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Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a elfull@alella.org

L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

Arriba l’agost, i un cop passa la Festa Major baixa la intensi-
tat de la vida social i cultural del nostre poble, personalment 
s’agraeix, tot i que malgrat que puguem agafar algun dia de 
vacances, continuem treballant.

Aquest darrer mes s’han llençat dos concursos importants 
per al municipi. El primer és el de redacció del projecte i 
construcció de la primera escola bressol municipal per a una 
seixantena d’infants entre zero i tres anys en l’espai situat 
entre el parvulari de l’escola Fabra i l’institut. Si tot progres-
sa adequadament a primers de l’any vinent començarien les 
obres per tal d’entrar en funcionament el curs 2007-2008. 
El segon concurs és el d’externalització  del manteniment dels 
principals parcs i zones verdes i de l’arbrat viari, amb l’ob-
jectiu de programar i sistematitzar aquestes feines, i per tant 
aconseguir tenir tot l’any uns espais públics de qualitat.

Una gran notícia per al poble és que el passat 20 de juliol 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va validar definitiva-
ment la modificació urbanística de Can Calderó. Això farà 
que en el termini d’unes poques setmanes l’Ajuntament sigui 
el propietari del sòl necessari per a l’ampliació de l’edifici del 
Bosquet de l’escola Fabra i, per tant, es pugui cedir a la Ge-
neralitat perquè la realitzi, una qüestió llargament esperada 
per la comunitat educativa i les famílies. La ratificació de la 
Comissió també dóna via lliure als projectes del nou Casal i 
de la compra de la Fàbrica de Pintures.

M’agradaria també comentar que la Generalitat va presentar 
el projecte de construcció dels dos edificis d’habitatge públic 
de Can Doctor i per tant, si tot va bé, es començaran a cons-
truir abans d’acabar l’any. D’altra banda, les obres de reforma 
de l’Escorxador per convertir-lo en la nova caserna de la poli-
cia començaran, finalment, aquest estiu.

No vull acomiadar-me sense felicitar a tota la gent del depar-
tament de Serveis Urbans que han aconseguit la seva certi-
ficació ISO 9001:2000 després de molts mesos de feina per  
treballar amb criteris d’eficiència i qualitat. Aquest èxit però, 
no és el final d’un procés sinó el principi d’una tasca continua 
de millora en la resposta a la ciutadania.

Ara si, us desitjo a tots una bona Festa Major i un bon estiu. 
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CULTURA 

LA FESTA MAJOR I LA VEREMA,
TRADICIÓ I INNOVACIÓ 
···························································································
La Festa Major amb tots els actes gratuïts i la XXXIII Festa de la 
Verema amb novetats i convidats de luxe formen la programació 
festiva i tradicional de la vila per aquest estiu. 
···························································································

La Festa Major de Sant Feliu arriba a 
finals de juliol amb un programa d’ac-

tivitats per a tots els pú-
blics. Una de 
les principals 
novetats d’en-
guany es tro-
ba en el pro-
grama de mà, 
amb un dis-
seny original 

que combina la 
informació amb 
la dolçor. Es 
tracta d’una 
capseta, que 
tots els ciu-
tadans ja 
han rebut a 
casa, que 
r e c o r d a 
a la dels 
medica-
ments ja 

que en el 
seu interior conté un 

prospecte amb el programa d’actes. El 
text ve acompanyat de petits caramels, 
en forma de fruita, que volen simbo-
litzar el bon gust que deixen els dies 
de Festa Major quan amics i familiars 
es reuneixen al voltant d’una taula o 
en alguns dels actes que es proposen. 
La Festa Major del 2006 arriba amb la 
novetat que tots els actes, fins i tot el 
ball de gala són gratuïts.

L’Orquestra Costa Brava, els grups 
Morralla d’havaneres, Dr. Calypso, La 
banda de l’Eix del Mal, Màitip’s, les 
sardanes, el teatre, les activitats infan-

tils i els esports ompliran de festa la 
vila des del 29 a l’1 d’agost.

CONVIDATS DE LUXE PER LA VEREMA
La XXXII Festa de la Verema, que es cele-
brarà del 8 a l’11 de setembre, comptarà 
enguany amb dos convidats de luxe. En 
primer lloc, el director i presentador d’El 
matí de Catalunya Ràdio, Antoni Bas-
sas serà l’encarregat de donar el tret de 
sortida a la festa amb el pregó oficial. El 
periodista serà l’encarregat de dirigir-se a 
tots els alellencs abans de l’inici de fes-

ta. D’altra banda, la restauradora Carme 
Ruscalleda oferirà, el diumenge 10 de 
setembre, una xerrada a Can Lleonart 
on els assistents podran conèixer com 
aquesta cap de cuina ha aconseguit Tres 
Estrelles Michelin per al seu restaurant, 

el Sant Pau de Sant Pol de Mar. 
Una de les principals novetats que 

presenta el programa és la creació d’un 
concurs de fotografia on la millor imatge 
de la XXXII Festa de la Verema es portarà 
un premi de 300€. Les fotografies, que 
es podran presentar fins al 25 de setem-
bre, s’exposaran a Can LLeonart durant 
la segona quinzena del mes d’octubre.

Pel que fa a les actuacions, La Sal-
seta del Poble Sec, el 8 de setembre, i 
l’Orquestra Privada, el 10 de setembre, 
s’encarregaran dels balls de la Verema 
a la Plaça de l’Ajuntament. En aquesta 
edició de la festa més tradicional i po-
pular d’Alella s’ha apostat, el diumenge 
10 de juliol, per la música amb arrels 
mediterrànies com la que oferirà el grup 
mallorquí Al-Mayurqa i la formació ma-
resmenca La Coixinera. El dia 11 per la 
tarda, el grup guanyador de la II edició 
de la Beca a la Producció Artística de 
Nous Músics, Dimensionel, actuarà a 
la Plaça de l’Ajuntament. A continuació, 
l’autor Narcís Perich presentarà el seu 
segon disc.

