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L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

Amb l’arribada de la calor, els carrers i les nits s’omplen 

de gent amb ganes de gaudir, i és per això que des de 

l’Ajuntament oferim una programació d’activitats per a totes 

les edats i preferències.

Aquest juliol podeu assistir del Festival d’Estiu, que en la 

seva segona edició creix i es diversifica, amb cinc actuacions 

de música, dansa i poesia a diversos jardins d’Alella, tres 

concerts al carrer i d’altres activitats que completen una 

oferta cultural de qualitat. 

L’Estiu Jove torna a proposar més de trenta activitats que 

van des del cinema a la fresca o el teatre fins a cursos o 

tallers. Paral·lelament posem en marxa el projecte Joves i 

Nit amb un equip de gent jove que sortirà al carrer per tal de 

fer de pont de convivència a l’hora de gestionar l’oci nocturn 

entre els grups de joves, els veïns i l’Ajuntament.

També per aquestes dates, l’Ajuntament renova la seva 

col·laboració amb la Universitat de Barcelona, i dins d’Els 

Juliols de la UB, organitza a Alella un curs sobre El paisatge del 

vi: la construcció del no urbanitzable, on es reflexionarà sobre 

com conservar i potenciar l’activitat agrícola i el seu paisatge 

enfront les amenaces del desenvolupament urbanístic.

Inaugurada el mes de juny, si no hi heu passat encara 

us convido a deixar-vos caure per Can Manyé, a l’espai 

Comafosca, on fins a final d’aquest mes tenim l’exposició 

d’art contemporani Espais Sonors de la Fundació La Caixa. 

Hi podran veure dues instal·lacions d’artistes internacionals, 

una de les quals tot just fa un any estava instal·lada en el 

museu Reina Sofia de Madrid. 

Tota aquesta activitat enllaçarà a final de mes amb la 

Festa Major que ens donarà una recepta d’alegria i diversió.

Abans d’acomiadar-me, voldria disculpar-me, en nom 

de l’Ajuntament, davant de tots els ciutadans que van voler 

celebrar la revetlla de Sant Joan a l’Hort de la Rectoria i que 

per problemes tècnics no vam poder fer-ho.
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CULTURA 

EL FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2006 
AMPLIA LA SEVA OFERTA
···························································································
Els jardins de Cal Marquès, de les Quatre Torres, el carrer Àfrica, 
el Parc Gaudí i de Can Sors són els escenaris del Festival 2006.
···························································································

Música, poesia i dansa són les arts es-
cèniques amb què compta el Festival 
als Jardins, que enguany ha ampliat 
els escenaris d’actuació afegint la finca 
de les Quatre Torres a la de Cal Mar-
quès. L’ampliació del nombre d’actua-
cions i la qualitat dels espectacles pro-
gramats són la tònica general d’aquest 
festival que es vol consolidar com una 
cita ineludible les nits de juliol. L’orga-
nització preveu l’assistència de 3.000 
persones.  

La inauguració, el 8 de juliol, ha 
anat a càrrec de l’Orquestra Barroca 
de Sevilla (OBS), que ha ofert per pri-
mera vegada a Catalunya el repertori 
Aniversari Mozart. Sota la direcció de 
la prestigiosa violinista, Monica Hug-
gett, aquest grup de músics actua al 

Passeig dels Jardins de Cal Marquès. 
La Nit de Poesia i Música, dirigida per 
Vicenç Llorca, es celebrarà el 13 de 
juliol al Jardí de les Estàtues de Cal 
Marquès amb l’assistència dels poetes 
Francesc Parcerisas, Feliu Formosa i 
Àlex Susanna. L’arpa d’Arianna Savall 
i la tiorba de Ferran Savall acompanya-
ran musicalment els versos. Un dels 
millors quartets del món segons el diari 
The New York Times, el Quartet Bartók, 
s’aturarà a Alella després d’actuar a di-
ferents escenaris europeus. El repertori 
que oferiran, als Jardins de les Quatre 
Torres, conté peces de Bartók i també 
de Mozart. L’organització del certàmen 
ha apostat per la internacionalitat dels 
convidats però també potencia valors 
locals com el tenor Eloi Prat i Morgades 
que actuarà el 20 de juliol al Jardí de 
les Estàtues de Cal Marquès. Acompa-
nyat per Lali Solà al piano i Joan Furió 
a la guitarra, Eloi Prat interpretarà un 
recital de música espanyola. La darre-
ra de les actuacions serà l’espectacle 
de dansa de la companyia de David 
Campos, el 22 de juliol a Cal Marquès. 
El mateix dia, a les 20h a Can Lleonart, 
Campos serà el protagonista d’una xer-
rada sobre dansa. 

El Quartet Bartók actuarà als Jardins de les Quatre Torres.

EL FESTIVAL AL CARRER
Una de les principals novetats d’en-
guany és la creació del Festival al Car-
rer, una iniciativa que vol apropar la 
música a tothom programant concerts 
a diferents indrets públics de la vila. La 
Polifònica Joia d’Alella ha actuat l’1 de 
juliol al Parc Gaudí oferint una propos-
ta nova, acompanyada per un grup de 

jazz. El grup Fusa ofereix el 6 de juliol, 
al Parc de Can Sors, el seu repertori 
que es passeja per les versions vocals 
dels clàssics del soul, el pop-rock, el 
jazz i la música llatina. Per últim, el 
grup Gospel Train té previst combinar 
la música tradicional dels espirituals 
negres amb temes contemporanis al 
carrer Àfrica, el 28 de juliol. 

ACTIVITATS PARAL·LELES
Els dibuixos de la il·lustradora Pilarín 
Bayés són l’eix vertebrador d’una de les 
exposicions que repassa la vida i obra 
de Mozart. Aquesta mostra s’emmar-
ca en els actes del 250è aniversari del 
naixement del geni de Salzburg. L’altra 
exposició, Live in Barcelona, és un recull 
de les millors fotografies que el periodista 
alellenc Sergi Bancells ha captat en els 
darrers anys. Entre els grups fotografiats 
hi ha Metallica, Oasis, The Offspring, 
Andrés Calamaro, Tracy Chapman o Ra-
diohead, entre d’altres. Les 33 imatges 
van acompanyades d’un fil musical amb 
temes enregistrats en directe. 

