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En l’anterior edició repassàvem les diverses accions municipals 

dutes a terme en l’àmbit de l’educació. Pel que fa a l’habitatge so-

cial, una altra de les línies de treball del govern, hi ha una bateria 

d’actuacions, de present i de futur, en marxa. El sòl és un recurs 

escàs i, per tant, l’habitatge públic que es genera amb la seva 

transformació no hauria de desaparèixer l’endemà, pel fet de ser 

adjudicat en propietat a una determinada persona o família. 

És per això que, ara fa tres anys, ens vam fixar l’objectiu de 

crear una bossa important d’habitatge públic de lloguer. Aquest 

mes de juliol, tornaran a ser adjudicats els pisos de lloguer per 

a joves menors de 35 anys del carrer les Heures. L’experiència, 

que estableix un lloguer improrrogable de 5 anys, ha donat els 

seus fruits: la meitat dels adjudicataris inicials ja s’han emanci-

pat, i la resta, ho farà ben aviat. 

Si no hi ha cap entrebanc, l’Institut Català del Sòl hauria 

de començar la construcció de 61 habitatges de lloguer més 

en l’àmbit de Can Doctor al llarg del darrer trimestre de 2006. 

Aquesta promoció està adreçada als ciutadans d’Alella de totes 

les edats que compleixin uns determinats requisits de renda per-

sonal o familiar, que es fixaran més endavant. 

En la mateixa línia de treball, la negociació duta a terme amb 

els propietaris de Can Calderó i Can Serra ha permès obtenir uns 

ingressos de 1.452.000€ que serviran per construir 2 o 3 habi-

tatges al carrer del Canonge i adquirir sòl per construir-ne més. 

Per últim i més enllà d’aquestes realitats a curt o mig ter-

mini, el govern està treballant per tal que el 40% del total de 

vivendes noves que es generi fruit del nou Pla d’Ordenació Ur-

bana Municipal siguin habitatges de lloguer públics per tal de 

garantir als alellencs el dret de viure a en el nostre poble a un 

preu raonable.

Qualsevol transformació del sòl que es produeixi a Alella 

haurà de reportar tot un seguit de beneficis per al municipi i la 

seva gent, i l’habitatge públic de lloguer és una prioritat. Aquest 

creixement assenyat no està renyit, en cap cas, amb la ferma 

decisió de protegir l’entorn i el paisatge que conformen la nostra 

identitat. Com a responsables polítics tenim l’obligació d’aturar 

la sagnia que representa per a Alella que els seus joves, la saba 

nova, no tinguin cap altra opció que marxar a d’altres municipis 

per tirar endavant els seus projectes vitals.
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FIXEN LES BASES DEL FUTUR 
PARC D’HABITATGE PÚBLIC
···························································································
El ple municipal va aprovar la creació del Patrimoni Públic de Sòl 
i Habitatge i l’increment del nombre de pisos socials a la zona 
de Cal Doctor.
···························································································

Els pisos públics de lloguer per a joves 
del carrer Les Heures, que es van ad-
judicar per primera vegada l’any 2001, 
surten de nou a concurs públic. Els 
adjudicataris podran viure-hi durant un 
període de 5 anys improrrogable. Entre 
el 3 i el 14 de juliol es podran pre-
sentar les sol·licituds i la documentació 
requerida a l’Ajuntament d’Alella. 

Per participar en aquest concurs 
cal ser menor de 35 anys. La promo-
ció va dirigida a persones nascudes a 
Alella o que hagin estat empadronades 
al municipi. En aquest sentit, la màxi-
ma puntuació serà de 20 punts, un per 
any registrat al padró. Econòmicament, 
els sol·licitants hauran d’acreditar uns 
ingressos bruts superiors a 6.000€ 
durant el 2005. D’altra banda, el límit 
superior d’ingressos se situa en 2 vega-
des l’Indicador Públic de Renda d’Efec-
tes Múltiples (IPREM): 16.443€. 

 
EL PPSH I CAL DOCTOR
El ple de març va aprovar la creació 
del Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge 
(PPSH), al qual s’hauran d’incorporar, 
a partir d’ara, tots els immobles i els 
ingressos monetaris derivats de l’aprofi-
tament urbanístic de cessió obligatòria. 
En el ple d’abril es va fer l’aprovació 
provisional de les modificacions del Pla 
General i del Pla Parcial de Cal Doctor 
on s’hi construiran dos edificis amb ha-
bitatges socials de lloguer. El projecte 
arquitectònic provisional presenta dos 
edificis, de planta baixa i dues alçades, 
amb un total de 61 habitatges. Tots 
aquests pisos disposaran de la seva 

respectiva plaça d’aparcament. Els ha-
bitatges aniran destinats a alellencs de 
totes les edats que compleixin uns re-
quisits determinats de renda personal 
o familiar, que es fixaran més endavant 
d’acord amb la Generalitat. El calenda-
ri d’actuació preveu que l’Institut Cata-

là del Sòl podria començar les obres el 
darrer trimestre del 2006. 

D’altra banda, la negociació entre 
l’Ajuntament i els propietaris de Can 
Calderó i Can Serra generarà uns in-
gressos de 1.452.000€ per a les 
arques municipals. Amb aquests 
diners l’Ajuntament té previst  cons-
truir 2 o 3 habitatges al carrer Canonge 

Imatge corresponent a la fase inicial del concurs per encarregar el projecte arquitectònic dels habitatges de Cal Doctor. 

i adquirir sòl per construir més habitat-
ge públic de lloguer.

 
OFICINA D’HABITATGE
L’Ajuntament s’ha adherit a l’Ofici-
na d’Habitatge del Consell Comarcal. 
Aquest ens públic ofereix assessora-
ment gratuït en tres àmbits: ajuts a la 
rehabilitació per a finques anteriors a 
1980, servei de lloguer per habitatges 
desocupats i borsa de lloguer jove. En 
els dos primers casos i a canvi de pactar 
un lloguer per sota del preu de mercat, 
els propietaris reben garanties durant 
tot el procès: mediació en la contracta-
ció, compromís de durada d’entre 5 i 6 
anys i seguiment del contracte. 

Per accedir a la borsa de lloguer, 
que funciona per rigorós ordre de sol-
licitud, cal tenir entre 18 i 35 anys i 
acreditar uns ingressos iguals o inferi-
ors a 2,5 vegades l’IPREM. 

Podeu rebre més informació trucant 
al 93 741 16 16 o enviant un correu a 
l’adreça: habitatge@ccmaresme.es.

·································································
Els 61 habitatges de lloguer que es 
construiran a la zona de Can Doctor 
disposaran de plaça de pàrquing.
·································································
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···········································································································································
L’1 de gener va entrar en vigor la nova concessió del servei de la neteja viària. Des d’aleshores, l’Àrea de Serveis 
Urbans ha constatat una disminució en el nombre d’incidències registrades. 