·································································
El periodista Antoni Bassas 
i la restauradora Carme Ruscalleda, 
a la Verema 2006
·································································

Carme Ruscalleda Antoni Bassas
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SERVEIS URBANS

L’ÀREA DE SERVEIS URBANS OBTÉ EL CERTIFICAT DE 
QUALITAT ISO9001:2000
···························································································
L’empresa TÜV ha realitzat una auditoria externa al departament de Serveis 
Urbans de l’Ajuntament que ha merescut el certificat de garantia i qualitat 

ISO9001:2000

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

El procés d’implantació, des de març 
de 2005, d’un nou sistema de gestió 
en l’Àrea de Serveis Urbans de l’Ajun-
tament, basat en la gestió de processos 
aplicant les noves tecnologies i criteris 
empresarials ha provocat una millora 
substancial en les actuacions a la via 
pública i els edificis municipals. 

El personal de l’àrea, entre els 
quals es troba la Brigada Municipal, 
s’ha implicat en aquest sistema basat 
en l’aplicatiu Qualiteasy, que registra 
totes les incidències i les actuacions 
que es realitzen, cosa que permet do-
nar-los resposta amb més agilitat. Mol-
tes de les nofificacions es realitzen a 
distància, des del mateix lloc dels fets, 

mitjançant una agenda electrònica, 
una eina amb la qual han estat dotats 
els responsables de Serveis Urbans i al 
Policia Local.

La feina realitzada durant els dar-
rers 15 mesos per aquesta àrea, s’ha 
vist recompensada el mes de juliol 
amb l’obtenció del certificat de qua-

litat ISO9001:2000. L’empresa TÜV 
ha efectuat una auditoria per constatar 
que es compleixen els requisists d’efi-
ciència i qualitat en la gestió del servei 
al ciutadà. 

L’Ajuntament d’Alella és una de les 
primeres administracions catalanes 
que obté aquest reconeixement que 
l’empresa certificadora alemanya va 
lliurar, el 25 de juliol, als responsa-
bles de l’àrea de Serveis Urbans. L’ob-
tenció de la ISO9001:2000 obligarà 
a passar anualment una auditoria per 
comprovar que continua essent vigent 
amb l’aplicació de millores que per-
segueixen sempre l’excel·lència en el 
servei. 

FINALITZEN LES OBRES DE MILLORA EN ELS NUCLIS 
DE MAR I MUNTANYA I LA GAIETANA
La instal·lació de la xarxa d’aigua, les 
obres de clavegueram, la substitució de 
part de l’arbrat viari, la creació i millora 
de les voreres, un nou enllumenat pú-
blic i la pavimentació dels carrers amb 
la que entra en funcionament l’aplica-
ció de la nova senyalització, que con-
verteix els carrers en vies de direccions 
úniques, són les obres que s’han fet als 
barris de La Gaietana i Mar i Munta-
nya abans de la seva recepció per part 
de l’Ajuntament. Aquests dos barris es 
sumen a Mas Coll, Font de Cera i Can 
Magarola que també s’han recepcionat 
en els darrers tres anys. El nucli de Cal 
Vell és l’únic del municipi que encara 
no ha estat recepcionat.

El nou asfaltat de l’avinguda dels Rosers.

·································································
L’Ajuntament d’Alella ha estat
una de les primeres administracions 
públiques de Catalunya en 
obtenir el certificat.
·································································
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SERVEIS URBANS/EDUCACIÓ

S’APROVA EL CONCURS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL
La Junta de Govern Local va apro-
var, el 19 de juliol, el plec de clàu-
sules per a l’elaboració del projecte 
de construcció de la llar d’infants 
municipal. El document tècnic es 
refereix a la construcció d’aquest  
equipament en l’espai dels terrenys 
situats a l’avinguda del Bosquet, 
entre el parvulari de les Escoles 
Fabra i l’IES Alella. Amb aquesta 
finalitat es convoca el concurs per 
a l’adjudicació dels treballs d’ela-
boració del projecte executiu, la 
seva direcció i l’execució de les 
obres per un centre d’uns 430m2 
amb un porxo cobert de 100m2 so-
bre un solar d’uns 1.700m2. L’im-
port màxim que estableix el plec 
és de 525.000€. La capacitat del 
nou edifici serà de 60 places de 
primer cicle d’educació infantil, de 
0 a 3 anys, amb quatre aules per a 
les tres franges d’edat, cuina, sala 
d’educadors, cuina, cambra de 
descans i espais canviadors, entre 
d’altres cambres com el magatzem 
i el despatx de secretaria i direcció. 
El termini fixat per a la construcció 
de l’obra és de 4 mesos. Segons el 
calendari es preveu comptar amb 
el nou equipament durant el pri-
mer semestre de 2007.

S’ARRANJA L’APARCAMENT DE SORRA 
DE LA RIERA PRINCIPAL
L’Àrea de Serveis Urbans ha mi-
llorat, durant el mes de juliol, 
l’aparcament de sorra de la Riera 
Principal. En primer lloc, s’ha ani-
vellat tota la superfície posant-hi 
sauló, una terra arenosa que filtra 
molt més bé l’aigua quan plou i 
s’ha netejat l’esplanada de restes 
de matolls i brutícia que s’havien 
acumulat en els darrers temps. 
També s’ha instal·lat una tanca 
perimetral de fusta amb una ram-
pa per facilitar l’accès als usuaris 
d’aquest aparcament de vehicles. 
També s’han plantat i posat ele-
ments de jardineria per crear una 
separació més clara entre la zona 
d’aparcament i les vies urbanes 
que el rodegen. 