·································································
El Festival al Carrer proposa tres 
concerts gratuïts a diferents indrets.
·································································

ÚLTIMA HORA
En la darrera edició d’El Full s’anuncia-
va la presència de Jaume Aragall en el 
Festival d’Estiu. El tenor va comunicar 
a l’Ajuntament, a posteriori, que sus-
penia les actuacions d’aquest estiu per 
una afecció bronquial.
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URBANISME

L’AJUNTAMENT PRESENTA AL·LEGACIONS AL PLA 
D’INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT 2006-2026

L’Ajuntament ha formulat un plec de 
descàrrecs al Pla d’Infraestructures del 
Transport de Catalunya 2006-2026 
redactat pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat. 

L’Ajuntament s’oposa a la construc-
ció de calçades laterals a l’autopista i 
demana que els 300 milions d’euros 
pressupostats per aquesta obra es des-
tinin al foment del transport públic, ja 
que el col·lapse de la mobilitat no es 
troba al Maresme sinó en els accessos 
a Barcelona. 

L’Ajuntament estima que l’alterna-
tiva al desplaçament de la N-II passa 
per coordinar la supressió del peatge 
de la C-32 amb la millora dels serveis 
de transport públics directes per car-
retera amb Barcelona, així com amb 
un eventual desdoblament en forma de 
metro de l’actual ferrocarril de la costa 
al corredor de l’autopista. 

Si bé el Pla d’Infraestructures relati-
vitza la importància de la variant de la 
carretera BP-5002 entre El Masnou i 
Granollers per la Vall de Rials, el con-
sistori advoca perquè desaparegui del 

EL GOVERN VOL ESTENDRE LA PROTECCIÓ NATURAL 
DEL MUNICIPI A 311 NOVES HECTÀREES   
El passat 6 de juny, els responsables 
municipals van explicar a elaboradors 
vitivinícoles i la majoria de propietaris 
de sòl no urbanitzable del municipi les 
conclusions de l’estudi encarregat per 
l’àrea de Sostenibilitat per ampliar l’Es-
pai d’Interès Natural de La Conreria-Sant 
Mateu-Céllecs del Parc de la Serralada 
Litoral dins el terme municipal d’Alella. 

L’estudi, redactat per l’assesso-
ria de gestió ambiental Gaia, proposa 
augmentar l’espai protegit de les 227  
hectàrees actuals amb 311 de noves, 
el que faria un total de 538 hectàrees, 
amb l’objectiu de salvaguardar i pro-
moure el patrimoni agrícola i natural 
de la població. L’ampliació proposada 
impediria el creixement de l’àrea urba-
na i abastaria la totalitat del terme: els 
torrents de Vallcirera i del Sistres, la 
zona del cementiri, Coll de Vendrans, 
Can Cortés (entre Mas Coll i Alella 
Parc) i Ca l’Arrau (entre Mas Coll i 

Can Comulada), així com les valls de 
Can Colomer i Rials, fins l’autopista.

La voluntat de l’Ajuntament és que 
la major part d’aquests sòls s’incorporin 
al Parc mantenint la qualificació agríco-
la per tal de garantir i fomentar la via-
bilitat de les explotacions agrícoles ac-
tuals i permetre l’establiment de noves.

No obstant això i atenent les re-
ticències expressades per pagesos i 

···························································································
El govern municipal s’oposa a les vies laterals segregades i exigeix que el trasllat 
de la N-II al corredor de l’autopista C-32 comporti la supressió del peatge. 

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

mapa aquesta afectació. L’Ajuntament 
considera que no té cap mena de sen-
tit mantenir el traçat sobre la Vall i la 
perforació amb túnel de Font de Cera 
quan les connexions intercomarcals ja 
estan garantides entre Mataró-Granollers 
i Badalona-Mollet i quan existeix la per-
cepció generalitzada per amplis sectors 
de la societat que Rials és el darrer espai 
lliure que resta intacte al Baix Maresme, 
com constaten l’Auditoria Mediambien-
tal del Baix Maresme i l’Estudi de base 
de sòl no urbanitzable en l’àmbit de La 
Conreria-Sant Mateu-Céllecs. 

propietaris, l’Ajuntament ha decidit 
obrir un període de reflexió més am-
pli per tal d’avaluar l’impacte social i 
econòmic d’aquesta decisió, així com 
per aprofundir i concretar possibles 
propostes de suport a la pagesia i a 
la conservació del paisatge, i veu-
re com el pla estratègic de turisme  
pot potenciar el desenvolupament 
econòmic dels cellers i la pagesia. 
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ES RECUPERA LA FONT DEL SARAU 
I SE’N MILLORA L’ENTORN 
···························································································
Alella Vinícola ha restaurat la font seguint el projecte que 
l’Ajuntament va encarregar a l’empresa Naturalea. D’altra banda, 
els treballs de neteja i millora a Mas Coll avancen a bon ritme. 
···························································································

La Font del Sarau, situada en el tor-
rent homònim de Mas Coll, va desapa-
rèixer l’any 2001 colgada per la sorra 
esllavissada com a resultat de l’erosió 
produïda per la rompuda forestal i la 
posterior plantació de vinyes al Turó de 
Galzeran. Cinc anys després, l’empre-
sa Alella Vinícola ha restaurat la deu 
d’acord amb el projecte que l’Ajunta-
ment havia encarregat a Naturalea. 

Segons aquesta proposta, s’ha 
recuperat el cabal de la font amb la 
instal·lació d’una canonada fins a la 
zona on aflora l’aigua. En aquest indret 
s’ha habilitat una estructura de capta-
ció d’aigua amb pedra vista per fora i 
impermeabilitzant per dins. Aquesta 
estructura persegueix dos objectius: la 
resistència hidràulica de la construc-
ció i la integració paisatgística. D’al-
tra banda s’ha recuperat l’estructura 
i el safareig de la font, s’ha ampliat i 
estabilitzat l’esplanada, s’ha instal-
lat un banc, s’han construit unes es-

cales de pedra per accedir-hi des del 
camí i s’ha reposat la senyalització.

PLA DE GESTIÓ FORESTAL 
Els treballs del Pla de Gestió Forestal 
que es realitzen en una finca muni-
cipal de sis hectàrees situada a Mas 
Coll, inclosa dins del Parc Serralada 
Litoral en l’àrea coneguda com del 
Fonoll-Pi Bord, avancen a bon ritme. 
La Federació d’Agrupacions de De-
fensa Forestal del Maresme és l’en-
carregada d’aplicar aquest Pla, que 
és el primer que es fa al municipi. 

