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Aquesta edició recull tres fites del govern fruit de molts mesos 
de converses i negociacions.

Dues són concrecions que han estat possibles gràcies a la 
revisió de la modificació urbanística que es va fer en l’àmbit 
de Can Calderó. Parlem, en primer lloc, de la creació del 
Consorci del Casal: un ens format per l’Ajuntament i el Ca-
sal que treballarà d’ara endavant conjuntament pel disseny, 
construcció i posterior gestió d’un nou equipament cultural 
en l’espai actual de l’aparcament de Can Calderó, que es 
complementarà amb una nova plaça cívica. Aquest nou equi-
pament, que reemplaçarà l’actual Casal, disposarà d’una 
gran sala per acollir una programació cultural estable, així 
com un local social per al Casal. El Ple de l’Ajuntament i l’As-
semblea del Casal van aprovar els estatuts d’aquest Consorci, 
i la Diputació de Barcelona ja està treballant en la definició 
dels espais.

La segona fita fa referència a l’ús i al destí dels diners obtin-
guts d’aquesta operació per a patrimoni públic de sòl. I és 
que el govern ha arribat a un acord amb els propietaris de 
l’antiga fàbrica de pintures, situada al Torrent Vallbona, per 
tal d’adquirir-la i fer-ne la futura biblioteca pública d’Alella. 
Les dimensions de la finca faran també possible que s’hi pu-
gui construir habitatge públic de lloguer. També en aquest 
cas, comptarem amb el suport de la Diputació per dissenyar 
l’equipament.

La tercera fita és l’acord al qual han arribat l’Ajuntament i 
la societat Rials SA per resoldre definitivament l’afer Rials 
sobre les següents premisses: els propietaris de l’àmbit hau-
ran de cedir a l’Ajuntament la titularitat de 8 hectàrees, que 
seran desclassificades com a sòl industrial a no urbanitzable. 
Aquest acord redueix un 37% les compensacions urbanísti-
ques que donava el conveni d’intencions urbanístiques apro-
vat al final de l’anterior mandat, i preveu la renúncia a favor 
l’Ajuntament de la potestat de construir un 10% d’habitatge 
privat de preu taxat. L’Ajuntament afegirà aquest percentatge 
a la seva borsa d’habitatge públic de lloguer, que represen-
tarà el 40% del total de l’operació. Si tot va bé, la solució 
s’haurà trobat dins el marc de la revisió del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal i, conjuntament amb altres mesures 
de protecció, desterrarà per sempre més l’amenaça que la 
vall de Rials es pugui mai urbanitzar.
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CULTURA 

AJUNTAMENT I CASAL, UNITS 
PER A UN NOU ESPAI CULTURAL
···························································································
El ple va aprovar per unanimitat l’acord de creació del consorci 
que posteriorment va rebre el suport dels socis del Casal.
···························································································

El ple del 27 d’abril va aprovar per 
unanimitat la constitució i els estatuts 
del Consorci del Casal d’Alella, una en-
titat pública, de caràcter associatiu i 
naturalesa local que permetrà la cons-
trucció i gestió d’un nou Casal al solar 
de Can Calderó. 

L’alcalde, Andreu Francisco, i el 
president del Casal, Fede Salas, van 
mostrar la seva satisfacció per aquest 
projecte cultural de futur pel municipi. 
L’assamblea general del Casal també 
va aprovar-ho, el 21 de maig, amb el 
vot afirmatiu de la immensa majoria 
dels socis assistents. Segons els esta-
tuts, el Consorci del Casal d’Alella, vi-
gent per un termini indefinit, comptarà 
amb tres òrgans de govern: la Junta de 
Govern, el president -que serà l’alcal-
de o el regidor en qui es delegui- i el 
vicepresident -que serà el president de 
l’entitat o un representant d’aquesta- i 
la Comissió Executiva. 

L’Ajuntament aporta a aquest Con-
sorci el sòl per construir el nou equi-
pament, mentre que el Casal aporta 
la finca en què actualment es troba 
ubicat. Aquest sòl es requalificarà dins 
del marc de la revisió del Pla General i 
es posarà a subhasta o a concurs amb 
l’objectiu de destinar els diners recap-
tats en la construcció del nou equipa-
ment cultural d’Alella. 

Durant tot el procés de negociació 
entre el govern i el Casal, les dues parts  
han mostrat una gran voluntat d’entesa 
per resoldre l’actual situació de l’edi-
fici que presenta unes instal·lacions 
deficitàries per desenvolupar les acti-
vitats i tasques culturals que l’entitat 
porta desenvolupant des de 1971. En 

el futur, el Casal seguirà gestionant els 
recursos propis generats per les quotes 
dels socis i per les dependències que 
gestioni.

EL FUTUR CASAL
El nou equipament tindrà com a mínim 
dos grans espais. Per una banda hi hau-
rà una sala per acollir una programa-
ció cultural estable amb capacitat per 
a unes 350 o 400 persones. Aquesta 

part de l’equipament serà gestionada 
pel Consorci. A més s’hi construirà una 
sala de dimensions similars a l’actual 
Casal que seguirà sent gestionada per 
l’entitat com a local social. 

Construcció del Casal d’Alella, l’any 1970 (del llibre ‘Alella, recull d’imatges’).

El futur edifici de Can Calderó s’in-
tegrarà arquitectònicament en una gran 
plaça cívica. Per elaborar el programa i 
les volumetries necessàries del nou Ca-
sal es compta amb el suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona, que en aquests 
moments ja ha començat a treballar 
amb l’objectiu que, passat l’estiu, es 
pugui treure a concurs el projecte arqui-
tectònic. La tasca de la Diputació con-
sisteix a estudiar el volum necessari del 
nou equipament en funció del nombre 
d’habitants així com per acollir totes les 
activitats que fins ara porta fent el Casal 
i totes aquelles que no s’han pogut pro-
gramar per manca d’espai.

Membres del Casal, de l’Ajunta-
ment i de l’equip tècnic de la Diputació 
han visitat recentment els equipaments 
culturals de Cardedeu i La Llagosta per 
conèixer experiències recents i innova-
dores pel que fa a les estructures i la 
programació.  

·································································
El nou Casal tindrà una sala polivalent 
amb capacitat per unes 400 persones i 
una sala com a local social.
·································································
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···························································································
L’Ajuntament ha arribat a un acord amb els propietaris de la finca 
del Torrent Vallbona per adquirir-la a canvi de 1.265.000€. 
···························································································

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb 
els propietaris de la finca on hi ha l’antiga 
fàbrica de pintures, al Torrent Vallbona, 
per adquirir-la per 1.265.000€.

