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Els resultats de les eleccions municipals del 22 de maig 

van donar a la nostra formació, Esquerra Republicana de 

Catalunya + Sumem per Alella, la capacitat d’intentar con-

formar una majoria estable per tal de tornar a liderar el go-

vern del nostre poble aquests propers quatre anys. La nostra 

decisió va ser donar continuïtat al treball realitzat els darrers 

set anys pactant amb el Partit dels Socialistes de Catalunya 

la seva incorporació a govern. El treball dut a terme conjun-

tament tot aquest temps ha permès fer un salt qualitatiu al 

nostre municipi.

 El nou acord de govern consolida una manera de fer política 

i permetrà continuar avançant en la línia de la millora con-

tínua dels serveis, equipaments i infraestructures necessaris 

per al nostre poble, tot mantenint l’equilibri de les finances 

municipals.

Volem manifestar també des d’aquí la voluntat d’arribar a 

punts d’entesa amb la resta de grups municipals respecte 

dels assumptes importants que s’hauran de decidir durant 

aquest mandat, així com intentar de fer partícip la ciutadania 

de la vida municipal.

 Les dues primeres setmanes del mandat han estat d’orga-

nització i presa de contacte dels nous regidors amb les seves 

responsabilitats. El nou govern ja ha començat a caminar i a 

prendre les primeres decisions. Una nova proposta d’espais 

per a la Festa de la Verema o la substitució d’una part de les 

canonades de l’aigua potable del barri de Mas Coll seran dues 

de les primeres actuacions que es visualitzaran.

La feina pendent continua sent molta i la conjuntura eco-

nòmica actual condicionarà les possibilitats de fer d’aquest 

mandat, però us podem prometre que hi posarem il·lusió, 

imaginació, esforç, capacitat de diàleg i humilitat per gover-

nar Alella. 11·12·13
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ERC i PSC renoven el pacte de govern
·······················································································································································
Esquerra+Sumem per Alella i PSC van signar el 7 de juny un acord de govern per als propers quatre anys 
que dóna continuïtat a l’entesa que mantenen les dues formacions des de 2004. En aquestes pàgines 
reproduïm els documents del pacte de govern.  
·······················································································································································

Codi ètic de l’equip de govern 

1. L’equip de govern està constituït per mem-
bres de les diverses formacions que el compo-
nen i comparteixen els mateixos drets i deures 
pel que fa al funcionament intern i la dinàmica 
de l’equip de govern.

2.  Les decisions relatives al programa de govern 
es prendran d’acord amb el contingut de l’acord 
de govern signat per les formacions. I, per tant, 
tots els regidors es comprometen a respectar 
els acords i les decisions de la majoria.
3. Tots els regidors i regidores es comprometen 
a defensar públicament el programa de govern, 
sense anteposar-hi qüestions d’interès perso-
nal, que en cap cas no podran ser assumides 
per l’equip de govern.
4. Des del moment que hom accepta formar part 
de l’equip de govern, cadascú haurà de vetllar 
perquè les seves accions públiques no perjudi-
quin la imatge de l’equip de govern ni es contra-
diguin amb els principis del programa de govern.
5. Els regidors de l’equip de govern gaudiran de 
plena autonomia en la gestió de les àrees que 
tindran delegades, sempre d’acord, però, amb 
la igualment plena corresponsabilitat amb el 
conjunt de l’acció de govern.
6. Les formacions es comprometen a presentar 
les propostes i mocions d’urgència a la Junta 
de Govern, per tal de consensuar-les. Tanmateix 
podran abstenir-s’hi quan afecti qüestions de 
caràcter ideològic o campanyes polítiques de 
partit que no siguin compartides.
7. El vot dels grups municipals als plens serà 
unànime, previ consens d’acord amb els punts 
anteriors, tret dels casos en què el vot afecti 
conviccions morals o religioses individuals i 
d’aquells aspectes per als quals prèviament 
s’hagi acordat el vot lliure a la Junta de Govern.
8. En el cas d’incompliment d’alguna d’aques-
tes set clàusules o d’algun dels punts de l’acord 
de govern, els regidors podran donar per finalit-
zada aquesta relació.

Les formacions polítiques d’Esquerra 
Republicana de Catalunya + Sumem 
per Alella i el Partit dels Socialistes de 
Catalunya han arribat a un acord pro-
gramàtic per al govern d’Alella per al 
mandat 2011-2015.

Amb aquest acord es dóna continu-
ïtat a l’entesa iniciada el juny de 2004 
en la vida municipal del nostre poble, 
amb la voluntat de desplegar polítiques 
de progrés posades al servei del desen-
volupament sostenible del nostre terri-
tori, de la gestió eficient dels recursos 
municipals i de la millora de la qualitat 
de vida i del benestar de tots els ciuta-
dans i ciutadanes d’Alella.

Aquestes polítiques han de fona-
mentar-se, en primer lloc, en el trac-
tament transversal dels processos polí-
tics de presa de decisions i de la gestió 
tècnica de les diferents àrees de l’ad-
ministració local, mitjançant el treball 
coherent i cohesionat desenvolupat 
des de les diverses regidories.

En segon lloc, els signants del pre-
sent acord manifesten la seva voluntat 
i plena determinació de promoure la 
participació ciutadana per tal de inten-
tar articular les respostes davant dels 
reptes d’Alella des d’una àmplia ma-
joria social.

En tercer lloc i com a pauta d’apli-
cació genèrica a les grans iniciatives de 
l’acció de govern, aquestes polítiques 
exploraran fins on sigui possible l’esta-
bliment del consens amb els grups mu-
nicipals de l’oposició. Per aquest motiu 
es facilitarà als regidors de l’oposició la 
informació i els mitjans necessaris per 
portar a terme la seva feina.

Finalment, aquestes polítiques 
s’orientaran vers l’enfortiment del po-
der local, a través de l’optimització dels 
recursos humans i materials propis de 
l’Ajuntament i l’establiment de línies 
de col·laboració amb altres administra-
cions supramunicipals.

Pel present acord formaran el pro-
per equip de govern municipal els re-
gidors d’ERC+SxA: Andreu Francisco 
i Roger, Fede Salas i Mañas, Isabel 
Nonell i Torras, Marc Almendro i Cam-
pillo, Ana Fernández i Amela i Teresa 
Vilaró i Comas i la regidora del PSC 
Glòria Mans i Cervantes. 