Amb aquesta prova pilot, l’Ajun-
tament vol predicar amb l’exemple 
i aconseguir que altres propietaris 
forestals facin el mateix per contri-
buir a la millora del medi i a la pre-
venció d’incendis. En aquest sentit, 
l’àrea de Sostenibilitat ha habilitat 
una línia d’ajuts per als interessats.  

En aquests moments s’està portant 
a terme la primera fase del Pla, que 
consisteix en dos aspectes fonamen-
tals. En primer lloc, aclarir i netejar el 
sotabosc i, en segon terme, eliminar 
els arbres morts, els que presentaven 
un estat malaltís i els dominats per 
tal de reduir la superfície arbrada en 
un 20%. D’aquesta forma s’afavoreix 
la creació d’un bosc adult amb espè-
cies resistents com l’alzina i el roure 
i es potencien les espècies de ribera 
com els freixes i els verns. D’aques-
tes espècies se n’han plantat un total 
de 20 al voltant de la Font del Fonoll. 

Es preveu que els treballs d’aquesta 
primera fase finalitzin a mitjan juliol. 

La segona fase del Pla es realitzarà 
passades les vacances i consitirà en la 
recuperació del brollador de la Font del 
Fonoll, que va quedar anul·lada a finals 
de la dècada dels 90. El projecte pre-
veu que la font esdevingui l’eix central 
d’una àrea de lleure amb alguns bancs.   

Plantació de verns i freixes, espècies de ribera, 
a la llera del Torrent del Fonoll.

Imatge de la Font del Sarau, 
un cop restaurada.
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PROVA PILOT DE DIGESTIÓ 
DELS RESIDUS ORGÀNICS

L’àrea de Sostenibilitat busca tres famí-
lies que vulguin participar en aquesta 
prova pilot d’autogestió dels residus 
orgànics a la llar, emmarcada en el 
programa La millor deixalla és la no 
deixalla. L’empresa Gre-
en Cone, patrocinadora i 
promotora d’aquesta inici-
ativa, cedirà gratuïtament 
tres digestors de matèria 
orgànica. Gràcies al seu 
sistema de recirculació de 
l’aire, els digestors trans-
formen el 90% dels residus orgànics en 
aigua, que passa directament a enriquir 
el sòl. Només cal abocar-hi les restes 
de la cuina i el digestor s’encarrega de 
la resta sense cap mena d’esforç.  

A diferència dels compostadors o 
de les piles tradicionals, els digestors 

no poden transformar les restes vege-
tals, per la qual cosa són idonis per a 
cases amb eixides o amb jardins petits. 
Aquest tipus de transformador és idoni 
per les restes de carn, peix i d’altres 

productes alimentaris. 
Els habitatges que vul-

guin provar aquests apa-
rells han de sol·licitar-ho 
a l’Ajuntament, via instàn-
cia fins el 31 de juliol, la 
qual cosa els donarà dret 
a gaudir d’una bonificca-

ció del 20% en la taxa de la brossa 
per l’autogestió de la matèria orgànica. 
Els escollits hauran d’omplir periòdi-
cament unes fitxes de seguiment per 
poder avaluar aquesta prova pilot així 
com permetre les inspeccions tècni-
ques municipals oportunes.

···························································································
L’Ajuntament participa en el programa La millor deixalla és la no deixalla, un 
iniciativa que impulsa el tractament dels residus orgànics a la llar.

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

EL PARC ARRANJA EL MIRADOR DELS 
NOU PINS
El Parc Serralada Litoral ha enlles-
tit la primera fase de la remode-
lació del Mirador dels Nou Pins, 
situat al capdamunt de l’avinguda 
del Mil·lenari, a Can Comulada. 
Aquest indret, privilegiat per les 
seves vistes sobre Alella i el lito-
ral comptarà amb dos bancs, una 
plataforma de fusta tractada, una 
barana i dos plafons interpretatius 
del paisatge. Els treballs també 
comportaran una millora de l’ac-
cessibilitat.

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

L’HORT ECOLÒGIC DE CAN GAZA ESDEVÉ REALITAT
Els actes al voltant del 
Dia Mundial del Medi 
Ambient es van iniciar 
el 10 de juny amb la 
inauguració de l’Hort 
Ecològic de Can Gaza. 
Una quinzena de perso-
nes de l’ADF, de l’Esplai 
Guaita’l i dels Diables 
del Vi van plantar-hi 
enciams, tomàquets, 
pebrots, bledes i plan-
tes aromàtiques, entre 
d’altres, a les parcel·les 
cedides per l’Ajunta-
ment. El responsable de 
l’hort és Agustí Estrada 
tot i que són les entitats 

de Can Gaza les qui gestionen aquest 
espai. Diego Culla, Rafael Barnadas, la 
família Puig, Julio Pulido i Jaume Fa-
bré han fet possible aquest projecte. 

A continuació es van presentar el 
servei de vigilància forestal a cavall i 
l’operatiu de prevenció d’incendis amb 
tots els vehicles. A la tarda, una dotzena 
de persones van participar en la sortida 
d’observació i avistament d’aus. En total 
es van veure 23 espècies diferents en-
tre les quals destaquen xoriguers, oriols, 
tòrtores comunes i abellerols. L’endemà, 
11 de juny, l’Esplai Guaita’l va fer un ta-
ller de pintura amb bosses de roba per a 
60 nens i nenes i la companyia infantil 
Plou i Fa sol va animar l’estona prèvia a 
l’Aplec de l’Arròs.S’han plantat herbes aromàtiques per evitar plagues d’insectes.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

UN PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DEFINIRÀ 
LES ACCIONS DE FUTUR

L’Ajuntament ha encarregat l’elabo-
ració d’un Pla Estratègic de Turisme 
del municipi a l’empresa Innova Net 
Group, especialista en el desenvolu-
pament de zones vitivinícoles i amb 
experiències prèvies. 