Aquests diners provenen de la mo-
dificació urbanística del sector de Can 
Calderó-Can Serra per a l’adquisició 
de patrimoni públic de sòl. La compra 
formal es realitzarà passat l’estiu per-
què es requereix el vist-i-plau del De-
partament de Governació de la Gene-
ralitat per efectuar una compra directa 
d’aquest import. 

Un cop el govern català aprovi la 
gestió, la proposta es portarà a sessió 
plenària perquè els regidors la puguin 
votar. Per la seva banda, els propietaris 
ja han signat una compareixença públi-
ca, amb vigència per a quatre mesos, 
en què es comprometren a vendre la 
finca a l’Ajuntament per l’import indi-
cat anteriorment. 

El govern local té la intenció de 
restaurar l’edifici, amb façana moder-
nista, per acollir la futura biblioteca 
municipal. En aquesta línia, ja s’han 
iniciat converses amb la Diputació de 
Barcelona, que col·laborarà en la re-
dacció del programa de necessitats. 
Segons els paràmetres de la Diputa-
ció, els municipis amb 10.000 habi-
tants haurien de tenir d’una biblioteca 
d’uns 1.000m2. Actualment Alella té 

LA FÀBRICA DE PINTURES,
FUTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL

9.060 habitants i la Biblioteca Ferrer 
i Guàrdia, que forma part de la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputació des del 
2005, disposa de 202m2 útils. 

Aquest equipament podria albergar, 
en un futur, l’arxiu municipal que actu-
alment es troba a les depedències de 
l’Ajuntament, en condicions precàries 
sobretot pel que fa a la manca d’espai 
per poder consultar la documentació. El 
seu trasllat hauria de servir per tornar a 

inventariar i catalogar els documents i 
habilitar un espai de consulta del fons 
per part d’historiadors i estudiosos.

En el solar de la fàbrica de pintu-
res, de 3.409 m2, l’Ajuntament preveu 
construir-hi habitatge públic de lloguer, 
preferentment per a la gent gran del 
municipi, ja que el terreny ocupa un 
espai cèntric de fàcil accés al nucli an-
tic i comercial així com al Casal d’Avis 
i al Centre de Salut. 

El govern municipal preveu incloure la façana modernista de l’edifici en el Catàleg de Patrimoni Històric i Arquitectònic. 

·································································
La fàbrica es convertirà en biblioteca 
i en el seu entorn s’hi construirà 
habitatge públic de lloguer.
·································································
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···························································································
A més de fer públiques i transformar en no urbanitzable més de 
6 hectàrees de la vall, l’acord amb Rials SA rebaixa en 5.700 m2 

el sostre pactat en el conveni urbanístic de 2003.
···························································································

La sessió plenària del 25 de maig va 
aprovar, amb els únics vots en contra 
del PP,  una proposta d’entesa amb la 
mercantil Rials SA. Amb aquest acord, 
es van suspendre els dos contenciosos 
que l’empresa va interposar al consisto-
ri l’any 2003: un per pressumpta inac-
tivitat administrativa durant el període 
1994-2003, i l’altre contra la decisió 
del ple de setembre del 2003, amb el 
vots favorables d’ERC+LG, Lliga Soci-
al i PP, de denunciar el conveni d’in-
tencions urbanístiques aprovat el maig 
del 2003 amb els vots de CiU, PSC 
i ICV, Acció Catalana i un ex regidor 
d’Esquerra. Aquell conveni reconeixia 
als propietaris de Rials 15.855 m2  de 
sostre residencial privat lliure. 

EL NOU ACORD
El nou acord s’incriu en els treballs de 
revisió del Pla General i preveu la ces-
sió a l’Ajuntament de les 5,9 hectàrees 
que aquesta empresa té a la vall de Ri-
als. L’Ajuntament desclassificarà aquest 
terreny, passant-lo de sòl urbanitzable, 
qualificat d’industrial, a sòl no urbanit-
zable. D’altra banda, l’Ajuntament ja 
ha iniciat els treballs per incloure tota 
la vall de Rials dins l’Espai d’Interès 
Natural del Parc Serralada Litoral per 
garantir-ne la seva preservació.

Amb el present acord, el municipi 
compensarà Rials SA en altres sectors 
amb 7.320m2  de sostre lliure residen-
cial de tipologia plurifamiliar. Aquesta 
xifra representa el 63,7% del sostre 
que atorgava el conveni de 2003, la 
qual cosa suposa una reducció de més 

L’AJUNTAMENT REDUEIX UN 36% 
L’IMPACTE URBANÍSTIC DE RIALS

d’una tercera part de l’impacte sobre 
el territori.

En virtud del nou acord, l’Ajunta-
ment ha fet cedir als propietaris el 10% 
del sostre per habitatge protegit que, 
segons la llei, hauria de ser de promo-
ció privada en règim 
de preu taxat. A més, 
el consistori aspira a 
generar una important 
bossa d’habitatge pú-
blic de lloguer que, en 
el seu conjunt podria 
estar per sobre del 
40% de la nova edi-
ficació. 

En el moment de 
tancar aquesta edi-
ció, ja s’havia tan-
cat l’acord amb tres 
dels cinc propietaris 
del sector industrial i 
s’han obert converses 
amb altres propietats, 
allunyades de Rials, 
per enquibir el sostre 
de l’operació.

LA MILLORA
Davant dels 15.855m2 

de sostre lliure que 
l’anterior conveni do-
nava als propietaris 
de Rials, l’acord ac-
tual els hi concedeix 
10.105m2. Pel que fa 
a l’habitatge públic, el 
conveni anterior del 
2003 fixava 2.720m2 

i 25 habitatges, mentre l’acord actu-
al eleva el sostre fins a 4.331m2 , que 
podrien representar al voltant de 80 
habitatges de lloguer. 

Imatge de la Vall de Rials.
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HABITATGE

NORMES DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ, EN RÈGIM DE 
LLOGUER PER A JOVES, DELS HABITATGES DE LES HEURES

ALELLA TINDRÀ OFICINA D’HABITATGE 

L’Oficina d’Habitatge del Consell Co-
marcal del Maresme (CCM) oferirà 
atenció directa als alellencs per fer 
diversos tràmits relacionats amb la 
rehabilitació d’habitatges, la borsa de 
lloguer jove i social i el servei de lloguer 
d’habitatges desocupats. L’Ajuntament 
i el CCM fixaran properament els dies 
de visita mensual en què un tècnic 
brindarà els seus serveis d’informador 
i mediador als propietaris interessats i 
als alellencs que cerquen un lloguer a 
un preu assequible.  