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

EL PEPA PROPOSA LA INSTAL·LACIÓ 
DE NOU MOBILIARI INFANTIL

La Comissió de Parcs i Jardins forma-
da en el marc del Projecte Educatiu 
del Poble d’Alella, (PEPA), ha propo-
sat, amb la col·laboració de l’àrea de 
Serveis Urbans, arranjar els parcs de 
la vila amb la incorporació de nou mo-
biliari infantil i millores enfocades a 
diferents franjes d’edat. En en funció 
de l’espai, s’ha proposat la creació de 
zones d’esbarjo per a nens i d’altres 
dirigides a totes les edats. En la pro-
posta també es destaca la potenciació 
de zones amb ombra. 

El departament de Serveis Urbans 
va començar a treballar a finals de ju-
liol en el parc del carrer Àfrica segons 
les directrius proposades per la comis-
sió del PEPA. D’aquesta forma, la pista 
actual es millorarà amb la instal·lació 
de noves cistelles de bàsquet i la reixa 
ampliarà la seva alçada per millorar-ne 
la seguretat. Aquest espai es convertirà 
en un indret per a totes les edats men-
tre que el parc infantil comptarà amb 
nou mobiliari de colors vius per donar-

···························································································
El parc del carrer Àfrica, el Parc Gaudí, el parc de Na Trinitat, la zona verda 
del Canonge i l’Hort de la Rectoria són els primers espais on es faran les 
millores diferenciant les zones infantils de les zones d’esbarjo per a tothom. 

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

li una imatge més alegre. En la zona 
verda del Canonge es vol habilitar una 
zona de gronxadors per a nens grans 
i una altra de protegida per a petits. 
També es vol posar una pista d’skate, 
porteries, bancs i papereres noves. Un 
tobogan i una piràmide serien els dar-
rers elements d’aquesta zona. A l’Hort 
de la Rectoria es vol delimitar i separar 
bé la zona d’esbarjo dels aparcaments. 
També es vol treure la font de l’aparca-
ment i pujar-la i posar un mobiliari rús-
tic de fusta. El parc Gaudí i el parc de 
Na Trinitat Fabra (Hort de Can Nyiga)  
es transformaran, després de les millo-
res, en zones infantils de més qualitat. 
Les millores es preveu que finalitzin du-
rant la propera tardor.

De cara al nou curs escolar, també 
es vol comptar amb la implicació dels 
centres educatius perquè siguin els 
mateixos alumnes qui dissenyin zones 
d’esbarjo properes a les respectives 
escoles. Aquesta proposta s’adreça als 
alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat.

Zona verda de l’Hort de la Rectoria.
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MEDI AMBIENT

S’OBREN I ES MANTENEN LES PISTES 
I CAMINS FORESTALS

Fins al 30 de juny s’han executat fran-
ges de baixa combustibilitat als marges 
de la pista carenera, eix principal del 
Parc Serralada Litoral. Aquestes actu-
acions han comptat amb un conveni 
de col·laboració de la Caixa d’Estal-
vis i Pensions i amb la Diputació de 
Barcelona per al desenvolupament del 
Pla de Gestió Integral per a la conser-
vació dels sistemes naturals de la xar-
xa de Parcs Naturals. En el municipi, 
entre el Turó del Galzeran i la Pedrera 
d’Alella Parc, s’han creat bandes d’en-
tre 10 i 25 metres d’amplada a banda 
i banda d’aquesta pista amb l’objectiu 
de reduir el combustible vegetal als 
marges per disminuir el risc d’incendis, 

millorar la utilitat del camí per reforçar 
una línia de defensa, potenciar la ca-
pacitat del camí per actuar com a ta-
llafoc, augmentar la seguretat i millorar 
l’accés dels equips d’extinció i poten-
ciar la creació de zones obertes per ús 
de la fauna.
D’altra banda, s’han enllestit els tre-
balls d’obertura i manteniment de ca-
mins i pistes forestals incloses al Pla de 
Prevenció d’Incendis (PPI) per a l’any 
2006. Les noves obertures s’han dut a 
terme al Camí del Greny i en un tram 
del Camí dels Traginers. El manteni-
ment ha afectat les pistes que uneixen 
els carrers Empordà i Rosselló amb la 
Cornisa, i la que uneix el nucli d’Alella 

···························································································
S’han creat franges de baixa combustibilitat als marges de la carena  i s’ha fet 
el manteniment de les pistes forestals per disminuir el risc d’incendis.

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

BONA NOTA EN LA CARACTERITZACIÓ DE LA BROSSA
El procés de caracterització s’inicia 
prenent una mostra representativa de 
la fracció orgànica portada a la planta 
de compostatge de Granollers, d’entre 
250 i 500 kg. Tot seguit se separen 
manualment els materials, que s’agru-
pen segons la seva tipologia: fracció 
orgànica, restes vegetals, bosses, 
llaunes o ampolles, entre d’altres. El 
pesatge d’aquestes fraccions permet 
determinar la composició i el percen-
tatge de cadascun d’aquests materials. 
L’informe resultant permet tramitar el 
retorn del cànon, que és directament 
proporcional a la qualitat de la carac-
terització: a millor qualitat, major re-
torn. Tots els elements no orgànics que 

s’hagin trobat amb aquesta fracció de 
la brossa s’anomenen impropis i deter-
minen la qualitat de la brossa. El nivell 
de qualitat, que es mesura pel nombre 
d’impropis trobats, se situa per sota de 
les dues barreres que fixa l’Agència de 
Residus per determinar si la qualitat és 
excel·lent amb menys del 10% d’im-
propis, bona amb menys del 15% o 
dolenta. 

En la darrera caraterització que es 
va fer del material procedent d’Alella, 
només un 9,3% del total de la brossa 
van ser impropis. Aquesta xifra, refe-
rent a l’anàlisi que es va fer el 7 d’abril, 
és molt similar a les aconseguides en 
els estudis del 2005. D’aquestes xifres 
es desprèn que els alellencs fan una 
bona selecció de la brossa en destí se-
parant les restes orgàniques del rebuig, 
el paper-catró, els envasos i el vidre.