La redacció d’aquest projecte es 
troba, en aquests moments, en la fase 
d’anàlisi de la realitat actual. D’una 
part, el mètode de treball per conèixer 
la situació alellenca es basa en l’ela-

boració d’entrevistes personalitzades. 
D’altra banda es crearan grups de tre-
ball i debat amb tots els sectors impli-
cats. Aquests dos grups estaran formats 
per un total de 16 persones implicades 
en la vida política, social i comercial de 
la vila. Les conclusions i propostes del 
treball es presentaran abans de finals 
d’aquest any. 

L’objectiu d’aquest Pla Estratègic de 
Turisme és marcar les línies d’actuació 

ACORD PER DONAR SUPORT AL COMERÇ LOCAL

L’àrea de comerç de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Alella van 
signar, el 13 de juny, dos convenis de 
suport a projectes municipals comer-
cials. A l’acte hi van assistir el regidor 
de Promoció Econòmica, Carles Pérez, 
l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, el 
diputat delegat de comerç de la Dipu-
tació, Jaume Vives, el comissionat de 
comerç, Oriol Fernández, i el gerent de 
la Xarxa de Mercats, Albert Forcades.

El primer projecte, amb un cost 
total de 4.350€, consisteix en un es-
tudi de senyalètica per veure com es 
pot donar a conèixer i indicar millor 
l’activitat econòmica que hi ha a la 
vila. L’objectiu és aconseguir una se-
nyalització que mostri al visitant d’una 
forma clara, senzilla i ràpida on es 
troben les àrees comercials. La Dipu-
tació subvencionarà el 50% del cost 

···························································································
La Diputació de Barcelona subvencionarà el 50% del cost de dos projectes: 
un de senyalització i l’altre de formació i assessorament personalitzat.

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

d’aquest estudi, que podria enllestir-se 
a finals de juliol per més endavant apli-
car les conclusions del document. D’al-
tra banda, la segona subvenció, també 
del 50% dels 12.000€ del projecte, és 

per unes accions de formació i asses-
sorament personalitzat adreçat a una 
vintena de botiguers. Es preveu que 
aquests serveis personalitzats es facin 
el darrer quatrimestre del 2007.

El diputat delegat de 
Comerç de la Dipu-
tació, Jaume Vives 
i l’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco en 
el moment de signar 
el conveni. 

que permetin d’aprofitar les potenciali-
tats del municipi d’Alella com a capi-
tal de la Denominació d’Origen, amb 
un sector de restauració potent i amb 
unes bones comunicacions. D’aquesta 
forma es vol convertir Alella en un punt 
de referència pel turisme de proximitat 
i per a tots els turistes estrangers que 
cerquen qualitat en els serveis i una 
bona oferta gastronòmica, vitivinícola 
i cultural.  

···························································································
Es marcaran unes línies estratègiques per aprofitar les potencialitats d’Alella 
com a municipi de visita pel turisme amb afició a la gastronomia i al vi.

···························································································
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JOVENTUT

···························································································
Els joves de 14 a 30 anys compten aquest mes de juliol amb 
un extens programa d’activitats culturals, lúdiques i esportives. 
···························································································

ESTIU JOVE: MÉS DE 30 ACTIVITATS 
PER COMBATRE L’ENSOPIMENT  

La programació de l’Estiu Jove 2006, 
que va començar el 30 de juny amb la 
festa del segon aniversari del Casal de 
Joves Can Gaza, proposa 30 activitats 
diferents fins al 27 de juliol. Cinema, 
esports, tallers, xerrades, nits de po-
esia, contes, música i cinema són al-
gunes d’aquestes propostes per a les 
tardes i nits d’estiu. 

En l’apartat d’esports, els joves 
poden participar en un campionat de 
ping-pong que se celebrarà el 12 de 
juliol, poden apuntar-se a cursos de 
windsurf, patí de vela, vela lleugera i 
tennis. A banda de les activitats espor-
tives, també es durà a terme una tarda 
de Play Station el 19 de juliol i el sisè 
Grand Prix d’Scalextric durant les tar-
des del 6 i 7 de juliol.

Les Nits Alternatives, vetllades que 
cada any compten amb més públic, es 
celebraran el 6, 13, 20 i 22 de juliol 
a les 22h. La primera proposta anirà 
a càrrec de l’actor Josep Maria López, 
que recitarà poemes mentre membres 
de l’Agrupació d’Astronomia instal-
laran un telescopi per mirar els estels. 
El 13 de juliol, Can Gaza es conver-
tirà en un racó de l’Argentina amb la 
narració de contes d’aquest país i amb 
els tangos que ballaran Sílvia Lezcano 
i Sergio Gambetta. Els monòlegs de 
l’humorista Dani Pérez arribaran el 20 
de juliol a l’escenari del Casal d’Alella. 
Els guions d’aquest maresmenc han 
estat mereixedors del primer premi del 
III Certàmen de Monòlegs del Club de 
la Comèdia. La darrera nit alternativa 
està dedicada al teatre amb l’obra Qui? 
Una reflexió sobre la igualtat de gè-

nere. Els alumnes del taller de teatre 
de la regidoria de cultura de Vic són 
els protagonistes d’aquesta obra que es 
farà al Casal.

Harry Potter i el calze de foc, Las 
mujeres de verdad tinenen curvas, Gar-
field, Fahrenheit 9/11, Madagascar, 
Troya, El mercader de Venècia i La 
mala educación són les pel·lícules que 
es podran veure durant el mes de juliol 
a la plaça de l’Ajuntament en el cicle 
de Cinema a la Fresca que s’inaugu-
rarà el 7 de juliol amb la projecció del 
curtmetratge que va guanyar el Con-
curs de Vídeo Jove 2005.

Al cicle El Món amb ulls joves, di-
versos alellencs parlaran i mostraran 
les imatges dels seus viatges a l’Argen-
tina, Polònia, Egipte i el Tíbet. Una al-
tra forma d’aprendre arriba amb els ta-
llers i cursos que es faran a Can Gaza. 
Les temàtiques són diverses perquè els 
joves d’Alella podran aprendre des de 
dibuixar còmics, fins a interpretar les 
estrelles, trobar feina, fer curtmetrat-
ges, maquillar-se o conèixer les normes 
bàsiques per lligar i rebre consells bà-
sics sobre les primeres relacions sexu-
als.