Les parts signants d’aquest docu-
ment acorden:
1·Acceptar fins al final de l’actual man-
dat municipal l’acord programàticcon-
sensuat pels signants.
2·Els signants votaran Andreu Francis-
co i Roger en el ple de constitució l’11 
de juny de 2011.
3·L’alcalde, Andreu Francisco i Roger, 
delegarà en els regidors signants les di-
ferents àrees de govern segons el Car-
tipàs acordat.
4·La Junta de Govern Local estarà pre-
sidida per l’alcalde i formada per tres 
regidors o regidores d’ERC+SxA i la 
regidora del PSC.
5·La primera i segona tinences d’alcal-
dia correspondran a ERC+SxA, sent la 
tercera per al PSC.
6·Els signants del present acord es 
comprometen a no presentar al Ple 
Municipal cap proposta de caire mu-
nicipal que no hagi estat prèviament 
consensuada per la Junta de Govern 
Local. Aquest compromís no inclou 
el cas de propostes polítiques d’àmbit 
supramunicipal presentades per qual-
sevol grup municipal. L’esmentat com-
promís implicarà la unanimitat en el 
vot de tots els regidors i regidores sig-
nants d’aquest acord, llevat dels casos 
previstos en el punt setè del codi ètic.

I com a prova de conformitat i ac-
ceptació dels continguts i dels termes 
reflectits en aquest document i en els 
annexos que l’acompanyen, signen tots 
els anomenats a l’inici del document i 
el màxims representants de les forma-
cions polítiques a Alella.
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El programa del mandat
L’acord de govern d’ERC+SxA i PSC in-
clou els següents punts programàtics: 

Bon govern 
Treballar per fer una administració:
Amb austeritat, rigor i transparència.
Treballar per la seva modernització.
Mantenir els nivells de qualitat sense 
apujar la pressió fiscal.
Apostar per mancomunar serveis amb 
El Masnou i Teià.

Cultura i educació 
Donar continuïtat a la feina desenvolu-
pada fins a ara i seguir fent-ne un dels 
eixos principals de l’acció de govern. 
Construir el nou Casal d’Alella, fent-
lo un centre cultural obert a tota la 
ciutadania.
Potenciar propostes com Espais de 
Poesia, Músics en Residència o Can 
Manyé.
Continuar donant tot el recolzament 
als centres educatius públics.
Donar nous usos educatius a l’edifici 
de l’escola Fabra del poble i facilitar 
aules d’estudi.
Projectar la nova biblioteca i arxiu 
municipals.

Identitat i economia
Potenciar l’economia fent de les perso-
nes que viuen a Alella i del seu paisat-
ge els elements dinamitzadors.
Continuar promovent el turisme iden-
titari i la DO Alella.
Fer possible l’arribada de la fibra òpti-
ca a totes les llars en quatre anys.
Donar suport als emprenedors i po-
tenciar l’ocupació i el comerç.
Començar a planificar el futur parc 
empresarial de la Miralda.

Atenció a les persones
Treballar per millorar la qualitat de vida 
i la igualtat d’oportunitats.
Construir nous habitatges públics a la 
parcel·la de la Fàbrica de Pintures.
Donar suport a les famílies, mante-
nint els programes d’ajuts a l’escola-
rització i d’emergències socials.
Potenciar els serveis d’atenció domi-
ciliària i teleassistència, de suport a 
la gent gran. 

Desenvolupar polítiques d’equitat de 
gènere.

Joventut i esport 
Potenciar les polítiques juvenils i con-
tinuar la promoció de l’esport com a 
element de formació i salut.
Crear l’Oficina d’Emancipació Juvenil 
que recollirà tots els serveis dirigits 
als joves.
Desenvolupar el nou Pla Local de Jo-
ventut amb la participació del jovent.
Potenciar l’Escola d’Iniciació Esporti-
va i els clubs esportius.

Començar a planificar la futura zona 
esportiva de Creu de Pedra.

Espai públic i mobilitat 
Millora dels carrers, parcs i zones ver-
des del poble. 
Continuar millorant l’espai públic i les 
infraestructures.
Seguir amb l’arranjament del Passeig 
de la Riera.
Ampliar el transport públic a la carta 
per a nous col·lectius i valorar la pos-
sibilitat d’incrementar les freqüències 
de les línies d’autobús actuals.
Generar nous espais d’aparcament al 
centre del poble i instal·lar punts de 
recàrrega per als cotxes elèctrics.
Continuar la substitució progressiva 
de l’enllumenat públic i la millora de 
l’eficiència energètica.
Avançar en l’eliminació de les barre-
res arquitectòniques tant a la via pú-
blica com als equipaments.

Millorar les connexions i la seguretat 
de la BP-5002.
Treballar per l’eliminació definitiva 
del peatge d’Alella i la no construc-
ció de la Ronda Maresme. En aquest 
darrer punt el PSC es reserva el dret 
d’actuar de manera diferent.

Participació i convivència 
Aconseguir una major impliació de la 
ciutadania i treballar per incrementar 
la seguretat i el civisme. 
Potenciar les comissions ciutadanes 
com a eines de participació.

Mantenir el suport a les entitats.
Vetllar pel civisme, la solidaritat ciu-
tadana i la cooperació internacional.
Treballar per incrementar la segure-
tat, fent la Policia Local més propera 
als comerços i a la ciutadania.

Sostenibilitat i territori 
La protecció del sòl no urbanitzable, 
el manteniment i potenciació del pai-
satge i la cerca de la sostenibilitat en 
la gestió dels recursos energètics i els 
residus, seguiran sent fonaments prin-
cipals de l’acció de govern.
Aprovar definitivament el POUM.
Consolidar el programa d’ajuts agro-
ambientals.
Mantenir la política de bonificacions 
als ciutadans que gestionen els resi-
dus.
Seguir apostant per les energies reno-
vables i la recuperació de les aigües 
del subsòl.
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En marxa els operatius de prevenció d’incendis
·······················································································································································
L’Ajuntament ha realitzat el manteniment de les franges de protecció de tots els barris de muntanya.

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

Amb la col·laboració del Consell Co-
marcal del Maresme, l’Ajuntament ha 
començat a aplicar un tractament de 
larvicides biològics dins dels embor-
nals dels carrers per prevenir possibles 
punts de cria de mosquit tigre a la via 
pública. Aquest producte es dissol a 
l’aigua que es concentra als conductes 
i evita que les larves s’hi puguin des-
envolupar. 

