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Escric aquest text pendent encara de les dues darreres reu-

nions amb els barris del cicle de sis realitzades aquest mes 

d’octubre en la cita anual del govern amb els veïns. En les 

reunions mantingudes fins avui s’ha posat en evidència, una 

vegada més, que els principals problemes plantejats tenen a 

veure amb com els alellencs ens comportem en l’espai pú-

blic. 

Cal destacar que aquest any s’ha emfasitzat la manca de 

civisme d’alguns propietaris de gossos, que no recullen els 

excrements amb els inconvenients que això provoca a la 

resta de la ciutadania. Els mateixos assistents van plantejar 

possibles solucions, entre les quals hem decidit engegar una 

campanya de sensibilització entre els propietaris dels animals 

i posar en funcionament, en fase de prova pilot, un espai 

destinat a aquests animals equipat i mantingut de manera 

específica. 

Altres qüestions que ja van aparèixer l’any passat relaciona-

des amb comportaments poc cívics, com la velocitat inade-

quada, la neteja de parcel·les o l’ús d’espais públics a la nit, 

enguany s’han plantejat amb una intensitat molt menor, però 

continuen sent temes molt importants en els quals seguim 

treballant per tal de minimitzar-los.

També és cert, i s’ha de reconèixer, que continuen expres-

sant-se queixes per ineficiències en la gestió dels recursos 

municipals de les quals el govern, i jo al capdavant, som 

responsables de posar-hi solució. Al llarg d’aquest tres anys  

s’han anat produint nombrosos canvis i millores, però resten 

certs aspectes per sistematitzar o, directament, per afrontar.

Finalment, voldria agrair l’interès i el compromís mostrat per 

tots aquells que heu destinat un vespre per conèixer de pri-

mera mà allò que fem des de l’Ajuntament i per esperonar-

nos, a través de la crítica i del suggeriment, a millorar el 

nostre poble. 
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OBRES PÚBLIQUES

COMENCEN LES OBRES DE 
LA NOVA SEU DE LA POLICIA
···········································································································································
Les obres de remodelació de l’edifici de l’escorxador han començat a finals d’octubre i finalitzaran 
el proper estiu. Els dos edificis seran la seu de la Policia Local i de l’ADF.   
···········································································································································

NOVA SEU DE LA POLICIA 
LOCAL I L’ADF

Edifici escorxador: 150m2

Edifici nou: 148 m2

Total m2 construits: 298m2

Calendari previst: octubre 06 - juliol 07
Cost obra: 683.884 €  
Criteris arquitectònics: 
- conservació de l’estructura exterior de 
l’edifici de l’escorxador.
- creació d’un nou edifici per 
aconseguir dos volums arquitectònics 
integrats a la zona.

C/ Marià Estrada

NOU
EDIFICI EDIFICI DE L’ESCORXADOR

El cos de Policia Local d’Alella dispo-
sarà d’una nova seu a l’antic edifici de 
l’escorxador. El cos policial es troba ac-
tualment a Can Lleonart en un espai de 
dimensions reduïdes. Per aquest motiu 
s’han iniciat les obres de remodelació 
de l’antic escorxador i la construcció 
d’un nou edifici a la part posterior de 
la finca.

L’ESCORXADOR I UN NOU EDIFICI
La remodelació de l’escorxador, un 
edifici municipal de 150 m2, requereix 
tasques de consolidació estructural, aï-
llament exterior, ampliació de les entra-
des de llum natural respectant les ac-
tuals finestres i renovació de la coberta 
actual amb materials aïllants. 

El projecte, redactat per l’arquitecte 
Jaume Truñó, respecta l’estructura ori-
ginal de l’edifici, que passarà a formar 
part del patrimoni arquitectònic local. 
L’edifici albergarà una recepció i una 
oficina d’atenció al ciutadà, a més de 
despatxos, serveis i magatzem. A la 
part davantera de l’edifici s’hi habilita-
rà un aparcament per a usuaris i els 
vehicles de la Policia Local. 