Actualment, l’Oficina d’Habitatge 
del CCM potencia el lloguer de pisos 
o cases desocupades donant totes les 
garanties als propietaris a canvi que 
aquests es comprometin a demanar un 

1.  Ser major d’edat i menor de 35 anys.

2.  Estar o haver estat empadronat a Alella.

3.  Comptar amb uns ingressos propis superiors a 6.000 euros el 2005.

4.  Tenir uns ingressos propis ponderats iguals o inferiors a 2 vegades l’IPREM, 
situat en 16.443 euros.

5.  No haver obtingut prèviament finançament qualificat a l’empara de plans 
estatals d’habitatge ni ser titular de cap habitatge.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 3 AL 14 DE JULIOL DE 2006, 
ambdós inclosos

REQUISITS D’ACCÉS

XERRADA SOBRE CONSELLS 
DE SEGURETAT PER AL DOMICILI

Per segon any consecutiu, Mossos 
d’Esquadra i Policia Local oferiran 
als veïns una xerrada sobre con-
sells de seguretat per al domicili. 
El proper 14 de juny, a les 21h a 
Can Lleonart, els agents donaran 
consells bàsics per millorar la segu-
retat. Entre gener i maig de 2006, 
el nombre d’intents de robatoris 
denunciats a domicilis d’Alella ha 
estat lleugerament inferior als 13 
que es van comptabilitzar l’any 
passat durant els mateixos mesos. 

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

···························································································
L’Ajuntament comptarà amb una sucursal de l’Oficina d’Habitatge del CCM 
que donarà informació sense necessitat de desplaçar-se a Mataró.

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

preu de lloguer lleugerament inferior 
al que marca el mercat. En el cas que 
l’habitatge necessiti alguna millora, 
l’ens comarcal tramita directament els 
ajuts per a particulars per a obres de 
rehabilitació que concedeix el Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat així com els ajuts per 
assolir els mínims d’habitabilitat fins a 
un màxim de 6.000€. L’Oficina media 
en el procés de contractació, supervisa 
la signatura del contracte i fa un se-
guiment durant tota la relació contrac-
tual entre propietari i llogater, i entre 
aquests i la resta de veïns. A més se 
signa una assegurança de caució per 
garantir el pagament mensual i una al-
tra de multirisc.

1.  Fotocòpia compulsada de la declaració de renda de l’any 2005 de tots els 
membres de la unitat familiar.

2.  En cas de no haver presentat la declaració de renda de l’any 2005, caldrà 
presentar els documents originals o fotocòpies compulsades de :
- Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social.
- Certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF de l’any 2005 emesos 
per empresa/es en els períodes en què s’hagi treballat.
- Si s’és pensionista, certificat de la pensió percebuda l’any 2005, amb indi-
cació de l’import de la mateixa.
- Si s’ha estat a l’atur, certificat de l’INEM, amb indicació del període d’atur i, 
si s’escau, dels imports percebuts.
- En tots els casos anteriors, declaració de responsabilitat dels ingressos 
totals percebuts a l’any 2005.

LES BASES COMPLETES ES PODEN CONSULTAR A WWW.ALELLA.ORG

DOCUMENTS NECESSARIS

ZONA Famílies  1
membres

16.443 €

Famílies  2
membres

16.951,54 €

Famílies  3
membres

17.680,64 €

Famílies  4
membres

18.685,22 €

Famílies  5
membres o més

19.810,84 €B
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ALELLA SOTMET ELS TRANSGÈNICS 
AGRÍCOLES A DEBAT CIUTADÀ

Els propers dimecres 7, 14 i 21 de 
juny es portarà a terme un procés de 
participació ciutadana sobre els cul-
tius modificats genèticament i els seus 
efectes sobre l’agricultura i l’alimenta-
ció. Les sessions tindran lloc al Casal 
de Joves Can Gaza, de 20h a 22h. 

Les encarregades de conduir les 
xerrades i el posterior de-
bat és un grup d’alumnes 
de Ciències Ambientals 
de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB) 
que han triat dos muni-
cipis de característiques 
diferents per fer aquest 
treball, que els serviran 
per establir comparaci-
ons sobre la percepció 
que tenen els seus habi-

tants d’aquest fenomen. A més d’Alella, 
com a municipi residencial de l’entorn 
de Barcelona, s’ha escollit Artesa de 
Segre, a la Noguera, amb una econo-
mia eminentment agrícola. Un cop fi-
nalitzat, les conclusions del treball seran 
lliurades a l’Ajuntament.

Les xerrades són obertes a tothom, 
si bé estan especialment 
adreçades a pagesos i 
consumidors responsa-
bles. La sessió del dia 
14 comptarà amb la pre-
sència de Rosa Binimelis, 
tècnica de l’Institut de 
Ciències i Tecnologia Am-
bientals, i d’Albert Ferré, 
membre de la cooperativa 
de distribució de produc-
tes ecològics Germinal. 

9€ DE REBAIXA EN LA TAXA DE LA 
BROSSA PEL RETORN DE CÀNON  
La Junta de Govern del 10 de maig va 
aprovar el llistat dels contribuents que 
guadiran d’un descompte en el rebut 
de la brossa per l’aplicació del retorn 
del cànon. Aquesta bonificació, pio-
nera a Catalunya, és conseqüència de 
l’ajut que fa la Generalitat a tots els 
ajuntaments que realitzen la recollida 
selectiva de la fracció orgànica en unes 
determinades condicions de quantitat i 
qualitat i que l’any passat va ascendir 
a 9.600€. 

El govern municipal va decidir l’any 
2005, un cop iniciada la recollida de 
la FORM, que en lloc d’internalitzar el 
retorn del cànon el destinaria a incenti-

var encara més les famílies col·laboren 
en el reciclatge de la FORM amb la 
recollida periòdica de les bosses com-
postables. En total, es retornaran 9€ a 
1.050 famílies, quasi un terç del total 
de la població. Les persones que tenen 
domiciliat el rebut de la brossa rebran 
els diners a través d’un ingrés al seu 
compte i les persones que paguen el 
rebut en període hàbil podran passar a 
buscar els diners per l’Ajuntament prè-
via notificació per carta. 

Per aconseguir que l’any vinent aug-
mentin els beneficiaris d’aquesta boni-
ficació, cal que tothom s’impliqui en la 
recollida de la fracció orgànica. 

