‘m1tv’ és la nova marca coorporativa 
de la televisió local i comarcal, impul-
sada pel Consorci Digital Mataró-Ma-
resme.

Amb la nova identitat es culmina 
el procés de fusió iniciat mesos enrere 
entre Maresmedigital TV i TVM-Televi-
sió de Mataró. La marca apareixerà re-
presentada en pantalla per dos signes: 
m1. El canvi en la imatge coorporativa 
arrenca amb la voluntat de represen-
tar els valors de proximitat, pluralisme, 
objectivitat, rigor, qualitat i innovació, 
segons informa la cadena de televisió. 

L’emissora ha renovat el web i ha in-
corporat les xarxes socials. 

Informatius locals
El canal públic comarcal ha posat 
en marxa aquest mes de juny una 
nova proposta d’informació local 
personalitzada dels municipis que 
formen part del consorci. Alella és un 
dels primer pobles inclòs en aquesta 
iniciativa. 

Cada dissabte a les 10.30h s’emet 
un espai informatiu que recull les 
notícies  del municipi. També podeu 
accedir a les informacions relatives a 
Alella des de la pantalla d’Alella del 
web www.m1tv.cat o bé des del bàner 
‘Vídeos Alella’ que trobareu al web 
municipal www.alella.cat

Una dotzena d’equips participen
en el 29è Torneig de Futbol Sala 
Un total de 12 equips participen 
en el 29è Torneig d’Estiu de Futbol 
Sala que se celebra al Poliesportiu 
Municipal del 5 al 31 de juliol. La 
semifinal i la final d’aquesta com-
petició, que s’ha convertit en una 
cita esperada pels afeccionats al 
futbol, es jugaran dissabte 31 de 
juliol en el marc del programa de 
Festa Major de Sant Feliu, a partir 
de les 20h. 

Després del lliurament de tro-
feus als guanyadors, es realitzarà 
el sorteig d’un creuer pel Mediter-
rani per a dues persones. El pre-
mi només es lliurarà en mà si els 
afortunats es troben al pavelló. Les 
butlletes per participar en aquest 
sorteig les venen els equips parti-
cipants. 

professor de la Universitat Politècnica i 
membre de l’Observatori del Deute en 
la Globalització, el curs ha reunit a al-
gunes de les principals figures dels mo-
viments ecologistes actuals, com Yayo 
Herrero, coordinadora estatal d’Ecolo-
gistes en Acció, i Luis González Reyes, 
coordinador general de la Confederació 
Estatal d’Ecologistes en Acció.  

Entre d’altres temes, s’han tractat 

problemàtiques claus com ara el canvi 
climàtic, la revolució verda com a sor-
tida a la crisi, la pèrdua de la biodi-
versitat, la pesca, l’energia, les infras-
tructures i com es plantegen aquestes 
qüestions els moviments ecologistes i 
els partits verds. 

El curs ha estat seguit per una tren-
ten d’assistents. A més de les sessions 
a l’aula, també han fet classes sobre el 
terreny, com ara una visita a llotja de 
Montsolís, un recorregut per la vinya 
ecològica de Quim Batlle o una passe-
jada per Rials.

A la dreta, visita a la vinya ecològica de Quim Batlle.
A l’esquerra, visita a la llotja de Montsolís.
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Les Beques per a Joves Músics
ja tenen guanyadors 

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

Katalepsya va ser el grup guanyador  
del sisè concurs de Beques per a Jo-
ves Músics organitzat pels ajuntaments 
d’Alella, Montgat i Teià. Després d’es-
coltar els quatre grups finalistes en el 
concert que es va celebrar el 16 de 

Nova convocatòria del Vídeo Jove 

El Vídeo Jove roda de nou. L’Ajunta-
ment ha obert la convocatòria de l’on-
zena edició del concurs internacional 
de curtmetratges, una iniciativa que 
s’ha anat consolidant any 
rere any sense perdre l’espe-
rit pel qual es va crear: es-
timular la capacitat creativa 
dels joves, afavorir l’ocupa-
ció del temps lliure en una 
activitat artística i de treball 
en equip, i difondre els tre-
balls dels participants.