El nou edifici s’organitzarà en dos 
nivells. Seguint criteris arquitectònics, 
s’han segregat algunes dependències i 
serveis a un segon volum per aconse-
guir dos edificis d’escala petita, similar 
als habitatges unifamiliars que hi ha a 
l’entorn. 

En aquest nou edifici s’ubicaran els 
vestidors, una sala de descans, serveis, 
les dependències de l’Associació de 
Defensa Forestal (ADF), un magatzem i 
la sala de màquines. 

CALENDARI D’OBRES
Les obres, que van començar a finals  
d’octubre, finalitzaran durant l’estiu de 
2007. En aquests moments s’estan 
realitzant tasques d’enderroc de la vi-
venda que hi ha dins la finca. El cost 
total de les obres és de 683.884€, 
dels quals s’ha rebut subvencions de la 
Generalitat de Catalunya dins del Pla 
Únic d’Obres i Serveis per un import 
total de 480.500€. L’inici dels treballs 
ha comportat el trasllat del dipòsit de 
vehicles de la Policia Local i també de 
l’espai gestionat per l’entitat ADANA. 
Els gossos que tutela aquesta associ-
ació han estat traslladats a Can Ma-
garola, on s’ha habilitat un espai per 
aquesta finalitat.  
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OBRES PÚBLIQUES

PROJECTES DE MILLORA A LA 
CARRETERA BP-5002
···························································································
Els veïns podran travessar la carretera de Can Sors a La Gaietana 
i a través d’un pas de vianants amb semàfor. D’altra banda, es 
millorarà l’accés i la incorporació al Canonge.
···························································································

MILLORES AL SECTOR 
GUILLERIES

RIERIA D’ALELLA

C/ Guilleries

Carreterea BP 5002 de Masnou a Granollers

RIERIA D’ALELLA

Passera per creuar la Riera

Vorera

Pas de vianants amb semàfor

Pas de vianants

Després de tres anys de treballs, la Di-
putació de Barcelona ha lliurat els dos 
projectes de millora que l’Ajuntament 
havia encarregat per al tram baix de la 
carretera BP-5002, i que es portaran a 
terme durant l’any vinent. 

PROJECTE A CANONGE
El primer projecte millorarà la intersec-
ció entre la carretera i el barri del Ca-
nonge. Actualment l’accés i la sortida 
a aquest barri, a través del carrer Llo-
rer, provoca problemes de trànsit. Per 

aquest motiu es farà una ampliació de 
la calçada, afectant el menys possible 
la Riera, per poder incloure un carril 
d’incorporació al carrer Llorer i també 
un de sortida per facilitar la fluïdesa 
en la circulació. Està prevista la cons-
trucció de les illetes corresponents per 
canalitzar els fluxes de trànsit, es millo-
raran les voreres i el drenatge d’aigua a 
la zona, i s’instal·larà un punt de llum 
en aquesta intersecció.    

PROJECTE A GUILLERIES
En segon lloc es farà una actuació 
en el tram que va des de l’avinguda 
Badalona fins la benzinera, al carrer 
Ferrer i Guàrdia. Es vol donar continu-
ïtat a l’avinguda Badalona perquè els 
vianants puguin travessar la carretera 
sense perill. Per aquest motiu es crea-
rà una vorera a la banda de muntanya 
de l’avinguda Badalona fins arribar a la 
carretera i s’instal·larà un pas de via-
nants amb un semàfor, per on el ciuta-
dà podrà travessar la BP-5002. 

L’actuació també suposarà la cre-
ació d’un pas de vianants davant del 
carrer Guilleries per travessar la Ri-
era. Aquesta passera comptarà amb 
les rampes i els pendents homologats 
segons la normativa d’accesibilitat i il-
luminació. El carrer Guilleries passarà 
a tenir un sol sentit de circulació en-
tre la BP-5002 i el carrer Emili Pòlit. 
Tant en aquest carrer com en la ma-
teixa carretera i en els seus accesos 
s’instal·laran semàfors i nous passos 
de vianants.