La primera aplicació del tractament 
es va fer el 6 de juny i es completarà 
amb dues aplicacions més previstes 
per als mesos de juliol i setembre. En 
total es va actuar en més d’un centenar 
d’embornals del municipi. El Consell 
Comarcal del Maresme s’ha fet càrrec 

Apliquen un tractament als 
embornals contra el mosquit tigre

Amb l’arribada de l’estiu, Alella es pre-
para per protegir-se contra el foc. Per 
prevenir el risc d’incendis forestals, des 
de juny estan en marxa els diferents 
operatius de vigilància i control, que se 
sumen a les tasques de manteniment 
de camins i de les franges de protecció 
dels barris de muntanya. 

Manteniment de franges 
L’Ajuntament ha finalitzat els treballs 
de manteniment de les franges de 25 
metres de protecció al voltant dels bar-
ris de muntanya: Can Comulada, Nova 
Alella-Cal Baró, Mas Coll, Alella Parc, 

Font de Cera i Can Magarola. El cost 
total de l’actuació supera els 27.000€, 
bona part dels quals s’han finançat 
amb una subvenció de la Generalitat.

Neteja de camins
Dins del Pla de Prevenció d’Incendis 
(PPI), enguany s’ha fet el manteniment 
de dos camins: el que uneix el nucli 
de Font de Cera amb el Camp de Tir i 
el que puja des de Can Cabús de Dalt 
fins a l’anterior. El cost dels treballs ha 
estat de 3.000€, subvencionats parci-
alment per la Diputació.

Dispositiu de prevenció del Parc 
El Parc de la Serralada Litoral té en 
marxa de l’1 de juny al 13 de setem-
bre el dispositiu de prevenció d’incen-
dis. L’horari del servei és de 10 a  20h, 
està format per 4 persones de l’equip 
d’intervenció immediata i 8 guaites, 
i es completa amb el control radiote-
lefònic del Centre de Gestió del Parc 
Serralada de Marina i un coordinador 
de campanya. 

Què cal fer?
No llençar burilles enceses ni llumins, ni ca-
minant, ni per la finestra del cotxe.
No deixar escombraries ni deixalles al bosc.
Mantenir una franja lliure de vegetació al vol-
tant de les façanes i  de les parcel·les.
Mantenir netes les parcel·les no urbanitzades.
Netejar la teulada de fulles seques i branques.
Allunyar de la casa les reserves de llenya i evi-
tar les tanques de bruc sec.
No fer foc del 15 de març al 15 d’octubre. Per 
cremar restes vegetals cal autorització. 

Del 4 al 16 de juliol, lliurament
de bosses compostables
Del 4 al 16 de juliol, ambdós in-
closos, podeu passar a recollir per 
Can Lleonart les bosses composta-
bles del segon lliurament de l’any. 
Són gratuïtes i es poden recollir de 
dilluns a divendres, de 8 a 13h i de 
17 a 20h, i dissabte de 10 a 14h. 
La retirada de les bosses dues ve-
gades l’any suposa una bonificació 
del 10% a la taxa de la brossa. 

Campanya d’educació ambiental
Del 19 a 21 de juliol s’instal·larà 
un punt d’informació a la Plaça de 
l’Ajuntament, dins de la campanya 
d’educació ambiental Apunta-t’ho: 
Recicla bé! que organitza el Consell 
Comarcal per promoure el reciclat-
ge i la correcta separació d’envasos, 
vidre i paper.

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

del cost de l’aplicació del tractament, a 
partir d’un conveni signat amb l’Ajun-
tament. 

Operatiu de vigilància mòbil
Del 15 de juny al 31 d’agost està en 
servei l’operatiu mòbil de vigilància per 
prevenir incendis forestals. Es tracta 
d’un vehicle tot terreny que recorre els 
barris de muntanya amb l’objectiu de 
sensibilitzar la població, controlar que 
no es duguin a terme pràctiques peri-
lloses i donar l’alarma en cas de detec-
tar situacions de risc.
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···················································································

denúncies per estacionaments inde-
guts a la zona blava.  Al llarg de l’any, 
els agents van realitzar 1.480 serveis 
de protecció escolar i 79 controls pre-
ventius. La policia va haver d’intervenir 
en  72 accidents de trànsit, dels qual 5 
van ser atropellaments, amb un balanç 
de 19 ferits i cap persona morta. Tots 
els accidents amb danys materials es 
van concentrar a la carretera BP-5002 
i a la Riera Principal.

Els agents van a l’escola

La Policia Local d’Alella va realitzar 
durant l’any 2010 un total de 9.827 
intervencions, la qual cosa suposa un 
increment d’un 11% respecte a les ac-
tuacions efecturades l’exercici anterior.  
Les tasques policials són molt diverses 
i abasten diferents àmbits com ara l’as-
sistèncial, l’administratiu, el de segure-
tat i el de control de trànsit.

Baixen els delictes i faltes penals
Pel que fa a l’àmbit de la seguretat, la 
policia va realitzar 273 diligències per 
delictes i faltes penals -25 menys que 
l’any anterior-. En concret es van enre-
gistrar 115 faltes penals i 158 delic-
tes, la majoria contra el patrimoni. En 
aquest apartat, cal destacar que s’han 
reduït en més de la meitat els robatoris 
a l’interior d’habitatges, que han pas-
sat de 89 a 41. 

Menys denúncies de trànsit
La policia va tramitar 1.973 denúnci-
es de trànsit -20 per infraccions molt 
greus, constitutives de delicte- i 424 

La policia fa prop de 10.000 actuacions en un any
···································································································
Les intervencions es van incrementar més d’un 11% durant l’any 2010 amb 
un total de 9.827 serveis.

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

Un total de 820 alumnes dels diferents 
centres educatius d’infantil, primà-
ria i secundària van participar durant 
el curs 2009-2010 en el programa 
d’educació viària que cada any du a 
terme la Policia Local. Els continguts 
dels cursos estan adaptats a les neces-
sitats i coneixements dels infants i fa 
especial incidència als riscos específics 
de cadascuna de les edats.

Els agents van impartit classes sobre 
l’ús de la cadireta infantil a 176 alum-
nes d’entre 2 i 3 anys de 4 escoles bres-
sol. L’ús correcte de la cadireta és també 

La Policia Local estrena moto 

Continuant amb el procés de renovació del parc mòbil, 
la policia ha estrenat una nova motocicleta que ha 
estat adquirida mitjançant rènding. El vehicle està 
totalment equipat i s’utilitza per fer tasques de poli-
cia de proximitat ja que permet un desplaçament més 
àgil i ràpid dels agents. La nova moto substitueix una 
de les ‘scooter’ que utilitzaven fins ara, que ha estat 
traspassada a la brigada municipal.  Actualment, el 
servei disposa de dos vehicles de quatre rodes – un 
tot terreny i un turisme- i dues motocicletes.