···························································································
Alella ha estat triada per alumnes de Ciències Ambientals de la UAB per 
acollir un procés de participació ciutadana sobre els trangènics agrícoles.

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

JORNADA DE FORMACIÓ DE L’ADF
Una seixantena de voluntaris van 
assistir, els passats 20 i 27 de 
maig, a les jornades de formació 
que el Secretariat d’Agrupacions 
de Defensa Forestal Catalunya va 
organitzar a Can Lleonart. Les ses-
sions teòriques de prevenció es van 
completar amb un simulacre pràctic 
amb foc real que es va dur a terme 
al terreny municipals de damunt 
del camp municipal d’esports.

TORNEN A OBRIR LES FRANGES DE 
NOVA ALELLA I CAN COMULADA 
Aquest mes de maig s’han realitzat 
els treballs de manteniment de les 
franges perimetrals de protecció 
contra el foc de Can Comulada i 
de Nova Alella-Cal Baró. Aquests 
treballs han consistit en la des-
brossada de matolls i la retirada de 
residus. Les franges, obertes l’any 
passat, s’han de mantenir cada 
dos o tres anys però l’Àrea de Sos-
tenibilitat ha  estimat convenient 
destinar 9.465€ a actuar de nou 
sobre les de Nova Alella i Can Co-
mulada perquè, tradicionalment, 
els incendis forestals han irromput 
el terme des de ponent.

APROVEN UN PLA DE GESTIÓ FORES-
TAL A LA ZONA DEL PI BORD
L’Àrea de Sostenibilitat ha co-
mençat a executar el Pla de Getió 
Forestal de la zona verda del Tor-
rent del Fonoll i del Pi Bord amb 
l’objectiu de preservar i gestionar 
aquesta zona boscosa de propietat 
municipal. Amb aquesta actuació 
es pretén potenciar la substitució 
dels pins per alzines i la consolida-
ció del bosc de ribera. 

········································································································································································································································
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CULTURA

El tenor Jaume Aragall és l’estrella que 
obrirà, el 8 de juliol, el Festival d’Es-
tiu als Jardins. La veu d’Aragall anirà 
acompanyada per les notes al piano 
de Marco Evangelisti al jardí principal 
del Marquesat. Aragall ha cantat en 
escenaris de tot el món com el Tea-
tre de la Scala de Milà, el Teatre de 
l’Òpera de Roma, l’Opèra de Paris, el 
Covent Garden de Londres o el Gran 
Teatre del Liceu interpretant diferents 
òperes com La Bohème, Rigoletto, Ma-
dame Butterfly, entre d’altres. L’italià 
Marco Evangelisti, amb residència a 
Barcelona, ha acompanyat al piano a 
noms com Montserrat Caballé i Lucia-
no Pavarotti.  

D’altra banda la programació del 
Festival d’Estiu ha quedat tancada 
amb la incorporació d’un nou escenari 
d’actuació: el jardí de les Quatre Torres. 
Aquest espai albergarà l’actuació del 
Bartok String Quartet, el dissabte 15 
de juliol a les 22h. Les peces d’aquesta 
composició musical hongaresa, que ha 

ES RECUPERA LA REVETLLA DE SANT JOAN
La nit més curta de l’any, la revetlla de 
Sant Joan, comptarà enguany amb una 
novetat: un ball a l’Hort de la Recto-
ria. L’orquestra Clau de Sol serà l’en-
carregada de fer ballar els alellencs i 
alellenques amb un ampli repertori en 

música de ball. Aquest conjunt de mú-
sics professionals abarquen els balls de 
saló, la música internacional, música 
de tots els temps -de la dècada dels 
60 i dels 80-, els ritmes llatins i també 
els temes dels grups actuals que sonen 
a les pistes de ball. La festa, que serà 

gratuïta, començarà a les 23.30h i 
comptarà amb servei de bar fins ben 
entrada la matinada. L’Ajuntament ha 
volgut recuperar la revetlla de Sant 
Joan, després de molts anys sense ce-
lebrar-se, per oferir una proposta lúdi-
ca i festiva a diferents sectors i franges 
d’edat, que es trobaran en una revetlla 
intergeneracional sense haver de mar-
xar del municipi. 

La flama del Canigó, un dels actes 
tradicionals que es celebren cada any 
al municipi, arribarà a la Riera a les 
21.30h per encendre la gran foguera 
de Sant Joan. Els atletes del Club Es-
portiu Serra Marina seran els encarre-
gats de portar corrent aquest símbol 
d’identitat del poble català fins a l’en-
trada de la vila. 

·································································
Per la revetlla de Sant Joan se celebrarà 
un ball amb l’orquestra Clau de Sol.
·································································

EL FESTIVAL D’ESTIU COMPTARÀ AMB EL TENOR 
JAUME ARAGALL I EL JARDÍ DE LES QUATRE TORRES

rebut la denominació de millor quartet 
del món pel diari The New York Times, 
i la disposició harmoniosa del jardí de 
les Quatre Torres emmarcaràn una vet-
llada de to intimista. 

La nit de poesia i música ha regis-
trat un canvi pel que fa a la participació 
dels poetes. En comptes de Jordi Sar-
sanedas hi participarà Àlex Susanna, 
membre de l’Acadèmia Europea de 
Poesia.

VENDA D’ENTRADES

A partir del 26 de juny als punts habituals: 

CAN LLEONART 
Plaça Germans Lleonart
Tel. 93 540 40 24
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h

SERVICAIXA
902 33 22 11
www.servicaixa.com
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LA CAMPANYA ESTIU I ESPORT ENGEGA DE NOU

Un cop finalitzi el curs escolar, els nens 
d’entre 3 i 14 anys podran participar 
en la 22a edició de la Campanya Estiu 
i Esport, un conjunt d’activitats espor-
tives i de lleure per gaudir de l’estiu. 
Les famílies interessades en inscriure 
els seus fills ho poden fer fins al 20 
de juny, al Poliesportiu Municipal. Per 
fer-ho és imprescindible portar la foto-
còpia de la targeta sanitària i la cartilla 
de vacunacions dels nens i nenes. Hi 
ha diferents horaris i períodes. 

Els espais on es portaran a terme 
les activitats són el Poliesportiu, les 
Escoles Fabra i l’entorn del municipi. 
També s’hi faran algunes excursions. 

GRANS I PETITS A LA FESTA DEL JOC I DE L’ESPORT
El Poliesportiu Municipal Abelardo 
Vera es va omplir d’activitats pels més 
joves durant el cap de setmana del 20 
i 21 de maig, quan es va celebrar la 
15a edició de la Festa del Joc i de l’Es-
port. L’objectiu d’aquestes jornades és 
fomentar l’esport entre els més xics i 
donar a conèixer les entitats i activitats 

esportives que es poden fer al municipi 
durant tot l’any. 