El camió que transporta la fracció orgànica 
i operaris fent la caracterització. 

Parc amb la carretera BP-5002 a Font 
de Cera. El cost total dels treballs ha 
estat de 10.410€ dels quals, una part 
l’ha aportat la Diputació de Barcelona.
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NOVES TECNOLOGIES

···························································································
Durant el primer trimestre de l’any vinent s’hauria de desplegar l’accès a 
banda ampla a través de la tecnologia inalàmbrica Wimax. 

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

S’ESTUDIA LA POSSIBILITAT D’AVANÇAR-SE AL 
DESPLEGAMENT TOTAL DE LA TDT

Un gran nombre d’alellencs es dirigei-
xen a l’Ajuntament per preguntar so-
bre la situació de les emissions de la 
Televisió Digital Terrestre (TDT) ja que 
amb l’aparell decoficador només po-
den veure els canals de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió. Davant 
dels dubtes i qüestions que es plante-
gen, cal informar que són les empreses 
propietàries dels canals de televisió les 
responsables de donar la cobertura pa-
gant el transport del senyal. De totes 
formes, aquesta obligació no és inmi-
nent i segons ha pogut saber l’Ajunta-
ment d’Alella la cobertura no es dona-
ria, per part dels canals de televisió, 
fins a finals del 2008. El Maresme, 
per la seva orografia, és un territori car 
per donar la cobertura de la TDT. Do-

nada aquesta realitat, l’Ajuntament ha 
parlat amb l’empresa Abertis-Telecom, 
propietària i qui gestiona el repetidor 
que dona cobertura al 
municipi, per estudiar una 
proposta alternativa. El 
pressupost presentat  per 
l’empresa és molt elevat 
i s’està en procès de ne-
gociar una proposta que 
sigui assumible per les ar-
ques municipals. 

NOU CANAL DE TELEVISIÓ
D’altra banda, el ple del 27 de juliol 
va proposar l’adhesió a un consorci, 
que gestionat per 16 municipis, serà 
l’encarregat de crear un nou canal 
de televisió públic que cobrirà des de 

Tiana-Montgat fins a Sant Vicenç de 
Montalt-Caldes d’Estrac. L’objectiu és 
donar més informació sobre el què 

passa a la comarca i en 
el cas d’Alella, aquest 
nou canal, es sumara a 
la informació que rep el 
ciutadà a través del but-
lletí municipal, el web i 
el sistema de missatgeria 
SMS. El calendari d’ac-
tuació preveu que el nou 
canal comenci a emetre 
durant el 2007. Un altre 

dels projectes que s’obre amb la TDT 
és la possibilitat d’usar un canal de da-
des que serà una nova eina de comu-
nicació bidireccional entre el ciutadà i 
l’administració local. 

TOTS ELS CIUTADANS TINDRAN ACCÉS A BANDA AMPLA

Des que l’empresa Telefònica va posar 
en funcionament, a finals del 2005, 
una centraleta al municipi s’ha mi-
llorat la cobertura ADSL en els barris 
més allunyats de la central telefònica 
del Masnou. Aquest equipament no-
més permet contractar els serveis de 
connexió a banda ampla amb Telefò-
nica ja que els altres operadors no hi 
tenen accés perquè en el seu moment 
no van voler participar en el cost de la 
instal·lació. Per aquest motiu la resta 
d’empreses del sector només poden 
oferir els seus serveis des de la central 

telefònica del Masnou. Amb la centra-
leta són molts els ciutadans que s’han 
pogut connectar a internet de banda 
ampla però no tots. Per aquests últims, 
l’Ajuntament està a l’espera que la Ge-
neralitat desenvolupi a Alella el seu 
programa d’internet rural que va co-
mençar l’any 2003. Segons les conver-
ses mantingudes, l’empresa concesio-
nària Iberbanda té previst desplegar al 
municipi l’accés a banda ampla, amb 
la tecnologia inalàmbrica Wimax -més 
potent que l’anterior Wifi- durant el pri-
mer trimestre de 2007. Amb aquest 

···························································································
L’Ajuntament ha demanat pressupost per aconseguir la senyal de la TDT ja 
que els canals responsables no tenen previst cobrir el municipi fins el 2008.  

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

despleglament, tots els ciutadans que 
volguessin podran connectar-se a inter-
net de banda ampla.  

Centraleta de Telefònica del carrer les Heures.
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ELS CONCERTS DEL FESTIVAL D’ESTIU 
OBTENEN EL RECONEIXEMENT DEL PÚBLIC   
L’assistència de més de 300 persones al 
concert de la Polifònica Joia d’Alella va 
marcar l’inici del Festival d’Estiu Alella 
2006. Aquesta primera actuació, dins 
del marc del Festival al Carrer, així com 
la que van protagonitzar el grup Fusa, 
el 6 de juliol, al Parc de Can Sors, van 
aplegar a nombrosos veïns que van po-
der gaudir de bona música a la fresca. 
D’altra banda, les notes de l’Orquestra 
Barroca de Sevilla van obrir el Festival 
als Jardins que va comptar amb prop de 
300 persones que van poder gaudir de 
les interpretacions de peces de Mozart. 

La nit de Poesia i Música, el 13 de 
juliol al Jardí de les Estàtues del Mar-
quès, va comptar amb un públic mi-
noritari però els poemes de Francesc 
Parcerisas, Feliu Formosa i Àlex 
Susanna i la música d’Arianna i Ferran 
Savall van omplir l’espai. L’actuació 
del Quartet Bartók, en el nou escenari 
dels Jardins de les Quatre Torres, va 
meravellar el públic, tant per la qua-

litat de la formació com també pel fet 
de poder gaudir dels magnífics jardins 
d’aquesta finca. L’actuació del tenor 
alellenc Eloi Prat i Morgades el 20 de 

juliol va aplegar uns 320 espectadors. 
En tancar aquesta edició, l’espectacle 
de dansa de David Campos del 22 
de juliol havia esgotat les entrades.