El 12 de setembre, nova sessió 
per fer el DNI electrònic
El proper 12 de setembre s’ha pro-
gramat una nova sessió per poder 
tramitar la realització o renovació 
del DNI electrònic des de les ofi-
cines de la Policia Local (passeig 
de Marià Estrada, 8). El 16 de se-
tembre es farà el lliurament de la 
documentació. Recordeu que per 
tramitar el DNI electrònic cal anar 
personalment dues vegades a la co-
missaria, una per presentar la docu-
mentació (el 12 de setembre) i una 
altra per recollir el carnet d’identi-
tat (el 16 de setembre). Per poder 
tramitar el DNI des de les oficines 
policials d’Alella cal apuntar-s’hi 
prèviament trucant al telèfon de la 
Policia Local (93 555 24 12).

Més serveis de policia assistencial
Com a policia assistencial, l’any pas-
sat es van efectuar 724 serveis, 120 
més que el 2009. La major part van 
ser intervencions d’ajuda a les perso-
nes -com ara rescats, assistència en 
carretera o recerca de desapareguts-,  
atenció a les víctimes i col·laboracions 
amb els serveis d’emergència, a més 
de actuacions amb animals, menors i 
gent gran. 

···································································································
820 alumnes d’infantil, primària i secundària reben classes d’educació viària. 

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

el tema principal de la classe impartida 
a 161 alumnes de P5. Per a l’alumnat 
de 2n de primària la prioritat és que els 
infants prenguin consciència dels riscos 
que comporta caminar pel carrer. Els de 
4t reben informació sobre els sistemes 
de retenció infantils i participen en un 
circuit urbà de patinets amb senyals 
reals de circulació. L’ús del monopatí 
centra les classes de 6è de primària, i 
a secundària (2n i 3r d’ESO) els temes 
tractats estan relacionats amb l’ús del 
ciclomotor i les conductes de risc, com 
el consum d’alcohol i drogues. 
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La Festa de la Verema escalfa motors 

Deu anys de Festa Major 
·······················································································································································
El fotògraf alellenc Quico Lluch exposa a Can Manyé més de 150 fotografies de la festa captades entre 2001 i 2010.  

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

La Festa Major de Sant Feliu, que se 
celebra del 29 de juliol a l’1 d’agost, 
tindrà enguany un aperitiu molt especi-
al: un recorregut fotogràfic pels darrers 
deu anys de la festa alellenca, amb els 
millors moments captats per la càmera 
del fotògraf Quico Lluch. 

L’exposició “Festa Major d’Alella, 
10 anys de la mirada d’en Quico”, que 
es podrà veure a Can Manyé del 22 
de juliol a l’1 d’agost, recull més de 
150 imatges, amb els moments més 
característics i singulars de la festa ale-

La festa a la tele  

L’emissora de televisió comarcal m1tv emetrà 
un programa especial de la festa el dimarts 2 
d’agost les 22.30h. L’espai es tornarà a emetre el 
3 d’agost a les 00.30h, 10h, 12h, 17h i 18.30h. 
També es podrà veure al web www.alella.cat.

Després de Sant Feliu, a la tornada de 
les vacances d’estiu, arriba una de les 
cites més esperades del municipi: la 
Festa de la Verema. Encara falten dos 
mesos, però ja fa setmanes que han 
començat els preparatius. Enguany, 
el concurs de la imatge que il·lustra 
la festa s’ha declarat desert perquè el 
jurat ha considerat que cap dels vuit 
treballs presentats a la convocatòria 
reunia les característiques adients. Per 
aquest motiu s’ha decidit encarregar el 
cartell i el material gràfic promocional 
(banderola, llibret del programa i els 
tiquets degustació) a un dissenyador 
alellenc. 

Dins de l’engranatge de la Festa te-
nen un paper molt destacats els nens 

i les nenes que hi participen. Si voleu 
que els vostres fills i filles siguin hereus 
o pubilles cal que feu les inscripcions 
a Can Lleonart abans del 20 de juliol. 
Per poder prendre-hi part cal tenir en-

tre 8 i 12 anys i estar empadronat a 
Alella. Els infants que s’apuntin hauran 
de participar a la tallada de raïm que 
es fa el dijous 8 de setembre a la vi-
nya testimonial de Can Magarola i a la 

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

Fins al 20 de juliol estan obertes les 
inscripcions per participar com a pubilla 
o hereu. Cal tenir entre 8 i 12 anys i 
estar empadronat a Alella.
····················································

inauguració de la festa del dia 9 a les 
19h a la Plaça de l’Ajuntament. El dia 
21 de juliol a les 10h es farà el sorteig 
a Can Lleonart per decidir les places i 
el nom de la pubilla i les dames d’ho-
nor d’enguany. Per a més informació 
podeu trucar a Can Lleonart o consul-
tar el web www.alella.cat.

Imatges de la verema
Can Manyé recull fotografies relaciona-
des amb la vinya i el vi per a l’exposició 
que prepara per a la Festa de la Verema. 
Si voleu participar-hi, podeu lliurar les 
fotografies a Can Manyé i a la Bibliote-
ca, dins d’un sobre i etiquetades amb el 
nom i el telèfon de la persona que fa el 
lliurament, fins a final de juliol. 

llenca, acompanyades dels cartells que 
han il·lustrat les diferents edicions des 
de 2001 a 2010. L’exposició s’inaugu-
ra el 22 de juliol a les 20h. 

Les novetats de la Festa
El programa de la Festa presenta algu-
nes novetats. Enguany estrenen dues 
noves propostes: el 1r campionat de 
tibada de llibant i el torneig infantil 3 
per 3 de futbol sala. També hi haurà 
canvis en la caminada popular: es re-
tarda l’hora de començament per no 
passar calor i gaudir d’un bon passeig 
nocturn. Més informació al programa 
de Festa Major i a www.alella.cat i 
http://festamajor.alella.cat.

El cartell de la Festa 
Aquest és el cartell que il·lustrarà la 
Festa Major d’enguany. L’obra, realitza-
da per Roser Cussó, va ser la guanya-
dora del 3r concurs de cartells de Festa 
Major convocat per l’Ajuntament i que, 
per segon any consecutiu, s’ha elegit 
per votació popular.

M.
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···································································································
Les entrades s’exhaureixen en poc més de dues hores. 