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

El balanç del primer trimestre de la 
nova concessió del servei de neteja ha 
significat una disminució en el nombre 
d’incidències registrades per part de 
l’Àrea de Serveis Urbans. La incorpora-
ció de dos vehicles i un increment en la 
freqüència de pas han estat elements 
indispensables per aconseguir aquesta 
millora. Precisament una de les clàusu-
les del contracte exigia a la nova em-
presa adjudicatària la incorporació de 
maquinària nova per al manteniment 
dels carrers. L’Ajuntament va adjudi-
car el servei a Cespa en tractar-se de 
l’empresa que, en igualtat de condici-
ons tècniques, oferia la millor proposta 
econòmica: 199.500€.

La nova concessionària ha posat 
en marxa un camió-escombradora que 
ha millorat substancialment el servei 

als barris per on 
aquest vehicle 
neteja els carrers 
des del passat 15 
de gener. D’altra 
banda, es dispo-
sa d’un petit furgó 
amb una bufadora 
i d’altres elements 
de neteja de car-
rers i zones ajardi-
nades. Per últim, 
hi ha un carret 
de tracció manual 
que fa tasques de 
suport en la neteja 
del centre urbà. En la línia d’aconseguir 
un municipi net, en aquests moments 
es valora la possibilitat d’incorporar un 
vehicle articulat de petites dimensions 

EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA MILLORA 
AMB LA INCORPORACIÓ DE DOS NOUS VEHICLES 

ES FAN CANVIS EN EL MOBILIARI URBÀ
L’entrada del centre cultural de Can Lle-
onart ha canviat la seva imatge amb la 
creació d’una zona ajardinada en l’in-
dret on antigament hi havia la piscina 
de la masia. L’actuació, amb una fina-

litat estètica, també s’ha realitzat per 
protegir aquest indret sensible al pas 
dels vianants. En la zona ajardinada hi 
ha diverses espècies de plantes i flors 
rodejades amb una tanca perimetral 
de fusta. Al mig del jardí s’han posat 

antigues eines agrícoles procedents del 
Museu de Can Magarola. Al costat de 
la zona ajardinada, a banda i banda 
de la rampa d’entrada al centre, s’han 
instal·lat dos fanals per aconseguir una 
millor il·luminació. 

·································································
L’antiga piscina de Can Lleonart es 
cobreix amb una zona enjardinada.
·································································

D’altra banda, les dues oliveres que 
hi havia a la plaça de l’Ajuntament es 
troben ara en la porta d’accès a Can 
Lleonart. Aquesta ubicació és provisi-
onal a l’espera de trobar un lloc idoni 
per plantar-les a terra ja que els testos 
on actualment es troben s’han fet pe-
tits per les dimensions dels dos arbres. 
En l’indret on antigament estaven les 
oliveres, davant de l’Ajuntament s’han 
instal·lat unes jardineres rodones de 
ferro forjat. D’altra banda, a la porta 
de tots els edificis municipals, els ciu-
tadans fumadors podran deixar les res-
tes de les seves cigarretes ja que s’han 
instal·lat cendrers per millorar l’aplica-
ció de la nova llei antitabac, que va en-
trar en vigor el passat 1 de gener. 

que facilitarà la neteja al centre i a la 
zona del carrer Àfrica. El nou vehicle 
del parc mòbil de neteja podria entrar 
en funcionament a principis de juliol.
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···········································································································································
La millora del drenatge d’Alella Parc, la substitució de les reixes transversals de pluvials de Mas 
Coll, la creació de noves voreres i l’eliminació de pintades són algunes de les darreres actuacions. 
···········································································································································

Les reixes transversals de Mas Coll que 
serveixen per recollir les aigües pluvials 
s’estan substituint perquè es trobaven 
en mal estat i no feien la seva funció. 
En no engolir, la sorra s’acumulava en 
els punts baixos dels carrers, amb el 
consegüent risc per a la seguretat del 
trànsit. Durant aquesta obra, que té un 
cost de 13.436€, també s’han netejat 
els calaixos de rocs i fulles, així com 
els tubs del sistema de drenatge. Una 
altra de les actuacions de millora pre-
vista al barri és l’adequació de l’àrea 
d’aportació de contenidors, a l’inici del 
carrer la Selva. En concret, es farà una 
plataforma de formigó i un tancament 
perimetral amb vorada. 

Amb la voluntat de millorar els 
punts de recollida selectiva del munici-
pi també s’arranjarà la zona dels conte-
nidors de Can Magarola. D’altra banda, 
s’han finalitzat les obres de millora del 
drenatge a l’entrada d’Alella Parc amb 
la conducció de l’aigua d’escorrentia a 
la Riera a través d’un gual i una nova 
canalització.

NOVES VORERES
Recentment, s’ha perllongat el tram 
baix de la vorera del carrer d’Eduard 
Serra i Güell fins al carrer de Santa Ma-
drona per tal de facilitar el pas en una 
zona que és molt transitada per la pro-
ximitat d’un supermercat. Al carrer de 
Santa Madrona, a més, s’hi han instal-
lat pilones extraïbles per restringir el 
trànsit els dies que el Casal celebra 
activitats.  

Al carrer de Charlie Rivel s’ha cons-
truït una vorera per donar continuïtat 

L’ÀREA DE SERVEIS URBANS 
ARRANJA DIVERSOS CARRERS

al passeig de la Riera i al carrer Dom 
Bosco, en la interjecció amb la Riera 
Fosca, s’ha adaptat la vorera perquè 
les persones invidents i amb mobilitat 
reduïda puguin travessar sense proble-
mes.

 
PINTADES
Habitualment, l’àrea de Serveis Ur-
bans procedeix a esborrar les pintades 
en parets nues i mobiliari urbà en un 
termini de 48 hores des de la seva de-
tecció. Durant el primer trimestre del 
2006 s’han detectat i eliminat grafit-
tis a l’entorn del Camp Municipal de 
futbol, l’Hort de la Rectoria, el Parc 
Gaudí o l’Avinguda del Bosquet, entre 
d’altres. Des de Serveis Urbans se sol-
licita als alellencs la seva col·laboració 
per detectar aquests actes vandàlics. 
Actualment s’estudia la possibilitat de 
contractar un nou servei del Consell 

Comarcal del Maresme per eliminar els 
escrits i pintades. Aquest servei per-
metria esborrar també els grafittis fets 
sobre parets de pedra. 

BARANES DE PROTECCIÓ 
Atès el grau de deteriorament de la ba-
rana de ferro que hi ha dins l’àrea d’in-
fluència de la Diputació de Barcelona, 
prop del pont de l’autopista, ha estat 
restaurada i pintada el passat mes 
d’abril per part de la Brigada Munici-
pal. Una altra  acció destinada a mi-
llorar la seguretat del trànsit serà la 
instal·lació d’una barana protectora a 
l’avinguda dels Rosers, en el tram que 
va des de l’avinguda Badalona fins 
al carrer Sol. En primer lloc es pavi-
mentarà de nou tot el carrer i després 
s’instal·larà aquesta protecció al marge 
de la Riera per evitar que cap vehicle 
s’hi pugui precipitar. 