Les set veus que formen el grup Fusa van acutar al Parc de Can Sors.

FINALITZA L’EXPOSICIÓ ESPAIS SONORS

La primera de les instal·lacions de la 
mostra Espais Sonors és la de Miguel 
Ángel Ríos. Es tracta d’una videopro-
jecció on el visitant pot veure una com-
petició de baldufes al carrer. A terra hi 
ha una quadrícula dibuixada on l’obje-
citu és guanyar mantenint la baldufa 
en moviment com més temps millor. 
La rapidesa de l’acció i la violència en-
tre els elements així com el so remet 
a l’espectador al combat, al caos i so-
bretot a la idea de la supervivència de 
l’individu en un món en constant canvi. 
La filmació, amb el nom A Morir, va ser 

gravada a Tepoztlan (Mèxic) i abans 
d’arribar a Alella va ser exposada a 
Nova York. 

Dora García és actualment una de 
les artistes joves amb més projecció 

internacional. Ella és la creadora de 
Lo Posible, una llista de descripcions 
de sons que García va compilar d’in-
ternet. Quan el visitant arriba davant 
d’aquesta instal·lació interactiva, a la 

···························································································
Comafosca Node d’Art i Pensament ha presentat dues instal·lacions que pertanyen 
a la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació “la Caixa”. 

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

sala Fosca, es troba amb un ratolí amb 
el què pot triar els sons que vulgui per 
realitzar combinacions i seqüències de 
sons il·limitats tan sols polsant-ne la 
descripció. Es tracta d’un joc, d’una ex-
periència única que es produeix en un 
determinat moment, sense cap mena 
de continuïtat. 

Des de l’organització, el col·lectiu 
U-Verd ha mostrat la seva satisfacció 
perquè les creacions no han deixat in-
diferent a ningú. Pel que fa a l’afluèn-
cia de públic, s’ha registrat una mitja 
de 12 persones diàries.

 Co
nx

i D
ur
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L’ESTIU I ESPORT FINALITZA DESPRÉS DE CINC SETMANES

La segona i la tercera setmana del mes 
de juliol van ser les de més activitat de 
la 22a Campanya Estiu i Esport. Du-
rant aquesta quinzena va ser quan més 
nens i nenes estaven apuntats a aques-
ta iniciativa que els ha permès gaudir 
de l’estiu en un entorn lúdic i distés. 
La possibilitat d’inscriure’s per dies o 
setmanes ha fet oscil·lar el nombre de 
participants, que en total ha estat de 
172 nens, d’entre 3 i 14 anys. Els més 
petits han comptat amb 9 monitors i 
els més grans amb 8 responsables. 

Els jocs, els esports, els tallers i les 
activitats de lleure i natura han estat 
les principals activitats que han fet els 
joves. També s’han fet dues sortides a 
la platja de Montgat. Els més grans va 
anar a patinar sobre gel a Barcelona 
mentre que els més petits van pujar en 
burro català amb Els Rucs del Corredor. 
Altres excursions van ser a Sant Mi-
quel del Fai, al Canal Olímpic, al Parc 
Catalunya de Sabadell, a Navarcles i a 
una ludoteca amb inflables de Mataró. 

El Poliesportiu i les Escoles Fabra 
han estat els espais de trobada i on s’han 

dut a terme gran part d’aquestes activi-
tats, que tenen com a objectiu educar 
els nens en l’esport i el lleure durant una 
part de les seves vacances escolars.

FESTA FINAL AMB ESCUMA
La 22a edició de la Campanya Estiu i 
Esport va finalitzar el 28 de juliol amb 

···························································································
Un total de 172 nens han gaudit de les vacances fent esport i jugant amb la 
22a Campanya Estiu i Esport.

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

El Patronat Municipal de l’Habitatge ja 
ha tramès a la Direcció General d’Habi-
tatge de la Generalitat les 52 sol·licituds 
que s’han registrat per accedir a algun 
dels set pisos de lloguer del carrer Les 
Heures. Ara, la Generalitat haurà de 
revisar cadascun dels expedients regis-
trats al consistori per tal de confecci-
onar el llistat provisional d’admesos i 
exclosos, que serà exposat en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament. Està previst 

ELS PISOS PÚBLICS DE LLOGUER PER A JOVES 
DE LES HEURES REBEN 52 PETICIONS

que l’adjudicació dels habitatges, per 
un termini màxim de 5 anys, s’hagi de 
resoldre en sorteig públic el proper mes 
de setembre. Per participar en aquest 
concurs, el segon que es realitzarà per 
la mateixa promoció, el principal requi-
sit és ser menor de 35 anys. 

La promoció va dirigida a persones 
nascudes a Alella o que hagin estat 
empadronades al municipi. En aquest 
sentit, la màxima puntuació serà de 20 

punts, un per any registrat al padró. Els 
adjudicataris podran viure-hi durant un 
període improrrogable de 5 anys quan 
es tornarà a convocar a concurs. 

Econòmicament també s’han de 
complir uns requisits que són acreditar 
uns ingressos bruts superiors a 6.000€ 
durant el 2005. D’altra banda, el límit 
superior d’ingressos se situa en 2 vega-
des l’Indicador Públic de Renda d’Efec-
tes Múltiples (IPREM): 16.443€.

una festa de cloenda a la qual també 
hi estaven convidats els pares i les ma-
res. Les actuacions musicals dels ma-
teixos joves amb les cançons de moda 
d’aquest estiu, jocs i una festa amb 
l’aigua i l’escuma com a protagonistes 
van posar el punt i final a l’Estiu i Es-
port d’enguany. 
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ARRENCA EL NOU SERVEI D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES

La principal novetat del nou model de 
transport sanitari urgent, en vigència 
des del mes de juliol, és la separació 
dels dos tipus de servei que efectu-
en les ambulàncies: el transport pro-
gramat i les emergències mèdiques. 