A les darreres edicions 
s’ha incrementat considerablement el 
número de participants. Fa dos anys 
es van superar per primera vegada el 
centenar de treballs aspirants, amb un 

total de 107 curts, i l’any passat es van 
rebre 127 films procedents d’arreu de 
l’Estat i d’altres països com ara Argen-
tina o Estats Units.

El Vídeo Jove té dues modalitats: 
afeccionats i professionals. La primera 
està adreçada a joves sense experièn-
cia en el món audiovisual i es divideix 

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

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

en dues categories: la de joves entre 
14 i 19 anys (A) i entre 20 i 30 anys 
(B). La modalitat de professionals és 
oberta a 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 temàtica, sempre 
que respectin els drets hu-
mans. Els vídeos finalistes 
es projectaran a finals de 
novembre, en un acte en el 

qual es donaran a conèixer els guanya-
dors. Més informació a www.alella.cat, 
a www.alellajove.wordpress.com i a 
l’Àgora (93 540 72 45).

Un dia a Port Aventura 
Una quarantena de joves es va 
apuntar a la sortida a Port Aventura 
organitzada per la regidoria de Jo-
ventut que es va fer el 30 de juny.  

Acompanyats de quatre monitors, 
els nois i les noies s’ho van passar 
d’allò més bé pujant a les atracci-
ons del parc temàtic i gaudint dels 
espectacles que ofereix el parc. 

juliol al Casal d’Alella, el jurat va de-
cidir atorgar dues beques individuals 
per a talents instrumentals a Francesc 
del Arca, baixista del grup Jungla de 
Asfalto, i Iván Martínez, guitarrista de 
Katalepsya. 
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Cultura de coalició

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Pedagogía municipal i natació 

Més que governar, que no sembla que sàpiguen ben 
bé en què consisteix, fan pedagogia. Ens volen edu-
car, fer-nos bons, solidaris, sostenibles i multicultu-
rals. I com que són d’esquerres i tenen una missió, 
no se n’amaguen: amb diner públic subvencionen 
els “bons ciutadans” i “consciencien” els més dis-
trets. I què passa amb la resta de nosaltres? Doncs 
fan com si prenguessin nota del que ens preocupa. 
Com n’han après a enredar-nos!

Fa dos anys que mirem de fer entendre a l’Al-
calde la barbaritat de discriminar els nens d’Alella 
per raó de l’escola on van. Els nens de l’escola pú-
blica reben una subvenció municipal per aprendre 
a nedar; els altres nens, els de la privada, no reben 
res, ni aigua. Els hem hagut de recordar el que és 
obvi, que tots són nens, que tots són d’Alellla, que 
tots els seus pares paguen impostos. Ha estat inú-
til. Polítiques socials, en diuen. Mireu-ho així, hem 
insistit, els nens de l’escola privada alliberen places 
públiques... Tampoc. 

A Alella, contra tot pronòstic, l’estat del benes-
tar ha incorporat els cursets de natació en el seu 
quadre de prestacions. Es diria que vivim realment 
al país de les meravelles si no fos perquè l’Ajun-
tament no tracte els nens i nenes del poble de la 

mateixa manera. Que no tenen tots els mateixos 
drets? 

Aquest “progressisme” benestant, de butxaca, 
és inflexible... fins que s’acosten eleccions. Llavors 
muda de pell. Ara per fi ens anuncien que l’Ajun-
tament  promourà la natació entre tots els infants. 
Benvinguda sigui la justícia, encara que l’Alcalde no 
hi acabi de creure i es mogui per pura tàctica. Però 
no podem deixar de lamentar els dos anys perduts, 
i els nens que han quedat exclosos. I sobretot ens 
preocupa el moment present, en què ja es retallen 
sous i pensions i l’Ajuntament pot començar a tenir 
problemes per atendre els seus compromisos.