La construcció de la vorera del carrer Charlie Rivel s’ha finalitzat durant el mes d’abril.
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VIGILARAN EL BOSC MUNTANT A CAVALL 

El dissabte 15 d’abril va començar una 
prova pilot de vigilància forestal a ca-
vall. El projecte, complementari a la 
tasca que realitzen els voluntaris locals 
de l’ADF La Conreria i dels guardes del 
Parc Serralada Litoral, consisteix en la 
prevenció d’incendis i la detecció d’in-
cidències a través de la vigilància dels 
camins rurals i les zones boscoses amb 
una parella de genets. La zona d’actu-
ació és àmplia ja que sobrepassa els 
límits extrictes de l’Espai d’Interès Na-
tural i s’estén a tot el terme. La vigilàn-
cia es fa cada dissabte, de les 9h a les 
14.30h. L’empresa Amunt i Avall, amb 
seu a Vallromanes, és l’encarregada de 
prestar aquest servei, que compta amb 
un pressupost de 9.000€ íntegrament 
subvencionat per la Fundació Terri-
tori i Paisatge de Caixa Catalunya. 

Aquesta iniciativa ha merescut  el 
reconeixement de la Federació Cata-
lana d’Hípica i ha despertat l’interès 
de la Diputació i la Generalitat. 

FRANGES DE PROTECCIÓ
La primavera de l’any passat es van 
obrir les franges perimetrals de pro-
tecció al voltant de tots els nuclis ur-
banitzats. Enguany, es repassaran les 
franges de Coma Fosca i Nova Alella 
per reduir el risc de propagació del 
foc. Les tasques de manteniment con-
sistiran en la desbrossada i neteja de 
matolls. 

ACTES AL VOLTANT DEL DIA DEL MEDI AMBIENT

El terreny de les parcel·les interiors de les 
urbanitzacions s’ha de mantenir lliure de ve-
getació seca i ha de ser objecte dels treballs 
d’aclarida que s’estableixen en l’annex 2 del 
Decret 123/2005, del 14 de juny, sobre me-
sures de prevenció dels incendis forestals. 

L’àrea de Sostenibilitat commemora, 
per tercer any consecutiu, el Dia Mun-
dial del Medi Ambient amb un cap de 
setmana farcit d’activitats.

El tret de sortida es donarà el dis-
sabte 10 de juny, a les 10h, a Can 
Gaza, on s’inaugurarà l’hort ecològic: un 
espai gestionat per les diverses entitats 
que tenen seu a l’equipament i els joves 
del Casal. Cadascuna disposarà d’una 
parcel·la on hi podrà plantar productes 
de temporada per l’autoconsum. A con-
tinuació, a les 12h a la plaça de l’Ajun-
tament, es farà la presentació pública 
de l’experiència pilot de la vigilància 
forestal a cavall. A banda dels genets, 
degudament equipats, a la cita hi as-

sistiran la Xera, en Lucero i l’Ot, els tres 
cavalls que seran escortats pels vehicles 
4X4 d’extinció d’incencis de l’Agrupació 
de Defensa Forestal La Conreria i del 
Parc de la Serralada Litoral. A les 17h, 
els autors del llibre Atles d’ocells nidi-
ficants del Maresme, Héctor Andino i 
Alfons Alier, seran els guies d’una sorti-
da d’observació i avistament d’aus per 
les muntanyes del terme municipal. 

El diumenge 11 de juny arribaran 
les activitats pels més menuts de la 
casa. A la plaça de l’Ajuntament, els 
nois i noies de l’Esplai Guaita’l faran un 
taller de pintura amb bosses de roba, 
obert a tothom. La jornada finalitzarà 
amb una actuació infantil.  

···········································································································································
L’Ajuntament d’Alella inicia una prova pilot de vigilància forestal a cavall. L’operatiu, que s’estendrà fins el 15 d’octubre, 
ha merescut el suport econòmic de la Fundació Territori i Paisatge.

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

NETEJA DE SOLARS
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···························································································
Durant els tres primers mesos de 2006 cada alellenc ha reciclat 173 grams 
de FORM diàriament. L’any passat, en el mateix temps, van ser 125 grams.

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

Les dades de la recollida de la fracció 
orgànica del primer trimestre del 2006 
mostren que els alellencs reciclen més 
i millor que l’any passat. Entre gener 
i març, s’han recollit selectivament 
140 tones de residus orgànics que 
contrasten amb les 82 tones recollides 
en el mateix període de 2005. Actual-
ment en cada recollida el camió car-
rega 3.600 quilògrams de residus de 
mitjana, mentre que l’any passat, en 
aquestes dates, la xifra era de 2.610 
quilògrams.

Aquest augment en el reciclatge 
de la FORM ha permès reduir encara 

un 4% més les aportacions d’Alella a 
la planta incineradora de Mataró. Les 
dades facilitades per aquest centre in-
diquen que, des del mes de gener fins 
a març de 2005, es van tractar 1.025 
tones de residus provinents del munici-
pi, mentre que enguany han estat 983 
tones.

A la millora de les estadístiques ha 
contribuït la corresponsabilització del 
comerç. Els establiments de restaura-
ció i queviures adherits a la campanya 
Alella redueix han fet possible elevar 
els percentatges de fracció orgànica 
del 10% el 2005 al 12,5% enguany.

LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA S’HA 
INCREMENTAT UN 38% RESPECTE L’ANY PASSAT

ES POSA EN MARXA EL PESATGE DIGITAL 
DELS CONTENIDORS

El passat mes de gener es van obtenir 
els primers resultats del pesatge digital 
dels contenidors de matèria orgànica i 
de rebuig. Aquestes dades, obtingudes 
després d’instal·lar un petit microxip en 
cadascun dels contenidors, permetrà 
saber exactament quina és la quantitat 
de residus que es recull en cada punt 
del municipi. 

Aquesta no és l’única millora que 
ha experimentat el servei de recollida 
de la brossa. Durant els mesos de març 
i abril s’han substituït 39 contenidors 
de rebuig i 10 de matèria orgànica que 
estaven malmesos. D’altra banda, du-

rant el mes de maig es farà un rentat a 
fons de tots els contenidors amb aigua 
a pressió i d’altres productes de neteja. 
També s’ha aplicat a tot el parc de con-
tenidors municipals un producte que 
conté una solució aquosa de cultius 
bacterians no patògens per eliminar 
biològicament les males olors. Aquest 
líquid també evita que quedin incrus-
tades les restes de residus a l’interior 
dels contenidors. 

···········································································································································
Des del mes de gener s’han substituït 50 contenidors i tots disposen d’un xip per fer els pesatges digitals de la brossa. 
Al maig es farà una neteja a fons dels contenidors, que s’han ruixat amb un producte per evitar les males olors. 