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

Activitats d’estiu a Can Lleonart  

www.musicsenresidencia.com

L’Associació d’Amics de Músics en Residència 
d’Alella, encarregada de la gestió d’aquest pro-
jecte que forma part del programa del Festival 
d’Estiu, ha posat en marxa un portal d’Internet 
-www.musicsenresidencia.com- amb tota la 
informació específica sobre aquesta proposta 
musical i cultural. El nou web és també una car-
ta de presentació per animar d’altres intèrprets 
a sumar-se a aquesta experiència.

Els pronòstics es van complir. L’espec-
tació generada per l’actuació de Manel 
al Festival d’Estiu Alella va fer que en 
poc més de dues hores s’haguessin 
exhaurit les 600 entrades previstes 
per a aquest concert, que es van po-
sar a la venda de forma anticipada a 
Can Lleonart el 14 de juny per facilitar 
l’assistència al públic alellenc. Des de 
primera hora del matí, abans d’obrir 
la taquilla, ja hi havia mig centenar 
de persones fent cua per no quedar-se 
sense entrada. Per afavorir un major 

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

El Parc de la Serralada Litoral 
convoca el IV Concurs Fotogràfic 
El 15 de juliol finalitza el termini 
per presentar els treballs aspirants 
a aconseguir algun dels premis del 
Concurs Fotogràfic del Parc de la 
Serralada Litoral. El Consorci del 
Parc ha convocat per quart any 
consecutiu aquest concurs de fo-
tografies  amb l’objectiu de recollir 
imatges del parc que contribueixin 
a difondre els valors naturals, cul-
turals i històrics d’aquest espai. El 
concurs està obert a tothom, afec-
cionats o professionals. Les fotogra-
fies han d’estar realitzades dins de 
l’àmbit del parc, han de ser inèdites 
i poden fer referència a cadascuna 
de les quatre modalitats establertes 
a les bases del concurs: fauna; flo-
ra, paisatge i ecosistemes; presèn-
cia humana; i activitat productiva 
tradicional. Les obres guanyadores 
rebran un premi i il·lustraran el 
calendari del Parc de l’any 2012. 
Consulteu les bases de la convoca-
tòria a www.alella.cat.

Servei de pediatria durant l’estiu  
Amb motiu de la reorganització del 
servei durant els mesos d’estiu, 
del 17 de juny al 16 de setembre 
les consultes de pediatria s’atenen 
exclusivament al CAP del Masnou-
Alella i no es presta aquest servei al 
Consultori Local d’Alella.

Neix una associació de 
comerciants i professionals 
L’Associació Alella Negocis, cons-
tituïda recentment, neix amb l’ob-
jectiu de crear “un grup integrador 
del comerç i professionals que tre-
ballen al poble i pel poble, així com 
per ajudar i potenciar la projecció 
econòmica del municipi, dins i fora 
del territori local”. L’associació té la 
seva seu al carrer Anselm Clavé nú-
mero 5 baixos d’Alella.

Fins al 20 de setembre, horari 
d’estiu de l’Oficina de Turisme
L’Oficina de Turisme d’Alella ha 
iniciat el 21 de juny l‘horari d’es-
tiu. Fins al 20 de setembre l’equi-
pament romandrà obert al públic 
tots els dies de la setmana de 10 a 
14.30h i de 15.30 a 17.30h, ex-
cepte els dimecres.

Expectació pels Manel 

Can Lleonart ha preparat tres tallers 
molt estiuencs per a aquest mes de ju-
liol. Es faran els dies 11, 12 i 13 de 
juliol i les inscripcions es tanquen el 8 
de juliol.

Un tast de vins frescos
L’enòleg Vicenç Galbany ens oferirà un 
tast dels vins frescos més apropiats per 
gaudir-los en aquest mesos d’estiu. El 
preu per participar en aquest taller és 
de 16€ i la cita és l’11 de juliol a les 
19.30h.

Taller de peres farcides 
Les germanes Montserrat i Carme Fi-
gueras s’han ofert un any més a ense-
nyar-nos a preparar unes bones peres 

farcides. És un dels plats tradicionals 
de la cuina catalana i també és un dels 
elements protagonistes de la Festa Ma-
jor de Sant Feliu. El taller és gratuït i es 
farà el 12 de juliol a les 18h. Animeu-
vos a participar-hi i us podreu presen-
tar al concurs de peres farcides de la 
Festa Major. 

Un tast de cerveses 
Quan arriba la calor, el cos ens de-
mana una cervesa fresqueta. Veniu a 
tastar-ne sis tipus diferents i aprendreu 
a apreciar-ne les característiques de 
cadascuna, amb un tast dirigit per l’es-
pecialista Ricard Salgado. Serà el 13 
de juliol a les 19.30h i el preu per par-
ticipar-hi és de 16€. 

repartiment de les entrades disponi-
bles, es va limitar la venda a un màxim 
de sis tiquets per persona.  

Venda on-line 
Des del 17 de juny es poden adquirir 
via Internet a través de www.festiva-
lalella.org les entrades per assistir a la 
projecció de l’òpera del Liceu, L’elisir 
d’amore, del 16 de juliol, i als dos con-
certs de Músics en Residència, del 21 
i 23 de juliol. 
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···················································································································································································································································

La gent gran celebra la seva festa 

Ple al Bosquet el dia dels arrossos 

L’Aplec de l’Arròs va aplegar al Bosquet 
més de 900 persones que van compar-
tir la jornada de diumenge, gaudint de 
la natura i dels bons arrossos. Els gua-

nyadors del concurs de paelles i casso-
les d’arròs d’enguany van ser les colles 
Gana i vi, Nona i Gd’A, que van obtenir 
el 1r, 2n i 3r premi, respectivament. 

col·laboració d’un bon grapat de volun-
taris i voluntàries del poble. Enguany, i 
com a novetat, a més de dinar i ballar, 
també es va fer un reconeixement a les 
parelles del municipi que porten 50 
anys o més de casats. 

···································································································
Més de 400 persones participen en el 70è Dinar d’Homenatge a la Vellesa que 
enguany ha inclòs, com a novetat, un reconeixement a les parelles d’or.

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

Homenatge a una dona centenària
Ramona Benabarre Vigo va rebre 
el passat mes de juny el reconeixe-
ment de l’Ajuntament pel seus cent 
anys de vida. L’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco, i la regidora de 
Serveis Socials, Glòria Mans, van 
lliurar a la dona centenaria una sa-
fata i una agulla commemorativa, 
en nom de l’Ajuntament. Ramona 
també va rebre una medalla de la 
Generalitat.