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

Vivim en una societat caracteritzada per les pres-
ses i l’interès particular. Una societat així demana 
respostes immediates i simples, tot i que la realitat 
sempre és complexa. 

Se’n parla molt –i malament- del denostat tripar-
tit, però s’obvia que el país va ser governat durant 
23 anys per una coalició -Convergència i Unió- i que 
cada soci ha tingut, té i tindrà sempre la seva quota 
de poder: els consellers sortints o dimitits no van ser 
substituïts pels més capaços, sinó per algun del seu 
mateix partit. 

Als pobles és on aquesta pluralitat és fa més evi-
dent. A Alella mateix hem assistit a coalicions am-
plíssimes i a acords contranatura quan ha calgut.

El 2003, ERC i La Garnatxa vam concórrer a les 
eleccions en una candidatura conjunta. Des de lla-
vors el govern ha estat sempre paritari en nombre 
de regidors d’ambdós col·lectius i ha estat presidit 
sempre pels principis d’autonomia i de respecte 
mutu. Això ens ha portat a mantenir posicions dife-
rents amb tota naturalitat en alguns plens. 

De plens se’n celebra un al mes. En canvi, de 
Juntes de Govern se’n fa una cada setmana. Els 
afers tractats al llarg de l’any es compten per cen-

tenars. Impera sempre la unanimitat, tret d’algunes 
ocasions. És el cas de la ubicació de la pista d’skate. 
ERC s’inclinava per construir-la a la Serreta, i la Gar-
natxa, a la Riera Principal. Ja coneixeu el resultat.

Ara hem tornat a diferir. La qüestió: la ubica-
ció definitiva del mercat de marxants. El 2008 van 
fer-se públiques les conclusions d’un estudi encar-
regat per la regidoria de Promoció Econòmica a la 
Diputació: s’aconsellava ampliar-lo, tant d’espai 
com en número i tipologia de parades. La regidoria 
va proposar el canvi, i tots els membres del govern 
municipal vam estar-hi d’acord: s’ampliaria l’oferta i 
es faria sobre l’aparcament del giratori d’entrada al 
poble, coincidint amb les obres de reposició del pa-
viment de la plaça de Can Lleonart. Després de nou 
setmanes, ERC ha escoltat la veu d’aquells usuaris 
que el trobaven “massa lluny” i ha estat sensible a 
les pretensions dels marxants tornant a la ubicació 
original, en contra del parer de La Garnatxa.

Però això són les coalicions: es governa i es 
comparteix la majoria de les decisions, encara que 
quan això no és possible de vegades han de cedir 
uns i de vegades els altres. No és la primera vega-
da, ni serà l’última.

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)

Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 
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PARTIT POPULAR Las calles de Alella 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Els nostres parcs infantils o zones verdes fan llàstima

Gran parte de nuestros viales se urbanizaron a la 
par que promotores privados urbanizaban parte de 
nuestro municipio. Así, los núcleos que configuran 
nuestros barrios y urbanizaciones vieron nacer sus 
calles hace ya muchos años y desde entonces nu-
estro ayuntamiento apenas ha realizado interven-
ciones que no sean puros parcheos de alquitrán. 
Es una realidad que la mayoría de nuestras calles 
presentan un estado deplorable y lamentable. Que 
algunos de los baches suponen incluso peligro para 
conductores y peatones. Que muchas de nuestras 
aceras han perdido sus adoquines o se encuentran 
levantados. Que la vegetación, también descuidada 
en muchas zonas, invade esas mismas aceras impi-
diendo el paso de peatones. Si a ello le sumamos el 
caos de aparcamiento, los vehículos sobre las ace-
ras, farolas caídas con sus acometidas eléctricas a 
la intemperie, resulta que el peatón de Alella se en-
cuentra cada día con su gymcama particular para 
hacer un simple paseo. Mientras tanto, el equipo 
de gobierno sigue instalado en sus celebraciones 
con pica-pica, vinos y cavas, en sus festivales, en 
sus inauguraciones electoralistas, en su autobombo 
propagandístico. Eso sí, los funcionarios han per-
dido poder adquisitivo, los pensionistas también y 