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

100 COMPOSTADORS
El nombre d’habitatges que 
gestionen la seva fracció orgànica 
amb compostadors domèstics ha 
arribat al número 100. 
Tots els ciutadans que realitzen el 
compostatge de la FORM tenen una 
bonificació del 20% en la taxa de 
la brossa sempre i quan ho hagin 
sol·licitat a través d’instància i 
prèvia inspecció municipal.

S’ha instal·lat un petit microxip 
rodó de color negre en els 

contenidors de rebuig i d’orgànica.
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CULTURA

UNA NIT DE POESIA AMB MÚSICA I DUES EXPOSICIONS, 
NOVETATS DEL FESTIVAL D’ESTIU 2006

Els poetes Feliu Formosa, Francesc 
Parcerisas i Jordi Sarsanedas participa-
ran al Festival d’Estiu en una nit on ells 
mateixos recitaran algunes de les se-
ves creacions. Les paraules d’aquests 
reconeguts literats aniran acompanya-
des de la música dels germans Savall: 
l’Ariadna a l’arpa i en Ferran amb la ti-
orva, un llaüt de dimensions més grans 
i amb dos mànecs. Aquesta proposta 
es realitzarà la nit del dijous 13 de juli-
ol als jardins del Marquès i representa 
una de les moltes novetats del progra-
ma d’enguany. 

D’altra banda, Can Lleonart acollirà 
dues exposicions de temàtica musical 
durant el mes de juliol per complemen-

tar l’oferta del Festival d’Estiu 2006. 
A banda dels concerts, els alellencs 
podran visitar una exposició amb di-
buixos de Pilarín Bayés que repassa la 
vida d’Amadeu Mozart en l’any dedicat 
al geni de Salzburg, en el 250 aniver-
sari del seu naixement. 

El periodista, crític musical i fotògraf 
alellenc Sergi Bancells mostrarà una se-
lecció amb les millors imatges que ha 
fet en els darrers vuit anys de diferents 
cantants i grups de rock que han actuat 
a Barcelona com Bruce Springsteen, Ae-
rosmith, Metallica o Oasis, entre molts 
d’altres. La mostra, amb el títol Live in 
Barcelona, és un recull d’alguns dels mi-
llors grups actuals.

BALANÇ POSITIU DE LA DIADA DE SANT JORDI 2006
Les entrades per assis-
tir al recital líric, el 21 
d’abril, a càrrec de la 
soprano Sílvia Roqueta 
i la pianista Joana Pons 
es van esgotar. D’altra 
banda, la presentació 
dels voluntaris lingüís-
tics, el 22 d’abril, va 
comptar amb un total 
de nou parelles. Un dels 
actes més emotius de la 
diada de Sant Jordi va 
ser l’homenatge a les 
escriptores Maria Oleart, 
Guida Alzina i Mercè Gi-
ralt. L’acte va consistir 
en la lectura de poemes 
i fragments d’obres de 
les tres escriptores. La 
coral infantil de l’Escola 
Ressò i la Polifònica Joia 
d’Alella  va interpretar di-
versos temes com l’Him-
ne d’Alella, amb lletra de 
Guida Alzina. FO

TO
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···························································································
La principal novetat de la VII edició del Concurs de Curtmetratges Vídeo Jove 
és la creació d’una nova categoria per a professionals.

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

La VII edició del Vídeo Jove arriba amb 
la voluntat d’estimular, un any més, 
la capacitat creativa. Els joves d’en-
tre 14 i 30 anys podran participar en 
dues modalitats, la dels joves afecci-
onats i la dels joves pro-
fessionals. L’organització 
ha decidit crear aquesta 
nova classificació atesa 
la quantitat i qualitat dels 
projectes presentats l’any 
passat. En total es van re-
collir 42 cintes.

En la modalitat de jo-
ves afeccionats hi ha dues categories 
segons l’edat. La primera és per als jo-
ves d’entre 14 i 19 anys i la segona per 
als d’entre 20 i 30 anys. Per als pro-
fessionals hi ha una única categoria on 
el límit d’edat també són els 30 anys. 

La temàtica de les creacions és lliure. 
La durada màxima dels curtmetratges, 
que es poden presentar en VHS o DVD-
R, és de 15 minuts. Les creacions, que 
es poden presentar fins el 28 de juli-

ol, s’han de portar en 
persona al Punt d’In-
formació Juvenil Àgora 
o remetent-les a l’Ajun-
tament. 

El curts seran pro-
jectats entre el 8 i l’11 
de novembre dins de la 
secció informativa pels 

curts sense premi o en la secció oficial 
amb possibilitat de guardó. Al final de 
la projecció de la secció oficial es re-
alitzarà la votació individual per saber 
els guanyadors del premi del públic i es 
donarà a conèixer el veredicte del jurat.

EL VÍDEO JOVE OBRE UNA 
CATEGORIA PER A PROFESSIONALS

MÚSICA I MÀGIA EN L’HOMENATGE A LA VELLESA 

El 65è Homenatge a la Vellesa se cele-
brarà el diumenge 28 de maig. A partir 
de les 10h es farà una visita als avis i 
àvies de les llars de la tercera edat que, 
per diferents motius, no puguin assistir 
a la festa. 

El rector de la Parròquia de Sant 
Feliu d’Alella, Mossèn Guillem Bros-
sa, oficiarà, a les 12h, una missa on 
participarà el Cor de Can Gaza, dirigit 
per Narcís Perich. Abans del dinar de 
germanor al Poliesportiu municipal, 
el president de l’Associació Gent Gran 

d’Alella, Juan Sanz, i l’alcalde i presi-
dent del Patronat, Andreu Francisco, 
lloaran la tasca feta per la gent gran. 
Com cada any, un grup de voluntaris 
serà l’encarregat de preparar, cuinar i 
servir el dinar.

A la tarda serà el torn de les ac-
tuacions. A les 16.15h hi actuarà el 
mag Hausson, que farà trucs de tot ti-
pus. A continuació, el grup Clau de Sol 
farà ballar els assistents amb un ampli 
repertori de temes d’ahir, d’avui i de 
sempre.

···························································································
El Patronat de l’Homenatge a la Vellesa ha organitzat un seguit d’actes que se 
celebraran el 28 de maig al pavelló poliesportiu. 

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

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

RETEN HOMENATGE ALS 
REPUBLICANS ALELLENCS 
Coincidint amb el 75è aniversari 
de la proclamació de la República
Catalana per part de Francesc Ma-
cià, l’Ajuntament va retre homenat-
ge als republicans alellencs tot his-
sant, el passat 14 d’abril, la bandera
estelada i la bandera tricolor de la 
balconada consistorial. A migdia,
una trentena de persones va aplegar-
se a la plaça d’Antoni Pujadas per
realitzar una ofrena floral als vilatans 
que, com l’alcalde que dóna nom
al parc, van pagar un preu extrema-
dament alt en defensa d’aquell ideal. 
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El vicerector Jordi Matas i l’alcalde Andreu Francisco, al centre de la imatge, en el moment de la signatura del conveni.