Durant tot el cap de setmana el po-
liesportiu es va omplir de pares i mares  
que observaven els seus fills mentre 
s’enfilaven en alguns dels inflables que 
es van instal·lar al recinte, anaven en 
bicicleta o jugaven a jocs populars com 

·······················································································
El 20 de juny finalitzarà el període d’inscripció per a la campanya “Estiu 
i Esport” per a nens i nenes d’entre 3 i 14 anys.

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

ELS PREUS
2 SETMANES

65 €
117 €
137 €
91 €

1 DIA
3 €
4 €
6 €

3 SETMANES
98 €

169 €
188 €
124 €

1 SETMANA
7 €

10 €

4 SETMANES
130 €
220 €
239 €
162 €

5 SETMANES
150 €
260 €
272 €
195 €

de 9 a 13.30h
de 9 a 15h (amb dinar)
de 9 a 16.30h (amb dinar)
de 9 a 13.30h i de 15 a 16.30h 
(sense dinar)

S.A.M. (de 8 a 9h)
S.A.T. (de 16.30 a 18h)
Menjador

la xarranca, les bitelles catalanes, la 
baldufa, la rutlla, el set i mig i el joc 
de les bales. També es van practicar 
esports com el tennis, el rugby, el bàs-
quet i l’atletisme, proposats per les en-
titats esportives del municipi. 

El públic adult també va participar 
en algunes de les activitats com els 
campionats de ping-pong i en l’infable 
que representava un futbolí gegant. 
L’afluència de públic va ser nombrosa 
durant tot el cap de setmana. 

El circuit tancat de bicicletes i la gran majoria dels 
inflables van ser les activitats més sol·licitades.
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ESTUDIEN L’ENCAIX D’UNA ROTONDA 
A L’ACCÉS DE CAN MAGAROLA
La Junta de Govern local va adjudi-
car el passat mes d’abril la realitza-
ció d’un estudi informatiu per a la 
rotonda d’entrada al nucli de Can 
Magarola. A partir d’ara, l’enginyeria 
CENSA disposa de quatre mesos per 
a elaborar el treball. L’estudi posarà 
sobre la taula les possiblitats d’em-
plaçament i dimensió de la rotonda 
en l’encreuament de la carretera 
BP-5002 i l’entrada al barri, i haurà 
de comptar amb el vist-i-plau de la 
Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana de l’Aigua, titulars respec-
tivament de la carretera i la riera 
Coma Clara. Un cop redactat l’estu-
di, l’Ajuntament preveu encarregar 
el projecte executiu de l’obra, que té 
com a objectiu millorar la segureta 
del trànsit a les entrades i sortides 
d’aquest nucli.

BASES DELS PREMIS LITERARIS 2006
Els premis literaris Alella 2006 ce-
lebraran enguany la desena edició 
del certamen de poesia Alella a 
Maria Oleart. Pel que fa al certa-
men de contes per a escriptors i 
escriptores d’entre 14 i 18 anys, 
Alella a Guida Alzina, arriba a la 
sisena edició amb la voluntat de 
recollir més treballs. El premi re-
lat curt d’astronomia Isidre Pòlit 
és el guardó més nou ja que arriba 
a la tercera edició. Els treballs es 
poden presentar fins al 21 de juli-
ol i les bases es poden consultar a 
www.alella.org.

SARDANES I ACTUACIÓ INFANTIL EN EL 
XXXII APLEC DE L’ARRÒS
El XXXII Aplec de l’Arròs, que se 
celebrarà l’11 de juny al Bosquet, 
comptarà amb la participació de la 
Cobla de Premià en una ballada de 
sardanes, a les 17h. Al matí, es fa-
ran dues activitats dirigides al públic 
infantil i que s’engloben en la progra-
mació d’actes en motiu del Dia Mun-
dial del Medi Ambient. En primer 
lloc es farà un taller de pintura amb 
bosses de roba, a càrrec de l’Esplai 
Guaita’l, i després el grup Plou i fa 
sol farà l’espectacle Cuiners.

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

EL PROJECTE ADRENALINA 
ACABA EL CURS AMB UNA FESTA

···························································································
L’arquitecte Salvador Ribas serà el guia d’un itinerari obert a tothom per 
l’entorn d’Alella que s’aturarà a diverses finques pairals i senyorívoles. 

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

Per segon any 
consecutiu, el 
Punt d’Infor-
mació Juvenil 
Àgora, el Casal 
de Joves Can 
Gaza i el Punt d’Informació Asac de Teià 
han portat a terme el projecte Adrena-
lina a l’Institut, una iniciativa per donar 
informació i dinamitzar aquesta fran-
ja d’edat. Els objectius que persegueix 
aquesta campanya són crear vincles 
d’amistat, la participació dels joves en 
les activitats que es fan als equipaments 
juvenils i que tinguin el sentiment de 
pertinença al grup i al municipi. 

El mètode d’aplicació es basa en 
dos eixos. Per una banda hi ha la figu-
ra del corresponsal que és un jove que, 
de forma voluntària, fa de pont entre 

les demandes i suggerències dels seus 
companys i els tècnics de joventut. 
D’altra banda, un cop al mes les dues 
informadores i la dinamitzadora juvenil 
passen pel centre a l’hora de l’esbarjo 
a portar novetats als estudiants sobre 
diferents temàtiques.  

LA FESTA FINAL DE CURS
Com a cloenda d’Adrenalina es va cele-
brar una festa el 19 de maig a l’Institut. 
Alumnes de tots els cursos van partici-
par en les activitats que ells mateixos 
havien proposat. En primer lloc es van 
celebrar campionats de bàsquet, futbol 
i una gincana. En la segona part de la 
festa va actuar el grup Kola de Impakto 
que va oferir música ska. També es va 
organitzar un servei de bar, gestionat 
pels mateixos alumnes.

El curs El paisatge del vi i la construc-
ció del no urbanitzable, enquadrat dins 
la programació d’Els Juliols de la UB, 
tindrà una sessió a l’aire lliure, gratuïta 
i oberta a tothom. La trobada serà el 
21 de juliol, a les 10h, a Can Lleonart. 
Salvador Ribas pronunciarà la confe-
rència Aigua, arquitectura i territori 
a la unitat del paisatge d’Alella, una 
reflexió sobre la importància de l’aigua 
com a element clau en la configuració 
de la comarca. Un cop finalitzada la 
xerrada, se sortirà en minibús cap a la 
Coma Fosca, on es faran diverses expli-
cacions sobre les finques de Can Sans, 
Can Cinto i Can Pareras.