Concert dels grups finalistes de 
les Beques de Música Jove 
El concert dels grups finalistes de 
les Beques de Música Jove que or-
ganitzen els ajuntaments d’Alella, 
El Masnou i Montgat es farà el dis-
sabte 9 de juliol a les 22h a la Sala 
Pau Casals de la Biblioteca Tirant 
lo Blanc de Montgat. L’entrada és 
gratuïta i hi haurà servei de bar.  

Els millors punts de llibre
Gerard Saltor Alsina, en la catego-
ria de 6 a 10 anys, i Paula Climent 
Gascón, en la categoria d’11 a 14 
anys, han estat els guanyadors del 
3r Concurs de punts de llibre con-
vocat per la Biblioteca. En aquesta 
edició, el motiu del punt de llibre era 
el 25è aniversari de l’equipament. 

···································································································
Més de 900 persones comparteixen taula sota les ombres del Bosquet. 

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

El Poliesportiu es va vestir de gala per 
retre homenatge al col·lectiu de gent 
gran d’Alella. Més de 400 persones 
van assistir al dinar de germanor que 
l’Ajuntament ofereix cada any a aquest 
col·lectiu i que es possible gràcies a la 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA + SUMEM PER ALELLA Valoració dels resultats

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Formes i context 

Estan els governants en disposició de criticar els 
electors que s’abstenen d’exercir el seu dret a vot? 
L’assumpte és prou delicat per a despatxar-lo en qua-
tre ratlles, però diríem que com a mínim no sembla 
gens prudent fer-ho. El nostre alcalde no comparteix 
aquest criteri: tot just prendre possessió del càrrec 
ha volgut renyar, sí, renyar, els tres mil ciutadans 
que van decidir no votar en les municipals. Ai, ai !

En la gestió pública dels interessos col·lectius 
i individuals, que generalment implica decidir so-
bre valors en conflicte, les formes són tan impor-
tants com els continguts. La política, perquè d’això 
parlem, exigeix una especial cura en les formes i 
procediments per a poder fer possible i viable la 
mínima entesa que ens permeti prosperar. Però els 
procediments democràtics també serveixen per a 
sotmetre el poder a vigilància i control. És el gover-
nant qui ha d’estar en el punt de mira de la crítica 
del ciutadà, i no a l’ inrevés. Al ciutadà se li ha 
d’exigir  el compliment de la llei, ni més ni menys. 
Afortunadament votar no és cap obligació, sinó un 
dret del que podem disposar, assumint-ne demo-
cràticament les conseqüències. És inquietant que 
l‘alcalde pretengui adoctrinar sobre bons i mals ciu-
tadans segons es vagi o no a votar. Ens sembla tan 

perillós com distingir, a l’hora de governar, entre els 
que et voten i els que no et voten.

Guanyar unes eleccions és motiu de legítima sa-
tisfacció, i és natural celebrar-ho amb la prudència 
que les circumstàncies aconselli. Però si, a més de 
criticar els abstencionistes, la victòria del nostre al-
calde és presentada com una mena de “resistència” 
al que ell mateix anomena ”onada convergent”, l’er-
ror seria ja de pronòstic. El context en què vivim 
no demana resistències numantines, sinó molt de 
diàleg i intel·ligència política, que, tot sigui dit,  es 
troba a faltar. És per  això que des de l’oposició 
demanem que es rectifiquin les formes de governar 
el nostre poble. 

franciscora@alella.cat
salasmf@alella.cat
nonellti@alella.cat
almendrocm@alella.cat
fernandezaa@alella.cat
vilarocm@alella.cat

Ara que fa poc més d’un mes des de les eleccions 
municipals i dues setmanes des de la constitució del 
nou Ajuntament podem intentar valorar amb una 
certa perspectiva la voluntat expressada per la ciu-
tadania el passat 22 de maig. La primera qüestió a 
posar damunt la taula són les dades de participació: 
4143 votants, un 58,29% del cens. Sincerament 
ens sap greu que, tot i ser lleugerament superior a 
la participació de les eleccions municipals de 2007 
i cinc punts per damunt de la mitjana de Catalunya, 
no hi hagi un major nombre de persones que hagin 
volgut dir la seva respecte del que s’ha fet i sobre 
tot del futur del poble on vivim tots. Segurament els 
representants de les diferents opcions polítiques que 
ens presentem no ho fem prou bé, però cal que tots 
i totes ens impliquem en l’esdevenir de la nostra co-
munitat més propera, ni que sigui un cop cada qua-
tre anys per donar continuïtat o canviar les coses.

L’altra xifra a destacar són els 1588 vots de su-
port a la nostra candidatura, 86 més que les elec-
cions de 2007, però que han significat un augment 
percentual del 37,3% al 38,8% dels vots, tornant a 
ser primera força a les vuit meses electorals d’Alella. 
Amb aquest resultat es valida per una part important 

de la ciutadania la feina feta fins a la data per l’equip 
de persones encapçalades per l’Andreu Francisco els 
darrers anys, i se’n dóna suport a la seva persona, al 
nou equip i a les propostes i model de poble. 

Pel que fa als resultats de la resta de formaci-
ons caldria remarcar l’important davallada de CiU 
si comparem els 2416 vots rebuts a les eleccions 
al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 
l’any passat i els 868 d’aquestes municipals. Gent 
d’Alella, després d’haver irromput fa quatre anys, va 
aconseguir passar de 248 vots a 523 molt per sota 
de les seves expectatives. El PP millora resultats res-
pecte de 2007 tot i quedar per sota del seu vot naci-
onal i estatal i va passar a ser quarta força, i el PSC 
tot i baixar el seu suport torna a tenir en aquest cas 
una regidora. El COR que 2007 va encapçalar Albi-
no Gallo i que va quedar molt a prop de ser tercera 
força aleshores, aquesta vegada va rebre un suport 
testimonial i desapareix, mentre que ICV no va acon-
seguir tornar a tenir presència a l’Ajuntament. 

Deixeu-nos per finalitzar tornar a agrair la confi-
ança dipositada en nosaltres i us garantim la nostra 
dedicació i compromís per tal de continuar millorant 
el nostre poble.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
izquierdoab@alella.cat
llorcabv@alella.cat

Cristina Xatart, 
portaveu del grup municipal de CiU 
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Mercè Marzo, 
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
josepbardes@yahoo.es
www.gentdalella.cat

GENT D’ALELLA Més a prop teu

PARTIT POPULAR La vida sigue igual...