ALELLA DISPOSA DEL CARRERER 
I DE MAPES EN SUPORT INFORMÀTIC
L’Administració Oberta de Catalun-
ya ha posat a disposició de l’Ajun-
tament d’Alella el sistema infor-
màtic de mapes del municipi i del 
carrerer. A finals de 2005, l’Ajun-
tament va demanar aquesta infor-
mació a l’administració catalana 
per posar-la a l’abast de tots els 
ciutadans. Des del mes de maig, 
aquesta informació es pot consul-
tar directament al web de l’Ajunta-
ment: www.alella.org.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FERRER 
I GUÀRDIA CELEBRA 20 ANYS
La primera proposta de la Biblio-
teca Municipal per celebrar el seu 
vintè aniversari, al mes de maig, 
és un espectacle de cabaret litera-
ri i musical amb Teresa Puig com 
a narradora i Emma Díaz tocant el 
violoncel. El dijous 11 de maig, a 
les 20h, començarà aquesta pro-
posta que porta com a títol Els set 
pecats capitals. Poemes, situacions 
curioses, música, contes clàssics i 
actuals s’entrecreuen amb la ironia 
i el drama en aquesta proposta per 
al públic adult. En finalitzar aquesta 
activitat hi haurà una petita sorpresa 
per als assistents. 

El dimecres 24 de maig, a les 
20h, serà el torn de la narrado-
ra Noemí Caballer, que explicarà 
Te cuento un tango. El relat ani-
rà acompanyat per dos ballarins 
que mostraran els moviments d’un 
dels balls més sensuals que exis-
teixen. 

Els contes infantils arribaran el 
23 de maig, a les 17.30h, de la veu 
de Joan de Boer i la Companyia L’es-
carabat. Contes de rates, ratetes i 
ratolins és el títol de la sessió, que 
se centrarà en algunes de les múl-
tiples històries protagonitzades per 
aquests animalons. 

D’altra banda, la cita habitual 
del Club de Lectura està prevista pel 
4 de maig, a les 21h. En aquesta 
ocasió, els assistents comentaran 
l’obra El guardián entre el centeno, 
de l’escriptor americà Jerome David 
Salinger.

L’AJUNTAMENT I LA UB ORGANITZEN 
EL CURS “EL PAISATGE DEL VI”

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, i el 
vicerector de Relacions Institucionals de 
la Universitat de Barcelona (UB), Jordi 
Matas, van signar el 18 d’abril un conve-
ni de col·laboració per tal que Alella aculli, 
per segon any consecutiu, un dels cursos 
enquadrats dins la programació d’Els Ju-
liols de la UB. Enguany, el curs ha estat 
organitzat i coordinat per l’àrea de Soste-
nibilitat i duu per títol El paisatge del vi i 
la construcció del no urbanitzable.

Entre el 17 i el 21 de juliol, al node 
d’art i pensament de Comafosca, a Can 
Manyé, es podran sentir reflexions i opi-
nions contrastades i molt diverses sobre 
el tractament que han de rebre el sòl no 
urbanitzable i els espais agrícoles i natu-
rals des del punt de vista urbanístic, eco-
nòmic, paisatgístic i ambiental. L’àrea de 
Sostenibilitat ha triat aquest fil argumen-
tal coincidint amb el procés de revisió del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i 
atenent a diversos factors que configuren 
la identitat d’un municipi que ostenta la 
capitalitat d’una Denominació d’Origen, 
que té una part important del seu territo-
ri dins un Espai d’Interès Natural i que 
pateix els efectes de l’especialització 
residencial i la ciutat difusa. Tot plegat 
fa que l’espai natural i agrari sense 

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

protecció sigui excessivament vulnera-
ble a la degradació i la transformació 
dels usos del sòl. 

Per abordar aquesta problemàtica, 
però sobretot per proposar-hi solucions 
i alternatives, el curs aplega fins a 25  
veus especialitzades. Sense anar més 
lluny, la sessió inaugural anirà a càrrec 
de tres pesos pesants de l’administra-
ció encarregats de planificar el territo-
ri. Es tracta dels directors generals de 
Medi Natural i d’Arquitectura i Paisat-
ge, Ramon Luque i Joan Ganyet, res-
pectivament, i del secretari general de 
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, 
Jordi Cañas. En el curs també hi pren-
dran part el president de l’Àrea d’Es-
pais Naturals de la Diputació, Josep 
Majoral, i el director general de Desen-
volupament Rural. Entre els arquitec-
tes hi destaquen Carles Llop, Francesc 
Navés, Lluís Cantallops i Ricard Pie. El 
curs també donarà veu al naturalista 
Martí Boada, l’artista Perejaume, l’ex-
coordinador general d’Unió de Pagesos, 
Pep Riera, i els alellencs Rafel Barnadas, 
pagès, Josep M. Pujol-Busquets, enòleg 
i propietari del celler Alta Alella, i Joan 
Martínez Alier, catedràtic d’Economia i 
Història Econòmica de la UAB.
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LA FESTA DEL JOC I DE L’ESPORT 
ARRIBA A LA 15a EDICIÓ
···························································································
Els nens i nenes d’Alella podran participar en jocs populars com la xarranca, 
les bitlles catalanes o la cursa de sacs, saltar als inflables o jugar a tennis taula 
durant el cap de setmana del 20 i 21 de maig. 

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

La 15a Festa del Joc i de l’Esport se 
celebrarà durant el cap de setmana del 
20 i 21 de maig al pavelló poliesportiu 
Abelardo Vera. Les activitats comença-
ran dissabte a les 17h i finalitzaran a 
les 20h. L’endemà diumenge, l’horari 
serà de les 11h a les 14h i de les 17h 
a les 20h. Durant aquestes franges 
horàries, els nens i joves del municipi 
podran participar en una quinzena de 

jocs populars com la xarranca, les bit-
lles catalanes, la cursa de sacs, les ba-
les, la sogatira, la ferradura, la rutlla, la 
baldufa o el set i mig. D’altra banda, es 
podran practicar esports com el tennis 
taula, anar en bicicleta o saltar en di-
ferents tipus d’inflables com un futbolí 
a escala real. 

Les entitats que participen en 
aquesta festa són el Club de Bàsquet 
Alella, el Club de Rugby Alella, el Club 
d’Escacs Laetània i el Club d’Atletisme 
Serra Marina, que faran demostracions 
i convidaran tothom a prendre-hi part. 
D’altres entitats i clubs esportius, que 
no tindran presència efectiva en la fes-
ta, hi han fet aportacions materials com 
objectes promocionals i col·laboren en 
la seva organització.