EL CURS “EL PAISATGE DEL VI” 
FARÀ AMB UNA SORTIDA POPULAR

A continuació, els participants es tras-
lladaran a la Coma Clara per visitar Can 
Cumellas, Can Pau Arenas i Can Colo-
mer. De baixada, els assistens s’atura-
ran a Can Casas i Can Sanmiquel. Tam-
bé hi ha una visita opcional al celler 
modernista d’Alella Vinícola. 

La sortida té places limitades, que 
es cobriran per rigorós ordre d’inscrip-
ció trucant al 93 555 97 06. 

La mateixa Àrea de Sostenibilitat 
ofereix cinc beques per cobrir la ma-
trícula de 155€ per a la realització de 
tot el curs. Les persones interessades 
hauran de presentar una instància ex-
posant les raons que els motiven. 
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···························································································
La Comissió “Llocs i Racons d’Alella” del PEPA convida a tothom a participar 
en l’elaboració d’una exposició amb els indrets preferits dels ciutadans.

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

Una de les conclusions del Projecte 
Educatiu del Poble d’Alella (PEPA) va 
ser la potenciació de la participació 
ciutadana i el sentiment de pertinen-
ça al poble i a l’entorn natural del mu-
nicipi. En aquesta línia de treball, la 
Comissió “Llocs i Racons d’Alella” ha 
iniciat un projecte per elaborar una ex-
posició amb els indrets preferits de tots 
els ciutadans. 

Els alellencs que vulguin participar 
en aquesta idea només han de dir quin 

és el seu indret preferit d’Alella a través 
d’una text, un dibuix, una fotografia o 
un objecte relacionat. El material lliurat 
serà usat en l’exposició popular i que-
darà com a fons de la col·lecció local 
de la biblioteca. Aquestes explicacions 
o d’altres materials que representin 
l’espai triat s’han de lliurar a Can Lle-
onart fins al 30 de juny, de dilluns a 
divendres de 8h a 14h i de dilluns a 

dijous de 16h a 20h. Els participants 
han d’adjuntar al material entregat el 
nom del racó escollit i les dades per-
sonals: nom, cognoms, edat, telèfon, 
adreça, edat i correu electrònic.

La campanya informativa convida a 
participar-hi a través d’uns targetons i 
cartells informatius que es poden tro-
bar a les botigues i establiments del 
municipi. En aquesta informació apa-
reixen dotze alellencs explicant, a tall 
d’exemple, el seu racó preferit de la 

vila. La Font de l’Esquerda, el Bosquet, 
el carrer Comas o Can Magarola són  
només alguns dels indrets escollits per 
aquests voluntaris.

Un cop finalitzi el període de reco-
llida del material presentat, es comen-
çarà a seleccionar i classificar per a la 
posterior instal·lació de la exposició, 
que es preveu que s’inauguri durant la 
propera tardor.

EL PEPA PREPARA 
UNA EXPOSICIÓ POPULAR  

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

ES POSA A LA VENDA EL LLIBRE 
SOBRE LA GUERRA CIVIL A ALELLA 
El llibre Alella 1931-1940...(Quo-
tidianitat i supervivència d’un po-
ble), de l’historiador Jordi Amat i 
que es va presentar per Sant Jordi, 
ja es pot comprar. Els alellencs in-
teressats poden comprar un exem-
plar a Can Lleonart per 10€. L’ho-
rari d’atenció al públic és de 9h a 
14h, de dilluns a divendres, i de 
16h a 20h, de dilluns a dijous. 

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTINUA 
AMB ELS ACTES DEL VINTÈ ANIVERSARI
La Biblioteca Municipal Ferrer i 
Guàrdia continua amb els actes 
de celebració del seu vintè ani-
versari. El passat 2 de juny es va 
fer una sessió de teràpia de riure 
on els assistents van relaxar-se a 
través del riure espontani que els 
hi sortia a través dels jocs i les 
activitats proposades. El 15 de 
juny tindrà lloc una xerrada amb 
Assumpta Montellà, l’autora de lli-
bre La maternitat d’Elna: bressol 
dels exiliats. L’activitat comença-
rà a les 20h per comentar els fets 
històrics relacionats amb la tasca 
d’Elisabeth Eidenbenz durant la 
postguerra.

PROMOCIÓ ECONÒMICA POTENCIA 
UN SERVEI D’AUTOEMPRESA
La regidoria de Promoció Econò-
mica ha engegat un nou servei 
d’autoempresa de forma conjunta 
amb els ajuntament de Teià i El 
Masnou. L’objectiu és donar suport 
i informació  a tots els ciutadans 
que tenen la intenció de crear una 
empresa. A banda d’aquest nou 
servei, Promoció Econòmica ofe-
reix un ampli ventall de cursos 
ocupacionals, de formació contí-
nua i de reciclatge i compta amb 
un servei d’autocupació amb una 
borsa de treball de la Xarxa Xaloc 
i un portal maresmenc d’ofertes, 
el Club de la Feina. Per rebre més 
informació cal dirigir-se al Servei 
de Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament, trucar al 93 555 23 39 o 
enviar un missatge a l’adreça elec-
trònica: ajalella@alella.org. 
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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 Radicals i responsables

Sia dit per endavant: l’acord al qual ERC+La Garnatxa ha arribat amb el soci majoritari del polígon industrial de Rials per tal 
d’aconseguir la titularitat i desclassificar 8 hectàrees de sòl a la vall, és un acord pres a contracor.

En altres paraules: no és la solució ideal a la qual ens hauria agradat arribar. Sobretot després que, al llarg de l’estiu de 2003, 
recopiléssim informes i opinions de diversos juristes que sostenien que era possible trasnformar aquell sòl en no urbanitzable 
sense incórrer en cap compensació. Amb aquests precedents damunt la taula, i veient la precipitació i l’obscurantisme amb què 
l’anterior govern va presentar l’aparició de 15.800 m2 de sostre residencial, vam decidir anar a per totes i anul·lar aquell conveni. 
Crèiem aleshores, i seguim creient ara, que èticament calia escoltar els experts i assajar la via de màxims. 

La de Rials no és la victòria aplastant que hauríem desitjat el setembre de 2003, però és el primer pas per resoldre un litigi 
històric amb una fórmula que redueix en 5.700 m2 l’impacte en edificació i desterra lluny de la vall la seva implantació. 