Ya han pasado las elecciones municipales y nada ha cam-
biado, aparentemente. Pero digo aparentemente. Aparen-
temente, ERC y PSOE-PSC siguen gobernando tal y cómo 
lo venían haciendo desde hace siete años. Pero ahora ya 
no cuentan con un Gobierno afín en la Generalitat que 
les financie sus obras, como la prevista, de más de siete 
millones de euros, para el nuevo Casal de Alella. Tampoco 
cuentan con una Diputación que les pueda financiar por 
sintonía política. Ni tan siquiera cuentan con el Consell 
Comarcal del Maresme para sacarles las castañas del fu-
ego en el último momento. Todas esas instituciones ya 
tienen otro color político. Igual que lo tendrá a partir de 
noviembre, si a ZP le quedara algo de verguenza y con-
vocara elecciones anticipadas, el próximo gobierno del 
Estado. Alella se ha convertido en el último bastión de 
una ERC en retroceso y casi extinción. Y ha necesitado del 
apoyo incondicional de la nueva regidora socialista para 
poder mantenerse en gobierno. Ambos podrán vivir de las 
arcas municipales cuatro años. Pero ese gobierno de ERC 
y PSOE-PSC tampoco es el mismo que hace cuatro años. 
De los regidores de ERC que acompañaron a Francisco 
en su primer mandato ya no queda ni uno. Todos han 
desaparecido. De su segundo mandato sólo una regidora 
repite. De La Garnatxa tampoco queda nada. Pero, curio-
samente, sí está la exregidora del PP que en su momento 

facilitó la alcaldía a Francisco. Reconvertida ahora en in-
dependentista por pura simbiosis. Igual que el expresiden-
te del Casal d’Alella, la entidad privada de la que soy socio 
y que ha hecho seguidismo incondicional de ERC durante 
los últimos ochos años a cambio, presumiblemente, del 
compromiso del republicano de tirar adelante un proyecto 
de nuevo Casal que económicamente resulta inviable por 
la imposibilidad material de que el ese socio privado del 
Consorci Municipal del Casal, es decir, el Casal d’Alella, 
aporte su participación económica en la obra que depende 
de la venta y edificación de los terrenos que ahora ocupa y 
que, lógicamente, no pueden tener ahora el mismo precio 
que cuando, en su momento, se hizo una valoración de 
ese patrimonio. Por ello probablemente, el expresidente 
de muchos años de esa entidad privada se ha convertido 
en el segundo hombre fuerte del nuevo gobierno muni-
cipal. Probablemente su presencia institucional consista 
especialmente en fiscalizar que ese compromiso de Fran-
cisco siga adelante. Y menos mal que la firme oposición 
de todos los grupos de oposición, PP, CiU y Gent d’Alella, 
ha servido para que el nuevo gobierno socialrepublicano 
rectifique y no aumente los sueldos de los electos éste 
año aproximadamente un 10% y a partir de enero del año 
próximo un 15%, tal y cómo había planteado Francisco. 
Feliz verano y Feliz Fiesta Mayor.

Tel: 667 182 523
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com

Encetem amb il·lusió aquest nou mandat. L’Alcalde 
d’ERC governarà amb el PSC, amb majoria absoluta. 
Gent d’Alella, sent la tercera força, ara serà al 
Consell d’Educació, al Casal, a la Mancomunitat 
Alella-Teià-Masnou (gestió de la deixalleria)...... 
Ens hi dedicarem en cos i ànima. 

“Mancomunar” és un verb de moda en període 
d’escassetat de recursos; però gd’A vetllarà per d’al-
tres: “austeritat”, “estalvi”, “compres agregades”... 
i seguirem insistim en els conceptes defensats des 
de 2007: “participació ciutadana”, “qualitat de-
mocràtica”, “gestió professional”, “rendiment de 
comptes”... 

Pel que fa a la tasca d’impuls a l’obra de govern, 
treballarem per mantenir el nostre caràcter de poble 
i pel valor diferencial que tenim amb les nostres vi-
nyes i el nostre patrimoni. Això inclou finques com 
Els Escolapis, que te un potencial impressionant i 
que hauria de ser una prioritat de govern. També 
per a donar un nou impuls a La Verema, abans que 
mori d’èxit.... i no descuidarem el repte de fer de 
La Riera un gran passeig. I, seguint el nostre pro-
grama, contribuirem per tenir fibra òptica fins a la 
llar, amb el projecte impulsat pel Consell Comarcal. 
La governança democràtica que cal potenciar, ha 
de basar-se també en el liderat dels governs locals 

amb una oposició constructiva que sumi, que lideri 
el seu espai social i polític, un dels objectius de 
gd’A . 

Confiem en el nou govern, amb ganes de treba-
llar per Alella; farem feina en equip a favor de tota 
la ciutadania per a ser un referent a Catalunya i a 
Europa. 

Gaudiu del Festival d’Estiu, de la Festa Major i 
del nostres poble. S’acosten les vacances, que no 
per a tothom seran de descans i gaudi. Pensem i 
treballem per a fer un món millor -la voluntat més 
compartida-, també a l’Assemblea d’Alella, seguiu-
li la pista a facebook i twiter.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Comencem a caminar 

manscg@alella.cat

El passat dia 11 de juny es constituia el nou ajun-
tament del nostre municipi, en el que va ser escollit 
de nou alcalde, Andreu Francisco, en el que serà el 
seu tercer mandat consecutiu. Uns dies abans, però, 
ERC+Sumem per Alella conjuntament amb el Partit 
dels Socialistes de Catalunya vàrem signar l’acord 
de govern que marcarà i dirigirà la nau i el rumb 
d’aquest nou mandat que tot just ara comencem.

Com ja sabeu, a hores d’ara ja està publicat 
el nou cartipàs municipal i les àrees de les quals 
seré responsable com a regidora del nostre grup 
municipal; són les de serveis socials, sanitat, em-
prenedoria i ocupació i equitat.  Això és una gran 
responsabilitat i un gran repte, i no en tingueu cap 
dubte que ho gestionaré amb tot el rigor i la serio-
sitat  que el càrrec comporta. 

La posta en marxa, però, ha estat ràpida. Hem 
gaudit de les Jornades de la gent gran i d’un dinar 
d’homenatge a la vellesa, hem entregat les claus 
dels habitatges socials del carrer de les Heures 
als seus adjudicataris, hem celebrat el Sant Joan 
a la riera i, com no, també hem pogut disfrutar 
de la revetlla al Casal de la Gent Gran. Des d’aquí 
m’agradaria felicitar als treballadors de l’ajunta-
ment així com els voluntaris que fan possible que 

tots aquests esdeveniments siguin tot un èxit.
Ara bé, no tot és bufar i fer ampolles; les reta-

llades en el govern de la Generalitat ens afecten 
a tots i totes, i val a dir que el nostre municipi 
tampoc se’n queda al marge, per tant haurem de 
ser molt curosos en les nostres prioritats per tal de 
continuar mantenint el màxim de serveis possibles 
als nostres ciutadans i ciutadanes i fer tot allò que 
estigui al nostre abast per tal de trobar les millors 
solucions. 