···························································································
El nou model de transport sanitari urgent, desplegat des del juliol, millorarà la 
rapidesa en el servei. Alella, Teià i el Masnou compten amb dues ambulàncies 
d’emergències durant tot l’any i a l’estiu amb un vehicle més.

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

Abans de l’aplicació 
d’aquest sistema, quan hi 
havia alguna emergència 
es podia donar el cas que 
tots els vehicles estigues-
sin ocupats en l’atenció 
de serveis programats i 
el temps de resposta per 
una emergència podia ser 
llarg. Amb el nou model 
de transport sanitari, por-
tat a terme per l’empresa 
pública Sistemes d’Emer-
gències Mèdiques, adscri-
ta al Servei Català de la 
Salut, aquestes situacions 

desapareixen. 
La zona d’Alella, Teià i el Masnou 

compta amb dues ambulàncies per 
emergències mèdiques durant les 24 
hores del dia, durant tot l’any. A més, 
a l’època d’estiu s’incorpora un tercer 

vehicle per donar cobertura als tres 
municipis. Una altra de les novetats 
d’aquest nou sistema és la coordinació 
des d’un únic punt centralitzat, el que 
facilitarà la mobilitat de recursos d’un 
territori a un altre en cas de necessitat. 
A més, totes les unitats estan controla-
des mitjançant GPS i disposen de sis-
tema radiofònic móbil.  

El nou sistema vol millorar el servei 
del transport sanitari, un tema de preo-
cupació dels ciutadans d’Alella i també 
de l’Ajuntament que, des del principi 
del mandat, havia treballat per acon-
seguir millores. En aquest sentit s’ha-
via estudiat l’entrada en funcionament  
d’una ambulancia mancomunada amb 
el Masnou i Teià però abans de l’aplica-
ció d’aquesta mesura, representants de 
la Generalitat de Catalunya van avan-
çar als consistoris la imminent posada 
en marxa d’aquest nou sistema. 

ELS JOVES PODRAN TROBAR-SE AL POLIESPORTIU 
DURANT LES NITS DEL CAP DE SETMANA
L’estudi Joves, nit i ús de l’espai pú-
blic, que es va presentar a finals de 
març, va constatar que els joves neces-
sitaven un lloc on trobar-se alternatiu 

als carrers i places del municipi i en el 
qual s’evitesin molesties als veïns. 

En aquesta línia s’han estat estu-
diant diverses propostes i, finalment, 

s’ha triat el Poliesportiu municipal. Els 
dos darres caps de setmana de juliol 
i tots els de setembre aquest equipa-
ment estarà obert els divendres i dis-
sabtes des de les 24h fins a les 2h de 
la matinada.

 Aquest projecte es dut a terme per  
l’associació GATS -Grups Associat pel 
Treball Sociocultural- i compta amb 
el treball directe de dos mediadors i 
una dinamitzadora que fan dues tas-
ques diferenciades. Per una banda, 
la dinamitzadora és l’encarregada de 
coordinar les activitats que es puguin 
organitzar en el poliesportiu de forma 

que els usuaris poden gaudir del seu 
temps lliure d’una forma lúdica. D’altra 
banda, els mediadors s’encarregaran 
d’atendre els joves que s’atansin fins 
la instal·lació. 

El principal objectiu és oferir alter-
natives positives i transformadores pels 
joves. Al mateix temps, es pretén que 
prenguin consciència de la necessitat    
de conviure amb l’entorn de manera 
que pugui ser compatible el descans 
dels veïns amb les reunions nocturnes 
en els espais públics. El diàleg entre 
les parts en conflicte ha de ser l’eina 
per a resoldre els problemes. 

·································································
Els divendres i els dissabtes de juliol 
i setembre, els joves poden reunir-se al 
Poliesportiu
·································································
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···························································································
Tots els punts d’activitat econòmica així com la informació de serveis s’han 
recollit en aquesta guia que es repartirà a tots els ciutadans.

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

La Guia de l’Activitat Econòmica i Co-
mercial Alella 2006 té la intenció de 
donar a conèixer tota l’activitat econò-
mica que es desenvolupa al municipi. 
Per aquest motiu, aquest document 
es repartirà a totes les llars de la vila i 
els nouvinguts la rebran quan s’empa-
dronin. En total se n’han editat 4.500 
exemplars que volen ser una eina útil 
i pràctica per als alellencs. Fins ara, 
aquesta informació es recollia, tot i que 
no en la seva integritat, en els progra-
mes de la Festa Major i de la Verema. 
Per això calia fer un document únic de 

S’EDITA UNA GUIA COMERCIAL DEL 
MUNICIPI

consulta per poder comptar amb telè-
fons, adreces i planes web.

Aquesta guia, que conté un total 
de 68 planes, presenta dades econò-
miques de la vila pel que fa a la po-
blació activa i a les persones a l’atur. 
A continuació les empreses i comerços 
d’Alella apareixen llistades per ordre 
alfabètic sota epígrafs sectorials com 
per exemple: acadèmies d’idiomes, 
autoescoles, antenes... fins arribar a 
les xarcuteries, l’últim apartat.  En la 
darrera part del document hi ha espai 
per a la publicitat i l’índex alfabètic pel 

nom de la botiga o empresa. En total hi 
ha 270 entrades d’activitats econòmi-
ques del municipi. 

···························································································
Les pel·lícules del Cinema a la fresca i d’altres activitats com la Nit de contes 
argentins i tango van interessar a joves i grans.