CLOENDA MUSICAL
L’Estiu Jove 2006 es clourà el 27 de ju-
liol, a les 22h, amb un triple concert al 
pati de Can Gaza. Els convidats són El 
Sobrino del Diablo, Alfonso Mora i Jordi 
Lligadas, tres propostes de diferents 
estils musicals. El Sobrino del Diablo 
proposa temes crítics i irònics amb l’ac-
tual societat en una posada en escena 
que barreja elements d’un concert amb 

els d’una interpretació còmica. D’altra 
banda, Alfonso Mora presentarà el seu 
primer treball discogràfic anomenat Me 
pone, amb cançons de contingut social i 
personal. En Jordi Lligadas, amb la seva 
veu i una guitarra, crearà una atmosfera 
distesa i a la vegada profunda amb els 
seus temes. 

De dalt a baix, Jordi Lligadas, el Sobrino del Diablo i 
Alfonso Mora, que actuaran a la Nit de cantautors.
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CULTURA

ESTIU JOVE: MÉS DE 30 ACTIVITATS 
PER COMBATRE L’ENSOPIMENT  

LA FESTA MAJOR PROPOSA ACTES PER A TOTHOM 

El correfoc i el ball amb l’Orquestra Li-
toral donaran el tret de sortida, el 29 
de juliol, a la Festa Major, que s’allar-
garà fins l’1 d’agost, diada de Sant 
Feliu. Una de les principals novetats 
d’enguany és que tots els actes se-
ran gratuïts, de forma que l’Hort de la 
Rectoria romandrà obert. També hi ha 
canvis en el disseny del programa de 
mà de la Festa Major 2006: un format 
original, pràctic per les seves dimensi-
ons i saborós per l’element de sorpresa 
que hi conté.

El concert i el gran ball de gala del 
dia 1 d’agost anirà a càrrec de l’Or-
questra Costa Brava. A la Nit Jove, que 
se celebrarà el diumenge 30 de juliol, 
actuaran els grups La Banda oficial de 
l’Eix del Mal, Dr. Calypso i Màitip’s 
a l’Hort de la Rectoria mentrestant al 
Parc Gaudí, el grup Morralla oferirà una 
nit marinera amb les havaneres més 
conegudes. L’endemà no hi faltaran 
les sardanes amb la cobla Genisenca 
i l’obra El Retaule del Flautista amb el 
Grup de Teatre del Casal d’Alella, que 
es representarà per primer cop a l’aire 
lliure a l’Hort de la Rectoria.

La caminada popular del 29 de juli-

···························································································
La Festa Major ofereix activitats per a tots els públics. Per primera vegada, les 
actuacions musicals a l’Hort de la Rectoria són obertes i gratuïtes.

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

ol, les partides simultànies d’escacs del 
30 de juliol, el XXVè Torneig de Futbol 
Sala, el minitennis que s’organitzen a 
la plaça de l’Ajuntament i l’Open de 
Tennis de Festa Major són les activitats 
esportives de la programació. Entre els 
concursos, el de dibuix infantil arriba 
enguany a la desenaa edició, mentre 
que el de peres farcides i el de truites es 

Ja s’han publicat les bases de la 3a 
edició de la beca per a la producció 
artística de nous músics. Aquesta 
iniciativa conjunta dels ajuntaments 
d’Alella, Teià i El Masnou presenta 
dues categories: la primera per a grups 
amb membres de 14 a 17 anys, i la 

BEQUES A LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA DE NOUS MÚSICS 
segona per a músics d’entre 18 i 30 
anys. Les maquetes es poden presen-
tar fins al 28 de juliol als punts d’infor-
mació juvenil dels tres municipis. Entre 
els premis del concurs s’hi compta po-
der actuar en una de les festes majors 
dels municipis participants, així com la 
possibilitat econòmica i logística d’en-
registrar una maqueta amb els temes 
dels grups. Podeu consultar les bases 
íntegres al web www.alella.org.

consoliden. Les activitats infantils són 
un altre dels punts forts del programa 
on no poden faltar els jocs, les actuaci-
ons més divertides, la xocolata desfeta 
o els cercaviles amb els gegants, cap-
grossos, timbalers i grallers del munici-
pi. També la Guerra Guarra i Remullada 
del 31 de juliol és una de les activitats 
predilectes dels nens.

Les actuacions a l’Hort de la Rectoria seran gratuïtes per a tothom.

El grup Dismensionel va ser el guanyador 
de l’any passat, i actuarà  l’11 de 
setembre a la plaça de l’Ajuntament
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EDUCACIÓ

S’OBRE LA PREINSCRIPCIÓ DE 
L’ESCOLA D’ADULTS
La programació formativa per al 
curs 2006-2007 de l’Espai Actiu, 
l’escola d’adults del municipi, ha 
quedat tancada amb una ofer-
ta àmplia per a persones adultes 
i també activitats de reforç per a 
infants. La preinscripció i la ma-
triculació s’ha de fer efectiva al 
Punt d’Informació Juvenil (PIJ) al 
Torrent Vallbona, de dilluns a di-
vendres de 10h a 13h i de 16 a 
19h.  Els adults poden preparar-se 
per a les proves d’accès als cicles 
formatius de grau mitjà i de grau 
superior. Aquest cicles formatius 
són una formació reglada que 
combina la teoria amb la pràcti-
ca per a preparar professionals en 
diferents sectors laborals. També 
s’ofereix la possibilitat de partici-
par en el curs per fer la prova d’ac-
cés a la universitat, per a majors 
de 25 anys. El català és una de 
les matèries que es poden millorar 
a l’Espai Actiu on es donaran les 
classes corresponents al nivell B i 
C de català. Per últim, els nens i 
nenes del municipi es poden apun-
tar a un grup de conversa per re-
forçar la comprensió i l’expressió 
verbal del català mitjançant jocs. 
Aquest curs, que es farà durant 
una hora, dos cops per setmana, 
és gratuït. Els altres tenen un cost 
d’entre 30 i 60€ depenent de les 
hores lectives.  

CALENDARI

preinscripcions

matriculacions

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

ES POSA EN MARXA EL SERVEI DE 
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

El ple del 29 de juny va aprovar per 
unanimitat l’establiment del servei pú-
blic municipal de llar d’infants. Aquest 
acord és el primer pas per tenir aquest 
equipament, que es construirà en el 
solar on actualment hi ha el pàrquing 
de motocicletes de l’Institut. La crea-
ció d’una llar d’infants és una de les 
prioritats que s’havia marcat l’equip de 
govern i que ha estat possible gràcies 
a la creació del Mapa de Llar d’Infants 
de Catalunya per part de la Generalitat 
de Catalunya. El govern català subven-
ciona la construcció de la llar d’infants 
d’Alella amb 5.000€ per plaça i amb 
1.800€ per plaça i any pel que fa a la 
gestió de l’equipament. 