En qualsevol cas, em poso a la vostra disposició 
per qualsevol suggeriment que tingueu a fer, per 
nosaltres la participació de tots i totes és la base 
pel bon desenvolupament del poble. I sempre en 
positiu.

PLE ORDINARI DEL 31 DE MARÇ DE 2011 .  Podeu consultar l’acte del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del ple

Aprovada una modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació per crèdit per import de 
22.500€ destinats, majoritàriament, a ajuts socials. 
Aprovat per unanimitat.
  Concessió del títol de fill predilecte d’Alella al pedagog 
Francesc Ferrer i Guàrdia.
El Ple va aprovar la concessió del títol de fill predilecte 
d’Alella al pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, per la seva 
rellevància històrica i la seva contribució a la pedagogia, 
tenint en compte l’expedient instruït per la regidora de Cul-
tura i Educació, Marta Giralt, i vist el dictamen favorable de 
la Junta de Portaveus.  
Aprovat amb el vot favorable d’ERC+LG, PSC, COR i Gd’A, 
l’abstenció de CiU i el vot en contra del PP.   
  Cinquena convocatòria d’ajuts agroambientals. 
El Ple va aprovar les bases de la cinquena convocatòria 
d’ajuts agroambientals per al manteniment del paisatge i 
l’activitat agrària. 
Aprovat per unanimitat.
  Nova ordenança reguladora del sorolls i les vibracions.
El Ple va aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora 
del soroll i les vibracions i del mapa de capacitat acústica 
del municipi, que suposa una adaptació de l’ordenança an-

terior a la normativa vigent.
Aprovat per unanimitat. 
  Aprovat el Pla de prevenció d’incendis forestals 2010-2014.
El Pla conté el conjunt de previsions i mesures de mante-
niment i conservació de la xarxa de camins forestals i de la 
xarxa d’hidrants que cal prendre per reduir el risc d’incendi. 
Aprovat per unanimitat.
Aprovat el Pla d’equipaments culturals.

El Pla, redactat amb la col·laboració de la Diputació, ana-
litza l’oferta cultural del municipi, proposa els usos dels 
equipaments existents i un calendari per a l’execució de les 
noves instal·lacions. 
Aprovat per unanimitat.
El Ple insta a revisar les tarifes de transport del Maresme.

El Ple va aprovar una moció, presentada per ERC+LG, que 
insta la Generalitat a revisar l’actual zonificació tarifaria del 
Baix Maresme, assimilant-la a l’àrea metropolitana o optant 
per aplicar una única zona a tota la comarca i no cinc com 
passa actualment.
Aprovat per unanimitat.
Nova Ordenança de circulació i seguretat viària.

Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC, CiU, COR, 
Gd’A i l’abstenció del PP. 

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal de PSC 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT JULIOL - DESEMBRE 2011 
Taxa de residus comercials             05.05.2011 a 05.07.2011
IBI (2ª fracció domiciliat )            01.07.2011
Mercat municipal (3r trimestre)            20.07.2011 a 20.09.2011
Taxa ocupació via pública (3r trimestre)           20.07.2011 a 20.09.2011
IBI Rústica                                                         02.09.2011 a 03.11.2011
Impost Activitats Econòmiques                                       02.09.2011 a 03.11.2011 
Mercat municipal (4r trimestre)                                        30.09.2011 a 01.12.2011 
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                           30.09.2011 a 01.12.2011
IBI (3ª fracció domiciliat )                                     02.11.2011

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
De dl. a dv. de 8.15 a 14.45 h (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 13 h · Dl. tancat
De dt. a ds. de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71 / De dl. a dv. de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05 / Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13 h

Telèfons d’interès 

629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat) 
639 134 403

Servei de taxi al preu de 2€, per a majors de 65 anys 
o persones amb mobilitat reduïda.
De dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39

TAXIS D’ALELLA

TAXI A DEMANDA

SEGON LLIURAMENT
DE BOSSES COMPOSTABLES
Del 4 al 16 de juliol (ambdós inclosos) a Can Lleonart 
De dilluns a divendres de 8 a 13 h i de 17 a 20 h
Dissabte de 10 a 14 h

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 19 al 24 de juliol i del 16 al 21 d’agost
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13 h (Dilluns tancada)
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel

CENTRE D’INFORMACIÓ
I RECURSOS PER A DONES
Servei d’informació, acollida i acompanyament, assessoria
jurídics i atenció psicològica
De dilluns a divendres de 10 a 14 h · Tel. 93 555 81 04 

 
 

Horaris d’estiu 
Oficines municipals del 4 de juliol al 26 d’agost, 
de dilluns a divendres de 8.15 a 14.45 h
(dijous tarda, tancat)

Biblioteca del 18 de juliol al 12 de setembre, 
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
divendres de 10 a 13 h (dissabte tancat) 

Oficina de Turisme del 21 de juny al 20 de setembre, 
de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h (dimecres tancat)

FARMÀCIES DE GUÀRDIA JULIOL
2 i 3 BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
9 i 10 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
16 i 17 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
23 i 24  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
30 i 31 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
Servei de guàrdies de les farmàcies d’Alella:  
Dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h 
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

RECICLA BÉ!
Separant els residus a casa i dipositant-los 
correctament al seu contenidor fomentem el reciclatge 
i millorem el medi ambient.

MÉS INFORMACIÓ
Del 19 al 21 de juliol a la Plaça de l’Ajuntament
www.apuntathoberecicla.cat
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RECOMANACIONS DE SEGURETAT 
PER PREVENIR ELS ROBATORIS A DOMICILIS 

Consells generals

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

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

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

No deixeu les claus de casa en els vehicles aparcats.

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

Dins de casa

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

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

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

En sortir de casa

Comproveu que tots els accessos estiguin tancats.

Tanqueu la porta amb clau.

Connecteu l’alarma. 

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

TELÈFONS D’INTERÈS

Policia Local d’Alella
092 emergències
93 555 24 12

Mossos d’Esquadra
088

Emergències
112

DENÚNCIES

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

més informació www.alella.cat