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

IMPLANTEN EL CONTROL DE PRESÈNCIA 
PELS TREBALLADORS MUNICIPALS
El sistema de control de presència 
a l’Ajuntament es va posar en fun-
cionament el passat mes l’abril. El 
sistema implantat utilitza tecnologia 
biomètrica: a l’entrar i sortir de les 
dependències municipals, els treballa-
dors s’han d’identificar introduint-t’hi 
la mà i el codi personal. D’aquest for-
ma, l’Ajuntament s’equipara amb d’al-
tres administracions públiques pel que 
fa a l’optimització de l’horari laboral. 

S’INCORPORA UNA NOVA 
INTERVENTORA A L’AJUNTAMENT
El 24 d’abril es va incorporar una 
nova interventora, Cristina Calle, 
membre del Cos Estatal de Secreta-
ris i Interventors, que va sol·licitar la 
plaça vacant a l’Ajuntament. En el 
darrers quatre anys, Calle ha estat 
interventora d’Alcanar, una vila si-
milar a Alella pel que fa a nombre 
d’habitants i pressupost. El fins ara 
interventor municipal, que ocupava 
la plaça accidentalment, es dedicarà 
a gestionar subvencions d’altres ad-
ministracions, supervisar l’inventari i 
fer el seguiment de convenis.

S’ORGANITZA UNA XERRADA-TALLER 
PER PREVENIR LA VIOLÈNCIA 
Els Ajuntaments d’Alella i Teià han 
organitzat de forma conjunta una 
xerrada-taller amb el títol Pautes 
educatives per prevenir la violència. 
L’activitat es realitzarà el dijous 18 
de maig, a les 20h, a l’IES Alella. 
La ponent serà la psicòloga i la psi-
coterapeuta, Patricia Maguet, de 
l’associació per a la salut familiar i 
comunitària Ventijol. Aquesta activi-
tat, dirigida a pares i mares, comple-
menta el treball que es fa amb els 
joves del municipi. 

MILLORA LA FREQÜÈNCIA DEL BUS 
ALELLA-BARCELONA
Des del 29 de maig l’autobús Alella-
Barcelona tindrà una nova sortida, a 
les 10.30h d’Alella i a les 11h de 
la plaça Urquinaona. Amb aquesta 
ampliació es millora una cobertura 
que fins ara era de tres expedicions 
al matí: 6.45h, 7.45h i 9.30h. 

LA CAMINADA DELS TRES POBLES 
APLEGA 530 PERSONES
Un total de 110 alellencs, 170 veïns 
de Teià i 250 masnovins van partici-
par el diumenge 2 d’abril en la primera 
Caminada dels Tres Pobles. L’activitat 
va consistir a recórrer plegats 5 quilò-
metres fins al Pla de Can Gurguí. Des 
d’allà molts dels caminants van fer un 
tram més fins l’ermita de Sant Mateu. 
En la sortida van participar l’Associació 
d’Astronomia d’Alella i la secció local 
de l’Agrupació de Defensa Forestal La 
Conreria. Els regidors d’Esports dels tres 
municipis es van mostrar satisfets per la 
participació i, més enllà de preparar la 
segona edició, parlen d’organitzar con-
juntament altres activitats.

ESTIU I ESPORT

Les inscripcions per a la campanya “Estiu i 
Esport”, per als nens i nenes d’entre 3 i 14 
anys, s’obriran el 22 de maig i finalitzaran 
el 20 de juny.  
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GRUPS MUNICIPALS

Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA L’espectacle, gens edificant, de CiU

Una vegada més, la proximitat d’unes eleccions municipals desencadena el tradicional ball de bastons entre les seccions locals de 
Convergència i Unió. Durant 20 anys, CiU ha estat la drecera més directa a l’alcaldia, motiu que hauria justificat, al seu entendre, 
tota mena d’estratègies i maniobres per encapçalar la llista més cobejada.

Tot aquest temps, aquest joc subterrani destinat a satisfer egos personals havia quedat entre quatre parets. Ara, i gràcies 
a les noves tecnologies, aquests moviments transcendeixen a la llum pública amb tota la seva duresa: a l’acte de força d’Unió 
proclamant unilateralment com a alcaldable l’exdirectora general Carmen Tort-Martorell, Convergència ha respost contraposant-hi 
també una exdirectora, Glòria Riera. 

Lluny d’arronsar-se davant d’aquesta desautorització, Unió ha contraatacat penjant del seu web una taula comparativa entre 
les dues candidates. L’anàlisi que s’hi fa traspua cruesa i un nivell d’autosuficiència que esborrona. I és que més enllà de glossar les 
meravelles de Tort-Martorell, produeix vergonya aliena veure com es pot menystenir l’altra persona, començant per evidenciar que 
no té prou pedigrí alellenc, seguint per la seva nul·la experiència en l’àmbit municipal, i acabant per contraposar el nivell acadèmic 
de cadascuna: doctora vs llicenciada. Tant és així que pels volts del 30 d’abril algú va fer retirar del web aquesta comparativa. 
Tothom que vulgui, però, pot visitar la taula en el web de la secció local d’Esquerra, http://www.esquerra.org/alella.  

Si així tracten els “seus”, què no han de dir de nosaltres, la gent d’Esquerra i La Garnatxa, que sorprenentment els vam 
arrabassar allò que encara avui continuen convençudíssims que els pertany en propietat.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

El Trencaclosques

¿Nuevos aires?---¡¡¡Viejos tiempos!!!

En l’editorial del darrer número del Full de març, ens ha preocupat com l’equip de govern resumeix la situació actual de l’Ajuntament 
a un simple trencaclosques, del qual estan a punt d’ajuntar-ne les peces i que per aquest motiu encara no s’ha tancat res dels grans 
temes pendents: a qui volen enganyar? 

Ja porten 3 anys desfent tot el que s’havia fet i encara no han aportat res de nou:
- Can Calderó està pendent després de mesos i mesos de retrassos
- Els habitatges de Can Doctor estan aturats
- L’ampliació de l’escola està aturada
- La piscina encara no té projecte
- El POUM es fa sense el necessari consens i no avança com hauria
- Els pisos de lloguer per joves del carrer de Les Heures segueixen buits
- Els pisos de preu taxat del C/ La Vinya segueixen sense entregar-se
- Del passeig de la Riera, res de res
És que potser se’ls hi han perdut les peces del trencaclosques o simplement no saben com fer-lo? El deixaran a mitjes? Caldran 

crisis de govern de nocturnitat a l’estil maragall per redreçar-ho?
Per la gestió de l’Ajuntament d’Alella cal recuperar l’eficàcia i deixar de banda la venda de fum i les frivolitats de l’actual equip de govern.