En aquests moments s’estan re-
dactant les clàusules per convocar el 
concurs de l’obra, que es preveu que 
estigui acabada abans de finals d’any.  
L’edifici tindria 400m2 en planta baixa 
amb la possibilitat d’una ampliació fu-
tura, ja que el solar té una superfície 
de 1.738m2.

60 PLACES DE SORTIDA
El nou equipament tindrà un total de 
60 places, dividides en 4 aules. Per a 
nadons de 0 a 1 any hi haurà una aula 
amb vuit places, per als nens d’entre 1 
i 2 anys hi haurà dotze places, men-

···························································································
El nou equipament es construirà durant aquest any i es preveu que entri en 
funcionament el gener de 2007.

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

tre que per als nens d’entre 2 i 3 anys 
es faran dues aules, amb vint places 
cadascuna. La gestió del centre també 
sortirà a concurs. La previsió és que hi 
hagi un equip format per vuit persones: 
director/a, cinc educadors/es i dos au-
xiliars.

La futura llar d’infants també 
comptarà amb servei de menjador i de 
permanències en horari de 8h a 9h i 
de 17h a 18h. Una de les novetats que 
inclourà aquest equipament municipal 
serà l’Espai Família, amb dues bran-
ques d’actuació. Per una banda es cre-
arà l’Espai Nadó, on les famílies que 
acabin de tenir una criatura podran 
resoldre dubtes i compartir experiènci-
es. Aquest servei es farà un cop per 
setmana, durant dues hores en horari 
de matí o tard. D’altra banda, hi hau-
rà un sala amb jocs que estarà oberta 
dues tardes a la setmana perquè els 
nens menors de 3 anys, acompanyats 
dels seus familiars puguin aprendre a 
través de jocs didàctics. Aquests dos 
serveis són complementaris a les au-
les convencionals de l’escola bressol. 
A finals d’aquest any, coincidint amb 
la finalització dels treballs de construc-
ció, l’Ajuntament posarà en marxa el 
sistema públic per inscriure’s en el fu-
tur centre. 

Terreny on hi haurà 
l’escola bressol, a 
prop de l’escola del 
Bosquet i l’Institut.
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UNA MICA DE TOT

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

LA MAJORIA D’ALELLENCS VOTA 
A FAVOR DEL NOU ESTATUT

···········································································································································
L’aplicació, a partir de l’1 de juliol, del sistema del carnet per punts persegueix la reducció de la mortalitat a la carretera. 

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

Un total de 6.740 alellencs estaven cri-
dats a les urnes el 18 de juny per ex-
pressar la seva opinió sobre el nou esta-
tut català. D’aquests ciutadans, 3.756 
van exercir el seu dret a vot, el que 
significa un 55,72% de participació. 
Aquesta xifra supera la mitja catalana 
en gairebé cinc punts. 

En total es van recollir 2.753 pa-
peretes afirmatives, la qual cosa es tra-
dueix en un 73% de vots positius. El 
20% dels electors van votar en contra, 
el 5,5% van fer-ho en blanc i el 0,85% 
van optar pel vot nul. Els resultats ale-
llencs són gairebé idèntics als catalans.  

El sistema del carnet per punts, en vi-
gor des de l’1 de juliol, vol reduir la 
mortalitat a la carretera com ha pas-
sat en d’altres estats on ja s’ha aplicat 
com a França o el Regne Unit. Cada 
conductor comptarà amb 12 punts de 
sortida que es reduiran en funció de les 
infraccions comeses. Els conductors 

EL CARNET PER PUNTS, 
UNA EINA PER REDUIR ELS ACCIDENTS

novells tenen 8 punts. 
Segons el Servei Català de Trànsit 

(SCT), a Catalunya hi ha més de 6.000 
conductors susceptibles de perdre la lli-
cència de conduir durant el primer any 
de posada en funcionament del permís 
per punts. El detallat estudi, elaborat 
pel SCT, a partir del nombre d’infrac-

···························································································
En una jornada marcada per la normalitat, el 73% dels ciutadans va donar 
suport al nou estatut mentre que un 20% va votar negativament. 

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

CONSELLS PER SUPERAR LES FORTES 
TEMPERATURES DE L’ESTIU 
Davant de les altes temperatures re-
gistrades el mes de juny, el Depar-
tament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya ha engegat una campa-
nya informativa per passar millor 
l’estiu. En primer lloc s’aconsella 
beure molta aigua i sucs de fruita, 
prendre dutxes fresques i evitar les 
begudes alcohòliques i els menjars 
calents. Pel que fa a l’acondiciona-
ment de la llar, cal abaixar les per-
sianes quan hi toca el sol, obrir les 
finestres durant la nit i refrescar-se 
amb ventiladors o aparells d’aire 
condicionat. D’altra banda, es reco-
mana evitar sortir al carrer al migdia 
i els trajectes amb cotxe durant les 
hores de més sol. També es aconse-
llable limitar l’activitat física inten-
sa, mullar-se la cara i una mica la 
roba i protegir-se del sol amb gorres 
o barrets, portar roba lleugera i que 
no sigui massa ajustada. 

2 PUNTS MENYS

Estacionament perillós
Estacionar en carrils reservats
Detecció de radars o circular sense llums
Portar nens en ciclomotor o motocicleta
Excés de velocitat (entre 20 i 30 km/h)

3 PUNTS MENYS

No mantenir la distància de seguretat
Fer servir el telèfon mòbil
Conduir sense cinturó de seguretat o casc
Canvi de sentit
Excés de velocitat (entre 30 i 40 km/h)

4 PUNTS MENYS

Avançament perillós a ciclistes
No respectar els senyals que regulen el pas
Marxa enrere en vies ràpides
No fer cas dels senyals dels agents
Excés de velocitat (més de 40 km/h)

RESULTATS A ALELLA

SÍ 73,29%
NO 20,26%

EN BLANC 5,5%
NUL 0,85%

cions denunciades pels Mossos d’Es-
quadra en aquests dos últims anys, es 
preveu també que un total de 22.700 
conductors més hauran de realitzar un 
curs de reciclatge de 12 hores per re-
cuperar quatre punts. 