MILLORES AL SECTOR 
CANONGE

C/ Principal

RIERIA D’ALELLA

Carreterea BP 5002 de Masnou a Granollers

C32

C/ Emili Pòlit

C/ Llorer
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

TORNEN LES JORNADES 
GASTRONÒMIQUES
···························································································
La segona edició de les Jornades Gastronòmiques del Raïm i 
del Vi DO Alella se celebraran del 10 al 26 de novembre amb la 
participació de 48 restaurants, 16 més que l’any passat.
···························································································

Amb l’objectiu de promocionar el vi de 
la Denominació d’Origen i la gastrono-
mia dels municipis que la composen, 
l’any passat Alella va impulsar la cre-
ació de les Jornades Gastronòmiques 
del Raïm i del Vi DO Alella. L’èxit de la 

primera edició ha provocat un creixe-
ment pel que fa als municipis que hi 
participen així com en el nombre de 
restaurants que oferiran les seves pro-
postes al voltant del vi, el raïm i els 
productes de temporada.

Als municipis d’Alella, 
el Masnou, Montgat i 
Teià s’han 

sumat enguany els de Tiana, Premià 
de Dalt, Premià de Mar i Vallromanes. 
En total són 48 restaurants que oferi-
ran menús elaborats especialment per 
aquesta cita gastronòmica amb un pri-
mer plat, un segon i les postres. L’any 
passat es van poder degustar plats com 
fricandó amb moixernons i vi ranci, 
amanida de tardor amb raïm, tortelloni 
de ceps al vi blanc, confit d’ànec amb 
raïm, cua de bou al vi negre o postres 
tan variades com sorbet de raïm, peres 
al cava o milfulles de raïm i fruits del 
bosc.  

L’Ajuntament d’Alella va creure con-
venient potenciar la gastronomia rela-
cionada amb el raïm i el vi per donar-la 
a conèixer i per potenciar la important 

oferta de restauració que hi ha 
a Alella i als pobles que 

l’envolten. Els menús 
que oferiran els 

diferents res-
tau ran ts 

ELS RESTAURANTS 
D’ALELLA 

Can Jonc
Can Sors
Celler Marfil
Duran
El Caserío
El Niu
El Nou Can Doctor
Hotel Porta d’Alella
La Botiga del Duran
La Vinya
Masia Can Casals
1789

·································································
Dels 48 restaurants participants 11 són 
d’Alella, dos més que l’any passat.
·································································

són de diverses tipologies i de diferents 
preus perquè es puguin adaptar a totes 
les preferències i butxaques. Tot i que 
hi ha preus que van des dels 15 als 
40€, la mitja es trobaria als 30€ per 
persona i menú. 

Aquest any cada casa d’Alella re-
brà un tríptic on es recullen tots els 
restaurants del municipi i els menús 
que proposen. La intenció dels organit-
zadors és anar creixent cada any fins 
aconseguir que tots els municipis que 
componen la DO s’hi adhereixin. 

Un cop presentat el projecte a la 
Diputació de Barcelona, l’organisme ha 
decidit otorgar una subvenció de 900€ 
a cada municipi per col·laborar en les 
despeses d’organització i difusió. 
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CULTURA

LA SETMANA DE LA CIÈNCIA  

L’objectiu de la Setmana de la Ciència  
és apropar-la a tothom a través de dife-
rents activitats com xerrades, exposici-
ons, espectacles, demostracions i actes 
lúdics. Es tracta d’una setmana que se 
celebra arreu i que a Catalunya coor-
dina la Fundació Catalana per la Re-
cerca i la Innovació. En el cas d’Alella 
són els membres de Ciència a l’Abast 
qui, en col·laboració amb l’Ajuntament 
i l’Agrupació d’Astronomia d’Alella, or-
ganitzen actes de tot tipus des del 10 
fins el 19 de novembre. 

La dona del temps de Televisió de 
Catalunya, Mònica López, serà l’en-
carregada de donar el tret de sortida 
a les activitats amb una xerrada sobre 
fenòmens meteorològics violents com 
les rierades o els tornados. En el pro-
grama d’activitats hi ha una secció di-
rigida als més menuts de la casa com 
el Planetari de La Caixa, enfilar-se a 
un globus aerostàtic o l’activitat L’aire 
calent puja! on podran aprendre els 

conceptes de massa i densitat aplicats 
a l’aire per entendre, precisament, el 
funcionament d’un globus aerostàtic.