los beneficiarios de ayudas sociales las han visto 
desaparecer. Son políticas de izquierdas, en lo mu-
nicipal, en lo autonómico y en lo nacional, las que 
generan desencanto ciudadano, desafección y falta 
de credibilidad. Son esas políticas las que hemos de 
erradicar de nuestras calles, en Alella, en Catalunya 
y en España. Es la hora del cambio. Es el momento 
del sentido común. El Partido Popular de Catalunya 
está dispuesto a asumir el compromiso de gobernar 
para los ciudadanos y no por los ciudadanos. Alicia 
Sánchez-Camacho da su palabra de gestionar la 
cosa pública desde la responsabilidad y el sentido 
común. Ahora ya es una necesidad el cambio.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

No estem descobrint la sopa d’all: només cal donar 
una volta per qualsevol zona verda o parc infantil 
del poble per veure l’estat d’unes àrees que són 
bàsiques per a nosaltres i per a molts alellencs i 
que el nostre consistori té en unes condicions for-
ça deplorables. Des de Serveis Urbans la respos-
ta més o menys aclaridora respecte a l’estat dels 
parcs d’Alella és que aquí no tenen gaire èxit ja 
que la majoria viu en cases amb jardí i piscina i 
no busca un lloc on passejar i trobar una ombra i 
que aquestes zones tindrien més sentit en llocs on 
el tipus d’habitatge predominant fossin els blocs 
de pisos. El més sorprenent és que l’Ajuntament ni 
tan sols disposa d’un llibre d’estil de parcs infantils 
i zones verdes com tenen altres municipis.

Des del COR hem recorregut onze dels parcs de què 
disposen el poble i les urbanitzacions d’Alella i hem fet 
un petit estudi del qual en presentem les conclusions.
1. El 89% de les zones verdes i parcs infantils vi-
sitats disposen d’arbres. D’aquests, el 39% tenen 
arbres prou grans com per proveir d’ombra als usu-
aris. S’han vist arbres en mal estat o amb signes 
de vandalisme.
2. El 98% de les zones verdes no tenen urinaris 
per a gossos.

3. El 97% tenien papereres, però en un de cada 
quatre parcs el seu estat de conservació no era 
l’adequat. Pel que fa a la netedat d’aquestes, no-
més el 8% presentaven un estat òptim.
4. En totes les àrees verdes hi havia bancs per seu-
re, i en el 50% dels casos el seu estat de conser-
vació i netedat eren els òptims, mentre que el 27% 
necessitaven un manteniment millor.
5. El 64% dels parcs tenien zones descuidades, 
mentre que la netedat no era l’adequada en una 
quarta part del total.
6. El 72% de les àrees verdes no tenien flors. En 
les que sí n’hi havia, tan sols en un 3% presentaven 
un estat de conservació i cura idonis, mentre que 
l’11% estaven en mal estat.
7. Les zones cobertes on resguardar-se del sol i la pluja 
brillaven per la seva absència en el 97% dels parcs.
8. El 53% dels espais verds no està tancat o deli-
mitat en el seu perímetre.
9. El 85% de les zones verdes estaven mancades 
d’àrea infantil d’oci, i en el 60% de les zones en què 
n’hi havia, el seu estat de conservació no era l’ade-
quat, per bé que resultava com a mínim acceptable.
10. El 57% dels parcs d’Alella no estan adequada-
ment adaptats perquè hi puguin accedir minusvàlids.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com Javier Berzosa, regidor del grup municipal del PP
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Les finances municipals i la seva crisi particular (i II)

GENT D’ALELLA Perquè ens il·lusiona Alella hem de saber 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

On fallen les actuacions de la Generalitat? Excessi-
va proliferació de subvencions amb calendaris de 
convocatòries que no faciliten la planificació local 
en operacions cofinançades. Incompliment del prin-
cipi de legitimitat institucional atès que la despesa 
municipal no va acompanyada d’un finançament 
específic per cada municipi. Manca d’iniciativa en 
la delimitació pràctica de les competències per evi-
tar el problema de despeses supletòries.