Per a més informació podeu consul-
tar el web www.permisoporpuntos.es.

PARTICIPACIÓ: 55,75%
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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 El desprestigi de la política

Darrerament estem observant com la política alellenca torna a patir mals que consideràvem propis de latituds continentals, com 
ara el Congrés de diputats. És ben cert que, coincidint amb l’entrada en escena de la coalició ERC+La Garnarxa, la incontinència 
verbal d’alguns, la ràbia indissimulada d’altres i, com no, la rumorologia popular van dedicar-nos epítets que ara ens fan gràcia. 
No érem ningú i, potser per això, ens definien com a motxil·leros, niñatos, batasunos, fumetes, idiotes i dogmàtics.

Quan vam començar a governar, deien que arruinaríem l’Ajuntament, que la droga corria com mai no ho havia fet entre el 
jovent del poble o que els departaments de la Generalitat no ens rebien perquè anàvem amb pantalons curts! Aleshores, sense 
obra de govern per criticar, escampaven en petita capelleta mentides pietoses: que si teníem cotxe oficial, que si cobràvem 
moltíssim més ara que en les nostres ocupacions anteriors... Tot fals, però tot ben natural venint de qui venia: de persones 
contrariades pel veredicte de les urnes que no volen renunciar a seguir remenant les cireres unes dècades més.

Per això ens sorprèn que encara ara, amb tres anys de trajectòria en la gestió municipal a les esquenes, les acusacions 
i crítiques que se’ns formulen des de manifestacions a la premsa i butlletins i webs de partits polítics segueixin barrejant-se 
amb el desprestigi personal. Recentment hem pogut llegir declaracions que afirmen sense embuts que el govern atemoreix els 
treballadors, que els regidors tenen les butxaques plenes o que hi ha tractes de favor. Cap d’aquestes fal·làcies és fruit de la 
ignorància: ho són de la mentida conscient i premeditada, i de la rancúnia per no haver pogut continuar al capdavant d’un govern 
que va ser molt criticat per ERC+La Garnatxa per la seva nefasta i deficient gestió, però sense desacreditar persones. 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Hem guanyat l’Estatut, ha guanyat Catalunya
CIU celebra que els catalans hagin ratificat de forma inapel·lable el nou Estatut. Es evident que el 18 de juny representa la victòria del 
SI, la victòria dels que volien més autogovern, més reconeixement nacional, més finançament, i en definitiva que el país avancés. Per 
contra, els grans perdedors són els defensors del NO, tant aquells que fa 25 anys que no volen que Catalunya  vagi endavant, com 
aquells que malgrat voler més, ara volien que el país anés endarrere. 

CIU es mostra satisfeta perquè ha esta capaç de mobilitzar el se electorat a favor del SI .En aquelles poblacions on Convergència 
i Unió té una major implantació, és on hi ha hagut més participació i el  SI ha tingut millors resultats.

Després de dos anys de treballs, finalment Catalunya ja té un nou Estatut que li permetrà avançar en tots els sentits. CIU destaca 
que els catalans  han donat un SI rotund  al text, tal i com es demanava des del partit, i per contra el NO que defensava ERC i PP 
ha fracassat.  

A Alella, en el Ple de L’Ajuntament del dia 25 de maig, una moció demanant el SI al Estatut, presentada per CIU,PSC, IC, i LLS. 
fou aprovada. 

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

e-mail: alella@popularsbcn.com       web: www.popularsbcn.com/alella 
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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 .

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

Pasqual Maragall marxa com li pertoca: per la porta gran i amb l’estima de molts catalans i el reconeixement de la seva trajectòria 
política. 

Acaba la seva etapa amb un triomf i de retruc n’obre una altra que deixa en bones mans. En mans d’una persona solvent i 
eficaç : Josep Montilla. Si be es l’únic que s’estrena a les properes eleccions a la presidència de la Generalitat, la candidatura  de 
Josep Montilla es d’una relativa “novetat”. Montilla es un polític molt ben valorat per els catalans, es prou conegut (el 80 % dels 
catalans saben qui és) i gaudeix d’experiència provada com alcalde (Cornellà), president de la Diputació de Barcelona, ministre 
d’Indústria, i està avalat per el seu lideratge al PSC.

Montilla es la novetat per redifinir les prioritats nacionals.
Es la novetat per desplegar els potencials del nou Estatut.
Es la novetat per definir el nou model de relacions entre el sistema català i l’espanyol.
Es una novetat al escenari polític català, per que els catalans no necessiten salvapàtries si no capacitat de treball i rigor.
Es una novetat per que amb el nou Estatut ens cal normalitat i menys aparença. Ens cal més convicció i menys teatralitat, 

més sinceritat i menys artifici. 
Montilla ho te clar. Precisa d’una nova majoria per fer una revisió en clau de canvi, dissenyar noves prioritats i ho farà amb 

un lideratge amb vocació de futur. 

Quan es parla de mètrica i música en sentit literari, hom es refereix a la poesia. Però en la prosa també hi ha d’haver-ne de 
mètrica i música. Curiosament, he observat que en els nois que escriuen bé, aquestes qualitats són innates o sia que han 
nascut amb elles i tal vegada les han heredat.

Mètrica, que vol dir mesura justa, i música, que vol dir harmonia sonora, bellesa.
Però aquestes dues precioses qualitats no apartanyen únicament a la poesia o la prosa, és a dir a la literatura. Així, per 

exemple, apartanyen també a la política. Fer les coses amb mesura, que no vol dir fer-ne jogues, i amb harmonia o sia amb 
bellesa, són dues qualitats dels polítics excepcionals. Que no te seny, per exemple, els qui s’insulten o els que no diuen la 
veritat.

Tampoc n’hi ha de mètrica ni música quan després d’unes eleccions resulta que tots els partits polítics diuen que han gua-
nyat. Qualitats polítiques sublims però que com moltes altres de molt bones, tal vegada no ajuden a guanyar les eleccions.