Corren aires que dicen nuevos, aires que nos traen tufillos de ruptura del Estado (Estatut con un referéndum que se pretende prolon-
gar ilegalmente dos horas ante los sondeos contrarios), de eliminación del adversario (con el constante ataque al PP, a sus dirigentes, 
y a determinados medios de comunicación por el simple hecho de no aplaudir la política gubernamental) y de corrupción. Estos son 
más “olorosos”, como los que emanan del Conseller Bargalló (ERC), que paga a su esposa la realización de informes inútiles pero 
millonarios para engrosar la economía familiar. O los del recién nombrado Conseller, Vendrell, antiguo proterrorista del MDT-Terra 
Lliure, también de los que hicieron campaña electoral bajo el lema “Mans netes” (ERC), que obliga a los funcionarios  bajo su órbita 
a financiar al partido separatista con parte de sus salarios a través de la Fundación “Josep Irla”, hechos ambos y personas que están 
siendo investigadas en Fiscalía Anticorrupción. Por cierto, no sabemos si la Sra. Ana Fernández, agraciada en sus favores por el 
actual Alcalde con un sueldo de unos 25.000.-€, tendrá que pagar ese peaje político. A veces Roma (ERC) si paga traidores, aunque 
sea a costa de las arcas municipales. O el reciente viaje a Brasil y Chile del Presidente Maragall de tres días de duración pero con 
un coste de 190.000.-€. Pero ese tufillo huele menos si le echamos fragancia republicana. Nuevos aires que nos acaban trayendo 
VIEJOS TIEMPOS. Para ello nada mejor que comprar unas banderas con dinero municipal y colgarlas en el balcón para celebrar 
aquel régimen de muertes, odios, golpes, chekas y guerra. El 14 de abril colgaron en el Ayuntamiento la bandera de la II República, 
y la separatista que se dice fue de la República Catalana, aunque esto último sólo conste en la imaginación o el deseo de algunos. 
Banderas que supondrán sanciones que también pagaremos todos. Pero si sirve para que el tufillo huela menos…ya les vale. 
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GRUPS MUNICIPALS

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

LLIGA SOCIAL D’ALELLA

El grup municipal ICV-Alella no fem ús d’aquest espai perquè no estem d’acord amb les polítiques de la Regidoria d’Informació, 
que renuncia a la creació d’un Patronat Municipal d’Informació, contràriament al que afirmaven al seu programa electoral.

e-mail: alella@ic-v.org  web: www.ic-v.org/alella

Els homes viuen menys que les dones. I, com és natural, es tindria que fer quelcom per evitar-ho. A Catalunya el promig de 
vida dels homes és de 76 anys i el de les dones és de 83 anys. A les Residències Geriàtriques hi ha moltes més dones que 
homes i les “parelles” són molt poques. 
I això per què? Donarem unes poques dades en relació a la “arterioesclerosi” que és la causa de més del 40% de les morts 
-d’aquest 40%, el 30% són homes i el 18% són dones amb “arterioesclerosi del cor”-. S’han definit una sèrie de factors que 
produeixen arterioesclerosi. El “sexe masculí” és un d’aquests factors. El “tabac” n’és un altre: hi ha més homes fumadors que 
doncs, encara que la diferència poc a poc disminueix; entre les víctimes del tabac hi ha també els “fumadors passius”, és a dir, 
els que no fumen però respiren el fum de tabac de l’ambient. El risc de que la “hipertensió arterial”- o sigui la “pressió”- produ-
eixi arterioesclerosi, és major en els homes que en les dones. Les dones premenopàusiques estan “protegides” de l’arterioescle-
rosi en comparació amb els homes- però aquesta protecció desapareix si hi ha factors de risc com la diabetis o el tabac-. L’excès 
de greix a la panxa- com passa en els homes- té més perill d’arterioesclerosi que l’excès de greix a les dones que s’acumula a 
les caderes i als pits. Hi ha factors de risc d’arterioesclerosi que no es poden canviar com l’edat, per exemple però n’hi ha que 
sí, com el tabac, la hipertensió arterial, l’augment del LDL-Colesterol -el “colesterol dolent”-, la disminució de l’HDL-Colesterol 
-”el colesterol bo”-, l’obesitat i la manca d’exercici físic. I l’objectiu de disminuir aquesta mortalitat tan important, tindria que 
començar “abans” en els homes per tot el que acabem d’explicar. I aquest consell que és tan raonable, no es dóna. 

Per què els homes viuen menys que les dones?
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COP D’ULL AL PLE  
EL FULL

PLE ORDINARI DEL 23 DE FEBRER 

1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 26 
de gener de 2006.
  S’aprova per unanimitat amb una esmena de la regidora 
Carme Tort (CiU).

2· Proposta de l’Alcaldia sobre la cessió d’una porció de ter-
reny a la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un 
equipament escolar.

S’aprova per unanimitat. 

3· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre l’aprova-
ció provisional del Pla Especial d’Equipaments Socioassis-
tencials: residència 3a edat, centre de dia i casal al carrer 
Catalunya, n.22-24.
El regidor de Sostenibilitat Àlex Asensio (La Garnatxa) expli-
ca que, fruit de les negociacions iniciades la tardor de 2003, 
l’Ajuntament aconseguirà la cessió de 300m2 en aquest es-
pai, vinculat a la zona verda del carrer Montagut. 

S’aprova amb els vots a favor (11) d’ERC-LG, PSC, CiU,PP 
i Lliga Social d’Alella i l’abstenció (1) d’ICV.

4· Proposta de la regidoria d’Administració sobre l’aprovació 
del conveni col·lectiu del personal laboral i de l’acord regu-
lador de les condicions de treball del personal funcionari per 
als anys 2005-2007.

S’aprova per unanimitat.

5· Moció dels Grups Municipals PSC, ERC-LG i ICV sobre la 
sol·licitud al govern de la Generalitat de la Concessió de la 
Creu de Sant Jordi a n’Elisabeth Eidenbenz.

S’aprova amb els vots a favor (10) d’ERC-LG, PSC, ICV , 
CiU i Lliga Social d’Alella i l’abstenció (2) del PP.

6· Moció dels regidors Àlex Asensio i Jaume Ponsa de su-
port als joves de Torà detinguts l’abril de 2003 i rebuig a 
la tortura i a qualsevol acció que atempti contra els Drets 
Humans.

S’aprova amb els vots a favor (5) ERC-LG i Lliga Social 
d’Alella i amb l’abstenció (7) del PSC, CiU i PP.

PLE ORDINARI DEL 30 DE MARÇ

1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 23 
de febrer de 2006.

S’aprova per unanimitat amb una esmena del regidor Josep 
Maria Serés (PSC).

2· Decret de l’Alcaldia núm. 331/06 designant Coordinado-
ra de l’Àrea de Serveis Urbans la Sra. Anna Fernández.

El Ple municipal en queda assabentat. 

3· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre l’aprovació 
provisional del Pla Especial de Desplegament i Assignació 
d’Usos per a Equipament Esportiu al carrer Pau Vila, N.5-
11. 

S’aprova per unanimitat.

4· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre modifica-
ció dels plànols de les franges de protecció contra el foc i les 
edificacions aïllades.

S’aprova per unanimitat.