La crisi pot ser més profunda si es manté desa-
paregut el principi d’economia ( recursos escassos). 
Sentim que la prestació es justifica dient que és 
la “demanda dels ciutadans” quan tota demanda 
només es veritable si aquesta es manifesta a par-
tir del coneixement del cost o del preu del servei 
per part del ciutadà. Per aquesta raó les deman-
des podem ser il·limitades si s’ignora o s’amaga el 
cost real dels serveis en termes d’impostos o taxes. 
Potser haurem de ser valents i dir no a prestacions 
determinades atès que no hi pot haver cap alegria 
econòmica i/o ser més decidits a l’hora d’exercir la 
potestat tributària. 

Entenem que el diagnòstic i algunes mesures 
que l’acompanyen no siguin ben rebudes per la ciu-
tadania. A sovint sentim critiques contra el Govern 

central per no haver explicat, en el seu moment,  la 
proposta o l’establiment de condicions per afrontar 
el futur. Doncs, en les finances municipals també 
ens toca explicar als ciutadans la situació real i so-
bre tot, els costos dels serveis. Per no tenir que 
establir reformes traumàtiques caldrà dir als ciu-
tadans que no poden viure amb la fantasia de que 
la crisi pot haver arribat per als altres o pot ser per 
ells mateixos, però no arribat per l’ajuntament. In-
tuïm que, malgrat l’excel·lent nivell d’endeutament,  
desprès de les eleccions es probable que caldrà 
adoptar una postura realista que potser suposarà 
una sensible pujada d’impostos i taxes acompanyat 
d’establiment de prioritats en serveis. 

Per nosaltres explicar la realitat no vol dir re-
nunciar als trets d’identitat del pensament pro-
gressista, ni castrar la voluntat de seguir donant al 
ciutadà atenció i servei ni renunciar al projectes de 
futur que donaran una millor qualitat de vida als 
habitants del municipi.    

Sempre en queda l’esperança de que la reforma 
de la Llei d’Hisendes Locals ens doni resposta a 
les dificultats endèmiques del finançament local, 
encara que aquesta no arribarà abans del 2012. 

Hem distribuït  la segona edició del nostre butlle-
tí. Es tracta que estiguem informats: no podem 
deixar passar per alt els canvis que es proposen 
en el nou POUM, ni la relació comerç-ocupació. 
Cal una reflexió profunda i participativa sobre la 
transformació d’Alella i com afectarà tot plegat al 
patrimoni arquitectònic, natural i cultural, per això 
us informen. Defensem que no podem destruir sòl 
d’alt valor agrícola per construir habitatges i aug-
mentar el nostre parc automobilístic en gairebé 
2500 cotxes.

A Espanya, el parc d’habitatges va augmentar 
a un ritme anual de més de 13.000 habitatges per 
milió d’habitants entre 2001 i 2008, quan a la 
majoria d’Europa va ser de 5.000 habitatges per 
milió: hem construït  més a Espanya que a Alema-
nya, França i Gran Bretanya juntes.  Al Maresme, 
des de l’any 2000 s’han planificat 2.000 hectàrees 
de sòl urbanitzable, el que representa el 50% de 
tot el sòl que s’havia urbanitzat fins el moment. 
Els ajuntaments, mentre tinguem la capacitat de 
gestionar el nostre sòl, podem fer molt per invertir 
la tendència de construir sobre sòl agrícola. És una 
gran responsabilitat que no podem defugir i que té 
conseqüències que van molt més enllà de la nostra 

realitat més immediata.
De 5 al 9 de juliol Can Lleonart va tornar a 

acollir els Juliol’s de la UB, enguany dedicats al 
reflexionar sobre els moviments ecologistes. Als 
Juliol’s hem aprés, entre moltes altres coses, que 
per raons de sobirania alimentària, de necessitat 
d’actuar contra el canvi climàtic, de justícia social i 
ambiental,... el “primer món” ha de deixar de créi-
xer. Si el canvi climàtic és l’element més important 
de desigualtat mundial, tots i totes en som respon-
sables. Però també s’ha dit, que a més de prendre 
consciencia personal, s’ha d’actuar des de tots els 
nivells: individual i col·lectiu;  públic i privat; admi-
nistracions i empreses.