Quan vam denunciar el conveni, l’oposició ens va acusar de precipitar l’Ajuntament a la ruina. Quan es va dictar sentència, 
ens van cuitar a negociar, i, encara pitjor, a negociar qualsevol cosa. I ara, quan retem comptes d’aquesta negociació, ens acusen 
d’haver perdut dos anys preciosos. 

Però no ens enganyem: denosten la nostra contundència encara que serveixi, com hem vist, per capgirar projectes urbanístics 
ja aprovats; i tanmateix denosten amb la mateixa vehemencia la nostra capacitat per a la gestió i la negociació. Per un motiu ben 
clar: perquè evidenciem que, més que negociar, l’anterior govern va claudicar un cop i un altre davant els interessos particulars.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

El mon al revés

Referéndum Estatut: PENSA EN CATALUNYA...DIGUES NO!!!

Dons sí, és el mon al revés el que serveix a diari l’equip de govern del nostre Ajuntament. Vegeu tan sols uns exemples, dels molts 
que n’hi ha.

Es la oposició qui abandona al govern, al marxar de la Comissió de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi. I 
què esperaven? Ens tenien entretinguts en discussions interminables de temes menors, amagant la informació rellevant pel futur del 
poble, com la proposta del Ministerio de Fomento per les calçades laterals de l’autopista, o les compensacions que havia promès 
l’Alcalde als propietaris de Rials. 

Però de la Vall de Rials haurem de parlar amb mes calma: també aquí es confirma que la solució millor era buscar un acord amb 
els propietaris, malgrat haver-lo denunciat violentament a l’inici del mandat.

Un altre exemple: a l’Ajuntament hi ha bons professionals, amb anys d’experiència, a qui no es dona feina, mentre s’han con-
tractat prop d’una vintena de nous treballadors. Així les coses, l’alcalde ha considerat necessari encarregar a una empresa “Un Estudi 
Organitzatiu de l’Ajuntament” (6.000 euros) ja que, segons diu, “no hi ha un bon sistema de treball”...

Mentrestant, intenten distreure l’atenció dels temes importants amb continues crítiques i desqualificacions personals, especial-
ment de CIU i dels seus representants.

web:  www.ciu.info  www.unio.org/alella 

Los principios en los que se basa el nuevo Estatuto suponen la ruptura del espíritu y del consenso constitucional. Un espíritu basado en 
que las instituciones tenían que ser de todos y, por ello, pactadas entre todos y no las instituciones de unos o de otros según la relación de 
fuerzas en un momento determinado. Un espíritu que basado en la construcción conjunta del Estado. Entre representantes de todos los 
territorios se puso la base de la democracia española. La redacción de la Constitución dio lugar al encaje de las nacionalidades históricas 
y de las regiones en el Estado y puso las bases de la solidaridad y la igualdad entre todos los ciudadanos de España. Un espíritu de los 
grandes partidos para la aprobación conjunta de los grandes acuerdos estatales en materia territorial, económica, política y de seguridad. 
La visión del Estado de los grandes partidos significó, en la práctica, que las propuestas del Gobierno eran recogidas por la oposición y las 
sensibilidades de la oposición lo eran por el Gobierno. Contrariamente a aquel espíritu, las formas y la redacción de la propuesta de nuevo 
Estatuto por vez primera no han contado con el concurso de los dos principales partidos a nivel estatal. Es más, la propuesta inició su 
trámite pensando en que no fuera asumible por todos, muy especialmente por el Partido Popular, que entonces gobernaba en el Estado. 
Significativas fueron las declaraciones de Jordi Pujol cuando en enero reconocía que el Estatuto se había redactado con el objetivo político 
de que el gobierno popular lo negara. Luego, cuando los socialistas ganaron las elecciones como consecuencia del 11-M, Jordi Pujol 
desveló presiones del ejecutivo de ZP para rebajar el tono reivindicativo del Estatuto, el mismo tono que los socialistas catalanes habían 
introducido contra el ejecutivo de Aznar. Ahora, sin nada positivo con lo que vender el Estatuto, su campaña, infame, sigue siendo la de 
atacar al Partido Popular con su estilo de siempre…mintiendo. Pensando en Cataluña, pero también en España…¡¡¡ VOTAD NO!!!).
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GRUPS MUNICIPALS

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

LLIGA SOCIAL D’ALELLA

El referèndum

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@iniciativa.cat  web: www.ic-v.org/alella

Participar en el referèndum per el nou Estatut és una manera d´enfortir les nostres institucions. Una baixa participació només es 
pot traduir com un servei al PP i acabaríem per escoltar allò de “no valia la pena... els catalans tan sols volien agafar els diners...” 
i amb un resultat molt ajustat faríem un favor als sectors més refractaris a l´evolució de l´estat de les autonomies. El PP ha 
plantejat una ferotge batalla política en clau d´enfrontament entre territoris, de catalanofòbia, com el boicot als nostres productes, 
entre altres. Ha fet i ho farà, fins i tot desprès del referèndum, una campanya preconitzant escenaris apocalíptics. Es pot estar en 
contra d´un projecte però mai en contra de la convivència, mai oposar-se a que Catalunya el tingui. 

¿Com es pot oposar a que els catalans  puguin decidir com Fomento a d´invertir els sis mil milions d´euros amb el pla de 
xarxes de trens per rodalies entre Mataró i Vilanova... com es pot oposar a que la Generalitat pugui gestionar el permisos per a 
l´immigració... com es pot oposar a que fem l´inspecció laboral sota les nostres polítiques amb criteris evolutius? 

Podríem fer tot un seguit de preguntes que per nosaltres només tenen una resposta. 
Per això, ara cal que respectem la sobirania del ciutadans de Catalunya per decidir sobre el seu futur. 

Als nens sel’s ha d’ensenyar a preguntar el per què de les coses. Molt sovint no cal perquè ells ja ho fan i els pares i avis ens 
posen en un compromís.

Per què? és l’expressió dels dubtes i aclarir els dubtes és molt important per cercar la veritat i evitar els errors. I també per 
poder ser creatius al no estar d’acord amb algunes coses que es donen per definitivament sabudes. 

L’altre dia deiem que els homes viuen menys que les dones. Ens preguntàvem el perquè i, encara que parcialment, expli-
càvem els mecanismes responsables. Però avui anirem encara més enllà. I tot això, per què? 

Sembla que les dones estan més protegides de les malalties durant els anys que tenen la menstruació, és a dir, els anys 
fèrtils, amb la finalitat d’assegurar la reproducció i la cura de les cries durant els primers anys de la vida, que és quan elles 
estan més desvalgudes.