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

Les activitats de l’Estiu Jove 2006 han 
aconseguit aplegar a molts joves del 
municipi com per exemple en l’exhibi-
ció i taller d’skate park, que es va fer 
el 15 de juliol al Poliesportiu Munici-
pal. Una cincuantena de joves van po-
der veure els salts que van fer un grup 
d’experts d’aquest esport urbà. 

Un públic familiar ha assistit a les  
sessions del Cinema a la fresca a la 
plaça de l’Ajuntament on la primera 
projecció sempre és infantil i la segona 
de cinema per a adults.

L’Argentina ha estat un dels països 
protagonistes amb una xerrada sobre 
els parcs naturals, que va comptar 
amb una vintena d’assistents, i amb la 

LES PROPOSTES DE L’ESTIU JOVE REUNEIXEN 
A JOVES I ADULTS

Nit de contes argentins 
i tango. Aquesta última 
activitat va aplegar a tots 
els immigrants argentins 
d’Alella i rodalies.

Dani Pérez, a la Nit 
d’humor, va reunir el di-
vendres 20 de juliol una 
setantena de persones 
al Casal.

El teatre, les xerra-
des sobre viatges a d’al-
tres països, la Nit de po-
esia i astres així com la 
Nit de cantautors, amb 
un triple concert, són les 
altres propostes. 
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Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA El desdoblament irracional

La mobilitat al Baix Maresme és un debat que ja ve de lluny. 
Tant l’Estat com la Generalitat han decidit que la carretera “Nacional-II” s’ha de traslladar per tal de pacificar-la i convertir-la 

en una via urbana. En això nosaltres coincidim plenament i donem suport als municipis de mar que l’han hagut de patir sempre. 
En el que no estem gens d’acord, però, és com ambdues administracions supramunicipals tenen previst fer-ho: plantegen, i va de 
debò, la construcció de dues calçades laterals a banda i banda de l’autopista de dos carrils cadascuna amb el que això significa de 
duplicitat d’infraestructures i trinxat del territori. La solució més evident és la gratuïtat de l’autopista i la creació d’algun enllaç més 
amb d’altres municipis que actualment no el tenen. Es justifiquen dient que la C-32 es col·lapsaria en els dos sentits. Tothom sap 
que, des del Maresme cap a Barcelona, el problema es troba a partir de Badalona on el coll d’ampolla seguirà existint perquè no 
es pensa a fer-hi millores i, de sortida de la ciutat, perquè tot el trànsit, sobretot el de camions que passa per l’AP-7 es desplaçaria 
a la C-32. Aquesta excusa s’entendria si s’hagués plantejat fa vint anys, però quan a dia d’avui a Alemanya els camions paguen 
els peatges via satèl·lit per l’ús de les vies que utilitzen, tot plegat no deixa de ser un acudit. 

Més aviat el que sembla és que es vulgui mantenir els privilegis d’unes empreses privades que tenen més capacitat d’influèn-
cia en el territori en el que fan el seu negoci que els propis ciutadans que hi vivim, que hi treballem, que en tenim cura i que ens 
l’estimem perquè ès casa nostra.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR Balanç de govern: una legislatura perduda

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

El desembre del 2003 es constituïa l’anomenat govern catalanista y d’esquerres com un projecte que havia d’encetar una nova etapa en la 
política catalana i que tenia un recorregut que anava més enllà dels quatre anys de la legislatura. Ara, després de dos anys i mig de govern, 
podem concloure que aquesta ha estat una legislatura perduda que ofereix un balanç desastrós des de qualsevol punt de vista. Només ha 
servit per dinamitar la imatge de les institucions catalanes amb les seves constants crisis, escàndols i contradiccions. Un fracàs estrepitós 
que té com a únics responsables els partits que han format part d’aquest govern, especialment el PSC com a formació majoritària i que 
ostenta la presidència de la Generalitat. Han resultat incomplerts  els eixos bàsics d’aquest govern: la llei electoral, la llei d’organització 
territorial o l’euroregió, entre d’altres. La reforma de l’Estatut ha servit per portar-se per davant el Govern i el president de la Generalitat, 
però abans, malgrat haver estat incapaços d’aconseguir en el referèndum ni tan sols el suport ciutadà al text de 1979, han tingut temps 
per deixar als catalans un nou marc institucional que només representa a una part dels ciutadans i no han comptat amb el consens de tots. 
Una reforma que no té en compte la Constitució ni l’Estat de les Autonomies, que és intervencionista i oblida la iniciativa privada i que és 
i serà factor d’una inseguretat jurídica molt perjudicial per al futur del país. Aquest és el nefast balanç del govern catalanista i d’esquerres. 
Un projecte que no ha funcionat i la millor prova d’això és que els partits que han format part d’aquest govern no es presenten junts de 
cara a les properes eleccions i que no són capaços d’assegurar públicament si reeditaran el tripartit. Per totes aquestes raons, i per altres, 
el millor que podria passar és que aquest govern no es tornés a reeditar. Esperem, i en això treballarà el PP, que ens trobem en un final 
d’etapa i que els socialistes no governin en la propera legislatura, pel bé de tots els ciutadans de Catalunya.
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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