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

Mercè Marzo
Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
www.gentdalella.cat



OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
De dl. a dv. de 8.15 a 14.45h (horari d’estiu)
Alcaldia 93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
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. ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

OFICINA DE TURISME (Riera Fosca, 2)
93 555 46 50

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07

DEIXALLERIA
93 555 86 99 / Dg. de 10 a 13h · Dl. tancat
De dt. a ds. de 10 a 14h i de 16 a 19h

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

14 EL FULL

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 17 al 22 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.

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI del 25 de març de 2010 

Acords del ple

ACORDS DEL PLE
 
Aprovació definitiva dels estatuts del Consorci DO Alella.  

El Ple va aprovar definitivament la creació i constitució del 
Consorci DO Alella, així com dels estatuts pels quals es re-
girà el Consorci. 
Aprovat per unanimitat

Bonificació del 50% de la quota de l’ICIO a tres obres 
majors d’especial interès i utilitat pública.
El Ple va aprovar una bonificació del 50% de la quota de 
l’impost sobre construccions i obres per a tres expedients 
d’obres considerades d’especial interès: l’adequació de l’an-
tic menjador de l’Institut Alella; la construcció d’un ascensor  
als habitatges socials de Les Heures; i la instal·lació d’un 
centre de telecomunicacions a Mas Coll.
Aprovat per unanimitat

Rebuig a la instal·lació d’un magatzem temporal centra-
litzat a Catalunya. 
El Ple va aprovar una moció presentada per ERC+LG en 
què es rebutja qualsevol proposta d’instal·lació d’un magat-

CALENDARI DEL CONTRIBUENT AGOST-DESEMBRE 2010 
Mercat municipaI (3r trimestre)  15.07.2010 a 15.09.2010

Mercat municipal (4r trimestre)  01.10.2010 a 02.12.2010

IBI (3ª fracció domiciliat ) 02.11.2010

IBI Rústica  03.09.2010 a 04.11.2010

Impost activitats econòmiques 03.09.2010 a 05.11.2010

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: AGOST

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

7 i 8  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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

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

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

Si voleu informació sobre els torns de guàrdia de les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 (contestador automàtic). 

TAXIS

629 727 293

649 919 129

659 999 755

659 494 043
(adaptat) 

639 134 403

zem temporal centralitzat a Catalunya.
Aprovat per unanimitat 

Informació sobre l’execució del pressupost 
El ple va aprovar una moció transaccionada presentada per 
CiU en què s’acorda que els grups municipals que ho sol-
licitin rebran informació sobre l’estat de l’execució del pres-
supost, amb un periodicitat trimestral, com a màxim. 
Aprovat per unanimitat

Suport a l’Any Internacional de la Biodiversitat
El ple va aprovar una moció transaccionada presentada pel 
PP en què es compromet a aprofitar la celebració de l’Any 
Internacional de la Diversitat Biològica per promoure inicia-
tives de sensibilització i difusió dels valors naturals. 
Aprovat per unanimitat
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recollida de voluminosos
Servei gratuït de recollida a domicili de mobles, 
electrodomèstics i trastos vells

Cada dilluns, dimecres i divendres

Concerteu dia i hora trucant al 93 555 23 39

servei g
ratuït

nou servei g
ratuït

recollida de restes de jardí
Cada dilluns nou servei gratuït de recollida a casa 

Demaneu el vostre sac i confi rmeu l’adreça al 93 555 23 39

L’abandonament de residus fora dels contenidors o sense classificar són infraccions
de l’ordenança de residus i poden comportar sancions de 600 euros

L’abandonament de residus fora dels contenidors o sense classificar són infraccions 
de l’ordenança de residus i poden comportar sancions de 600 euros.