5· Proposta de la Regidoria de Sostenibilitat sobre Constitu-
ció del Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge.

S’aprova per unanimitat.

6· Proposta de la Regidoria d’Hisenda sobre adhesió al con-
veni de col·laboració atorgat entre l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, en matèria de subministrament de caràcter tri-
butari a les entitats locals.

S’aprova per unanimitat

7· Moció del Grup Municipal d’ERC-LG per a la promoció de 
la Música Catalana.

S’aprova amb els vots a favor (9) ERC-LG, PSC, La Lliga 
Social, ICV i CiU i en contra (2) del PP. 

8· Moció dels grups municipals d’ERC-LG, PSC i ICV en 
commemoració del 75è Aniversari de la proclamació de la 
República Catalana.

S’aprova la proposta amb els vots a favor (8) de ERC-La 
Garnatxa, PSC, la Lliga Social i Salvador Artés, els vots en 
contra (2) del PP i l’abstenció de Carme Tort i Francesc Re-
verter.

9· Moció dels grups municipals de CiU, PSC, ICV i ERC-LG 
contra el tancament de Ràdio Quatre i l’eliminació d’espais 
en català. 
La moció mostra el rebuig de l’Ajuntament d’Alella al tanca-
ment de Ràdio 4 i l’eliminació dels espais en català de TVE 
Catalunya i sol·licita al Govern de l’Estat que no tanqui Ràdio 
4 i que fomenti la pluralitat lingüística de l’Estat.

S’aprova la moció amb els vots a favor (9) d’ERC-LG, PSC, 
La LLiga Social, CiU i ICV i l’abstenció (2) del PP. 

La deessa de mans negres,
s’endú la mirada de la mare,
en un mantell ple d’ulls tancats.

El dolor dels arbres
ha deixat anar llàgrimes
de ferro cruixent....

 Del llibre ‘No em miris als ulls en la foscor’ d’Imma Morente.
 

Judith, els membres del consistori i els teus 
companys no t’oblidarem mai.
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 9 a 14h · Dj. de 16 a 20h

PUNT D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 8 a 14h · Dj. de 16 a 20h

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
93 540 61 71
De dl. a dv. de 9 a 14h

ARQUITECTES MUNICIPALS
Joaquim Villaronga · Josep Val · Sandra Carreras 
Dl. dc. i dv. (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

ENGINYERS MUNICIPALS
J. Manel Sánchez-Colorado · Xavier Torres
Dv. matí (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

TÈCNIC DE MEDI AMBIENT
Jordi Serrano
Dl. dc. i dv. de 13 a 14h

ASSISTENTS SOCIALS
Emilio Cazorla Dt. de 8 a 14h i dj. de 16 a 20h
Sílvia Motger Dc. de 9.15 a 14h i dj. de 16 a 20h

POLICIA LOCAL 
(en servei les 24 hores del dia) 
93 555 24 12 · 629 59 12 12
092 (només si truqueu des d’un telèfon fix)

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

CAN LLEONART
93 540 40 24 
De dl. a dv. de 8 a 14h · De dl. a dj. de 16 a 20h

DEIXALLERIA
93 555 86 99
De dt. a ds. de 9 a 14h i de 16 a 19,30h
Dg. de 10 a 13,30h · Dl. tancat

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
Cada dilluns i dijous

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
Dv. i ds. de 10 a 13 h · De dl. a dv. de 15,30 a 20,30h

MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
93 540 02 16

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93 · 93 540 36 68

CENTRE DE SALUT D’ALELLA
93 555 03 54

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45
Dl. de 9 a 14h · De dt. a dv. de 17 a 21h

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17
Dc. a ds. de 17 a 21h

ESCOLA FABRA · ESCOLA FABRA DEL BOSQUET
93 555 39 12 · 93 555 78 03

I.E.S. ALELLA
93 540 31 10 

SERVEIS MUNICIPALS HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

ANDREU FRANCISCO I ROGER
ERC + LA GARNATXA
93 555 05 50
Alcaldia i Serveis Urbans
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13h

ÀLEX ASENSIO I FERRER
ERC + LA GARNATXA
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura 
i Habitatge
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

JAUME PONSA I PEÑA
ERC + LA GARNATXA
Regidor d’Educació, Informació, Joventut
i Participació Ciutadana
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

CARLES PÉREZ I SÀNCHEZ
ERC + LA GARNATXA
Regidor de Cultura, Esports, Festes i Promoció Econòmica
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

LLUÍS VILAJOSANA I TOLEDO
PSC
Regidor de Governació i Mobilitat

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

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

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

JOSEP MARIA SERÉS I IBARZ
PSC
Regidor d’Administració i Hisenda
Dimarts i divendres, de 9 a 12h i dijous, de 16’30 a 18’30h

ANTONI CARALPS I RIERA
LLIGA SOCIAL D’ALELLA
Regidor de Serveis Socials i Sanitat

SALVADOR ARTÉS I LLOVET
CiU

CARME TORT-MARTORELL I LLABRÉS
CiU

FRANCESC REVERTER I RECIO
CiU

FEDERICO MORALEDA I MONROY
ICV

RAIMON ESQUIROL I CABO
PP 
Hores a convenir (678 534 302)

ANNEROSE BLOSS
PP
Hores a convenir (alella@popularsbcn.com)

 PER CONVENIR HORA, TRUQUEU ALS SEGÜENTS NÚMEROS: 93 555 23 39 · 39 555 28 54

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

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

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

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

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

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

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

L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals és de dilluns a divendres de 8’15 a 14h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MAIG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2006
Mercat municipal 2n. trimestre    15.04.2006   a   15.06.2006
Mercat municipal 3r. trimestre    14.07.2006   a   14.09.2006
Mercat municipal 4t. trimestre    14.10.2006   a   14.12.2006
Taxa recollida escombraries habitatges    03.02.2006   a   03.04.2006
Taxa servei de cementiri municipal    03.02.2006   a   03.04.2006
Taxa per entrada de vehicles - guals    03.02.2006   a   03.04.2006
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   03.03.2006   a   03.05.2006
Impost vehicles  tracció mecànica i ciclomotors   04.03.2005   a   04.05.2006
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2006   a   05.06.2006
(1ª. fracció domiciliat)            01.06.2006
(2ª. fracció domiciliat)            02.11.2006
Impost Activitats Econòmiques    01.09.2006   a   03.11.2006
Impost Béns Immobles-rústega    01.09.2006   a   03.11.2006
Taxa recollida escombraries comerços i indústries   14.10.2006   a   14.12.2006



HORARI
Dijous i Divendres 
de 17 a 21h.
Dissabte de 10 a 14h. 
i de 17 a 22h.
Diumenge de 10 a 14h.
Dies festius tancat.

ADREÇA
Riera Coma Fosca, 42
cfinfo@comafosca.net
www.comafosca.net
Tel. 93 540 87 23

Entrada gratuïta