Com tothom sap, eufemisme significa: manera discreta de dir una cosa que dita d’una altra forma seria inconvenient. Els eufe-
mismes polítics i periodístics són freqüents i posaré tres exemples. El Periòdico va publicar (21 de juny 2006), abans que La 
Vanguardia, que el president Maragall havia dit el 20 de juny que no es presentaria a la re-elecció. Aquest anunci, el President 
el va tornar a fer, però solemnement l’endemà (21 de juny). A l’editorial escrita pel seu director, La Vanguardia deia el 22 de 
juny no que la notícia s’havia publicat el 21 (per El Periòdico) sino que “ahir (21 de juny), el President Maragall va anunciar 
solemnement que no tornaria a ser candidat”. O sia, que es recolzaran en el terme “solemnement” per fer veure que estava al 
dia. El President Zapatero va fer unes declaracions que es van publicar on deia que “...la inmensa majoria dels catalans van dir 
que sí a l’Estatut”. Però intercalava sibilinament la frase “dels que van anar a votar”. De manera que el text deia: “... la immensa 
majoria dels catalans que van anar a votar van dir que sí a l’Estatut”. I resulta que descartant els que es van abstenir i els que van 
votar que no o nul, la immensa majoria va resultar ser... el 30% dels catalans. A propòsit d’un article a La Vanguardia sobre la 
mort de Sempronio, Carlos Furtés deia “... ignoro en quin moment el van nomenar cronista oficial de la ciutat, sumant-se a altres 
companys que exerceixen una feina semblant...” En realitat va succeir el següent, que jo recordo molt bé. Sempronio havia de ser 
el Cronista Oficial de Barcelona. Però l’alcalde Parcioles no volia quedar malament amb José Tarún Iglesias, un altre excel·lent 
periodista i va donar el títol a tots dos. La conseqüència fou que els periodistes es van enfadar per aquest repartiment, i Barcelona 
es va quedar sense Cronista Oficial. Eufemismes! Que disimulen la veritat, de vegades amb malícia i d’altres amb bona fe. 

Eufemismes polítics-periodístics



llida i un espai de relació. El seu servei municipal, o el que 
presenten avui aquí perquè s’aprovi la creació del servei com 
a tal, consta d’una escola bressol que acolliria quatre aules 
entre 0 i 3 anys i d’un servei anomenat família.
La regidora Carme Tort-Martorell (CIU) vol saber quin col-
laboració econòmica suposa el conveni amb el departament 
d’Educació. 
El regidor Fede Moraleda (ICV) manifesta el seu recolzament 
a l’escola bressol però creu que hauria de ser un servei direc-
te municipal i no una concessió. 
S’aprova per unanimitat.

6· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre delegació d’atri-
bucions a la Diputació de Barcelona.
S’aprova per unanimitat.

7· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2006.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG) explica que, fruit de 
la Comissió Informativa i de la intervenció del regidor d’ICV, 
el govern està d’acord a incorporar aquelles partides econò-
miques en l’àmbit social i de l’esport que es van proposar 
des del grup ICV.
El regidor Josep Maria Serés (PSC) manifesta que és una 
decisió política segons la qual hi ha un interés especial de 
mirar de deixar, en acabar aquest mandat, les mans molt 
lliures als propers governs, que es puguin desenvolupar, que 
pugin demanar préstecs, que puguin maniobrar tranquil-
lament.
La regidora Annerose Bloss (PP) manifesta que així es perd 
un 0,40% i pregunta si en són conscients d’això. 
El regidor Josep Maria Serés (PSC) explica que l’operació els 
costarà 9.000 i escaig d’euros.  
S’aprova amb el vots a favor (11) d’ERC+LG, PSC, Lliga 

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

8· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre resolució d’al-
legació referent a l’expedient de modificació de crèdit 
núm.1/2006.
S’aprova per unanimitat.
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1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 25 
de maig de 2006.
S’aprova per unanimitat amb una esmena per part de la 

regidora Carme Tort-Martorell (CiU). 

2· Aprovació de l’Esborrany de l’acta de la sessió extraordi-
nària celebrada el 31 de maig de 2006.
S’aprova per unanimitat.

3· Proposta de l’alcaldia sobre canvi de finalitat del PUOSC 
2005 al PUOSC 2004.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), manifesta que la Ge-
neralitat per l’any 2005 els va concedir una subvenció de 
186.508 euros per a la urbanització de l’accés del vial de 
Can Magarola. Per a l’any 2004 els en va concedir una altra 
per a la reforma i ampliació de l’edifici de l’Escorxador com a 
dependència de la Policia Local i de l’Associació de Defensa 
Forestal. El que proposen és el pas dels 186.508 euros que 
havien d’anar a l’accés de Can Magarola a l’ampliació i refor-
ma de l’Escorxador.
S’aprova per unanimitat.  

4· Proposta de l’alcaldia sobre aprovació definitiva del Con-
sorci del Casal d’Alella.
S’aprova per unanimitat.

5· Proposta de l’alcaldia sobre establiment del servei públic 
municipal de Llar d’Infants.
El regidor d’educació, Jaume Ponsa (ERC+LG) manifes-
ta que ara fa un any, al Ple municipal del mes de juny del 
2005, es va aprovar el compromís de dur a terme les ac-
tuacions necessàries per a la creació, com a mínim, de 60 
places previstes en el mapa de llars d’infants de Catalunya 
del 2004-2008, per a infants de 0 a 3 anys. Aquest era un 
pas previ a la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
el departament corresponent de la Generalitat. I afegeix que 
entenen que és una servei a la comunitat que pretén, entre 
altres objectius, ser un espai socialitzador, un espai d’aco-

APUNTA’T AL SERVEI DE MISSATGERIA SMS

Vols rebre al teu telèfon totes les informacions d’agenda de les activitats culturals, 
infantils, per a joves?

Els avisos del calendari del constribuent de totes les taxes i impostos?

Les dates dels actes i reunions informatives i les informacions generals del municipi?

Dóna’t d’alta gratuïtament al servei d’Informació per SMS! 

Omple el formulari que trobaràs a:

 Ajuntament     Can Lleonart     Web municipal (www.alella.org)

Tens coses a dir a l’Ajuntament? Una queixa? Un suggeriment per millorar el poble? 
Vols avisar d’alguna cosa?

Envia un SMS al 5464 amb el text  ALELLA.el teu missatge.
(Exemple: ALELLA.Hi ha un forat al paviment del carrer Perdius)
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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

COMAFOSCA NODE D’ART I PENSAMENT
93 540 87 23
Dj. i dv. de 17 a 21h · Ds. de 10 a 14 i 17 a 22h
Dg. de 10 a 14h · Festius tancat

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: AGOST

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 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 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