Mètrica i poesia



AJUTS I SUBVENCIONS AL CIUTADÀ

El portaveu del PSC, Lluís Vilajosana, conclou que en tres 
anys ERC+LG ha passat “del mite a la llufa de Rials”. Per a 
Vilajosana, darrere la denúncia del conveni feta el setembre 
de 2003 no hi hauria Rials, sinó la justificació d’un pacte 
entre dues forces que estaven a les antípodes: ERC+LG i el 
PP. Vilajosana anuncia l’adhesió del seu grup a la proposta 
però demana que l’alcalde reconegui “els seus errors”.

El regidor Antoni Caralps (Lliga Social) manté que el seu 
grup ha estat sempre partidari del polígon industrial a Rials pels 
efectes positius que tindria sobre l’economia local. Caralps 
recorda que ja en el seu moment va modificar el seu vot 
perquè la resolució del conflicte vindria donada, com així ha 
estat, dins el marc de debat i reflexió de la revisió del POUM.

El regidor Raimon Esquirol (PP) justifica el vot contrari 
de la seva formació perquè és una proposta de l’Alcaldia a la 
qual falta que s’adhereixin encara tres propietaris.

Tot i que el cos li demanaria venjança i votaria en con-
tra, el regidor d’ICV, Federico Moraleda, explica que no ho 
farà perquè en el fons aquest acord i el conveni de 2003 
serien iguals. Ara bé, Moraleda considera que els terminis 
establerts per incorporar a l’acord la resta de propietaris del 
sector deixarien el govern en una situació de feblesa i ur-
gència que, en la seva opinió, serà aprofitada per aquests 
propietaris per exigir més.
S’aprova la proposta amb els vots a favor (11) d’ERC+LG, 

PSC, CiU, Lliga Social i ICV i els vots en contra (2) PP.

3· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació d’ex-
pedient de modificació de crèdit núm.1/2006.
S’aprova la proposta amb els vots a favor (11) d’ERC+LG, 

PSC, CiU, Lliga Social i ICV i l’abstenció (2) del PP.  

4· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació d’ex-
pedient de modificació de crèdit núm.2/2006.
S’aprova la proposta amb els vots a favor (8) d’ERC+LG, 

PSC, Lliga Social d’Alella i l’abstenció de (5) de CiU i PP.

5· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació d’ex-
pedient de modificació de crèdit núm. 3/2006.
S’aprova amb els vots a favor (11) d’ERC+LG, PSC, CiU, 

Lliga Social i ICV i l’abstenció (2) del PP.

6· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre l’apro-
vació del mapa de capacitat acústica pel terme municipal 
d’Alella.
S’aprova per unanimitat.

7· Moció dels grups municipals de CiU, PSC i ICV de suport 
al nou Estatut de Catalunya.
S’aprova amb el vots a favor (7) de CiU, PSC, Lliga Social 

i ICV i els vots en contra (6) d’ERC+LG i PP. 

14

COP D’ULL AL PLE  
EL FULL

PLE ORDINARI DEL 25 DE MAIG  

1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 27 
d’abril de 2006.
S’aprova amb l’abstenció de Carme Tort-Martorell (CiU) per 

no haver assistit a la sessió.

2· Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació d’acords atorgats 
amb la Mercantil Rials, S.A. i el senyor Joan Manuel Bofill.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), recorda que en un 
ple extraordinari celebrat a les acaballes de l’anterior man-
dat, el govern format per CiU, PSC, ICV, Acció Catalana i el 
regidor Francesc Lluch va aprovar l’anomenat conveni d’in-
tencions urbanístiques de Rials, Can Serra i d’altri. Aquest 
conveni compensava l’empresa Rials SA amb 11.485m2 de 
sostre residencial a canvi de la cessió a l’Ajuntament de 5,9 
hectàrees de sòl industrial a la part baixa de la Vall de Rials, 
i la resta de propietaris de l’àmbit amb 4.370m2 de sostre 
més. 

Aquest conveni va ser denunciat per ERC+LG, el PP i la 
Lliga Social el 25 de setembre de 2003, en base a dos infor-
mes jurídics. A finals d’aquell any, Rials SA presentava dos 
contenciosos: un per teòrica inactivitat de l’administració des 
de 1994 i l’altre contra la denúncia del conveni. 

Davant d’aquesta situació, i dins el marc dels treballs de 
revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 
l’alcalde va arribar, l’abril de 2006, a un acord amb Rials SA 
que fixa la suspensió dels contenciosos i la cessió a l’Ajunta-
ment, en qualitat de sòl no urbanitzable, de les 5,9 hectàre-
es que l’empresa té a la Vall de Rials. 

A banda del percentatge prescriptiu de sostre per a habi-
tatge social, l’Ajuntament obté també el sostre que haurien 
de construir els propietaris com a habitatge de preu assequi-
ble, de manera que l’Ajuntament desenvoluparà tot l’habitat-
ge públic que es generi d’aquesta operació. 

A canvi, l’Ajuntament compensa Rials SA amb 7.320m2 
de sostre lliure, tot reduint en més d’un terç l’impacte urba-
nístic.

En el mateix punt, se sotmet també a votació l’acord 
subscrit amb Juan Manuel Bofill, propietari de 0,4 hectà-
rees del sector, que serà proporcionalment compensat amb 
492m2 de sostre.

El regidor Salvador Artés (CiU) considera que aquest 
acord no resol definitivament el conflicte, ja que en aquests 
moments només incumbeix els propietaris de poc més de 
6 de les més de 8 hectàrees afectades pel polígon. A més, 
Artés sosté que, a diferència del present acord, impulsat per 
l’alcalde, l’anterior conveni va comptar amb la conformitat 
de 9 dels 13 regidors que formaven el consistori.

La regidora Carme Tort (CiU) critica que el pacte s’hagi 
tancat, a hores d’ara, només amb el propietari majoritari.  
Tort resta importància a les diferències en l’aprofitament ur-
banístic entre l’acord actual i el conveni de 2003 i les imputa 
als canvis que s’han esdevingut en la llei del sòl. A més, 
Tort considera que els paràmetres actuals són menors perquè 
també ho és l’extensió de l’acord.

Oberta la convocatòria d’ajuts destinats a persones, famílies i comunitats de 
propietaris que incorporin als seus edificis energies renovables.
Per a més informació: ICAEN, avd. Diagonal, 453 bis, àtic. Barcelona
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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 10 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: JULIOL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 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 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
(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