Passa el mateix amb la resta d’espècies animals? Això s’ha estudiat en els mamífers i no s’ha pogut aclarir. En canvi en els 
primats, l’espècie més semblant als sers humans, passa el mateix que en ells. 

No us sembla una maravellosa la Natura? Llàstima que l’home -l’única espècie animal que ho fa- l’agradeixi tan sovint. Per 
exemple, amb la construcció injustificada de blocs i blocs de pisos a un preu especulatiu, que malmeten els nostres paisatges. 
“I per què ho fan això, avi?”, em pregunta el meu nét. I jo no sé que contestar-li.

Per què?



AJUTS I SUBVENCIONS AL CIUTADÀ

El regidor de Sostenibilitat, Àlex Asensio (ERC-LG) manifes-
ta que aquest text refòs admet la implantació d’una super-
fície comercial de mida mitjana de fins a 799 m2 a l’àmbit 
de Can Vera, tot mantenint l’establert pel Pla General per a 
la resta de zones qualificades amb la clau 11C (Cal Doctor 
i Can Calderó).
El regidor Fede Moraleda (ICV) considera que amb aquesta 

proposta s’ha fet una venda del comerç d’Alella a canvi de 
600.000 euros per arranjar la Riera i que la seva ètica polí-
tica li impedeix recolzar la implantació d’un centre comercial 
al municipi. 
El regidor Lluís Vilajosana (PSC) explica que el seu grup 

desvincula la seva aposta per la implantació d’una zona co-
mercial amb la recepció d’aquests diners. 
El regidor Carles Pérez (ERC-LG) considera que els consu-

midors tenen dret a escollir sense haver d’agafar el cotxe i 
que el model proposat combina habitatge, zona de lleure i 
relació i comerç.
El regidor Salvador Artés (CiU) considera que no val la pena 

discutir sobre un tema del que ja van dir la seva opinió.
El regidor Àlex Asensio (ERC-LG) manifesta que la implan-

tació d’una superfície de mida mitjana no suposarà la deser-
tització del comerç tradicional i que és un revulsiu per a la 
dinamització comercial i els consumidors alellencs.
S’aprova la proposta amb els vots a favor (7) d’ERC-LG, 

PSC i Lliga Social d’Alella i els vots en contra de CiU, d’ICV 
i PP.

9· Proposta de la regidoria d’Administració sobre l’aprova-
ció de la rectificació de l’Inventari de Béns Municipals amb 
efectes de 31 de desembre 2005.
  S’aprova per unanimitat. 

10· Proposta de la regidoria d’Administració sobre l’aprova-
ció del plec de clàusules administratives generals aplicables 
als contractes de consultoria i assistència, de serveis i sub-
ministraments a altres contractes amb administracions i als 
privats de l’administració.
  S’aprova per unanimitat.

14

COP D’ULL AL PLE  
EL FULL

PLE ORDINARI DEL 27 D’ABRIL  

1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 30 
de març de 2006.
S’aprova amb l’abstenció de Lluís Vilajosana (PSC) per no 

haver assistit a la sessió.

2· Liquidacions del pressupost de l’Ajuntament i del Pa-
tronat de la Masia Museu Can Magarola, corresponents a 
l’exercici 2005.
El regidor d’Hisenda, Josep Maria Serés (PSC) notifica al Ple 
que la Junta de Govern Local va aprovar els passats 29 de 
març i 19 d’abril les liquidacions del pressupost de l’Ajun-
tament i el Patronat de la Masia Museu Can Magarola. El 
resultat pressupostari de l’Ajuntament és de 778.336 eu-
ros, el romanent líquid de tresoreria és de 4.254.307 eu-
ros, i el romanent per despesa amb finançament afectat és 
d’1.122.658 euros. És a dir, que disposaran de 3.100.000 
euros de romanent efectiu per utilitzar-lo durant aquest exer-
cici. Respecte al Patronat de la Masia Museu, el resultat 
pressupostari ha estat de 30.239 euros, el romanent líquid 
de tresoreria de 71.493 euros, i en aquest cas no hi ha ro-
manent per despesa amb finançament afectat.
El ple acorda quedar assabentat d’aquestes liquidacions. 

3· Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació inicial de la consti-
tució i dels Estatuts del Consorci Casal d’Alella.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC-LG), explica que l’Ajunta-
ment i el Casal d’Alella creen un consorci per tal de construir 
i gestionar un nou equipament cultural que s’ubicarà a Can 
Calderó. 
S’aprova per unanimitat.

4· Proposta de l’Alcaldia sobre l’aprovació de la modificació 
del conveni formalitzat el 20 de juny de 2005 amb el de-
partament de Medi Ambient i Habitatge per a la construcció 
d’habitatges de protecció oficial a l’àmbit de Cal Doctor.
S’aprova per unanimitat.

5· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre l’aprovació 
provisional de la segona modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació a l’àmbit de Cal Doctor.
S’aprova per unanimitat.

6· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre l’aprovació 
provisional de la modificació del Pla Parcial de l’àmbit de 
Cal Doctor.
S’aprova per unanimitat.

7· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre l’aprovació 
del text refós de la modificació puntual del Pla General a 
l’Àmbit de Can Calderó-Can Serra-Canonge.
S’aprova per unanimitat.

8· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre l’aprova-
ció del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació referent a la zona 11C.

S’ha publicat l’Ordre del departament de Governació i Administracions Públiques 
per crear una borsa de persones interessades en estades de treball o en pràcti-
ques en institucions internacionals a l’estranger o per adquirir experiència en el 
camp internacional. Cal disposar de títol universitari. 
Cal adrerçar-se a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitari i Recerca (AGAUR)
Via Laietana, 28, 2a planta. Barcelona  ·  www.gencat.net/agaur

L’Ordre ARP/241/06 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca obre la 
convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de maquinària agrícola i modernització de 
l’explotació agrària bonificant una part dels interessos dels prèstecs establerts 
entre els productors i les entitat financeres adherides al conveni del Departa-
ment.
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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: JUNY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SEGON LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES*

del 26 de juny al 9 de juliol (ambdós inclosos) a Can Lleonart

de dilluns a divendres de 8 a 11h i de 17 a 21h
dissabte i diumenge de 10 a 14h

*Enguany només es faran dos lliuraments, en cadascun dels quals es donaran 4 paquets de bosses. Recordeu que per poder 
gaudir de la bonificació del 10% de la taxa caldrà haver respost als dos lliuraments de bosses biodegradables.