L’Agrupació d’Astronomia d’Alella 
organitza una observació del sol amb 

···························································································
La dona del temps de TV3, Mònica López, inaugurarà la Setmana 
de la Ciència a Alella, que proposa més de 15 activitats.
···························································································

telescopi el dissabte 18 de novembre. 
També hi ha sortida, l’11 de novembre 
a les 10h, per conèixer els bolets de 
la zona d’Alella a càrrec del micòleg 
Josep Maria Lanau. La resta del pro-
grama presenta una proposta d’arque-
ologia a La Cova de les Encantades a 
Cabrera de Mar i una ruta modernista 
per Alella a càrrec de l’arquitecte Sal-
vador Ribas. 

Una altra part del programa la for-
men les xerrades sobre el creixement 
urbanístic d’Alella a càrrec de l’arqui-
tecta Laia Tió, la fotografia digital amb 
Jordi Bertran o la tertúlia sobre Bioètica 
que donarà la professora de la Facultat 
de Medicina de la UB, Nicole Mahy. 
També es presentarà el llibre La pobla-
ció d’Alella als segles XVI, XVII i XVIII 
de Carles Díaz. Es tracta d’un estudi 
demogràfic de la població del municipi 
amb els naixements, defuncions i els 
moviments migratoris, entre d’altres 
aspectes que conformen la sociologia 
històrica del municipi.

·································································
El llibre “La població d’Alella als segles 
XVI, XVII i XVII” es presentarà el 14 de 
novembre a la Biblioteca.
·································································
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A dalt, la sortida amb el micòleg Josep Mª Lanau. 
A la dreta, el taller d’empremtes dactilars.
A baix, el telescopi de l’AAA.
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CULTURA

···························································································
El premi de poesia “Alella a Maria Oleart” va recaure en l’obra Només un vidre 
de Josep Civit. El premi de contes “Alella a Guida Alzina” va ser per Bang de 
Marta Roqueta mentre que l“Isidre Pòlit” de relats curts va quedar desert.

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

ES LLIUREN ELS PREMIS LITERARIS DE POESIA, 
CONTES I RELATS CURTS

L’obra Només un vidre de Josep Civit i 
Mateu va ser la guanyadora de la de-
sena edició del premi de poesia “Alella 
a Maria Oleart” que es va entregar el 
7 d’octubre a Can Lleonart. El jurat 
va valorar els poemes de Josep Civit 
de Montblanc per la seva profunditat 
i transparència al voltant de temes 
universals com la infantesa, l’adoles-
cència i el desamor. Les limitacions de 
l’existència humana presentades d’una 
forma clara i amb gran capacitat de 
transmissió són algunes de les caracte-
rístiques de l’obra guanyadora. 

Per la seva banda, la manresana 
Marta Roqueta va ser la guanyadora 

de la sisena edició del certamen de 
contes “Alella a Guida Alzina”. El conte 
de Roqueta, Bang, explica la història 
d’una noia de casa bona que quan es 
posa piercings causa una decepció als 
seus pares. Una família que es tornarà 
a sentir orgullosa de la seva filla quan 
aquesta guanya una prova d’atletis-
me. 

En la tercera edició del premi de 
relats curts d’astronomia “Isidre Pòlit”, 
organitzat per l’Agrupació d’Astrono-
mia d’Alella, no va atorgar-se el premi. 
El baix nombre d’obres presentades i la 
baixa qualitat d’aquestes van provocar 
que el jurat el declarés desert.  

A dalt, Josep Civit. A baix, Marta Roqueta

Òs
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·······························································································

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

El primer premi, de Quico Lluch.

TERTÚLIES A CAN LLEONART
La xerrada del filòsof i director 
del Centre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona, Josep Ramo-
neda, sobre la immigració es farà 
el proper 23 de novembre. D’altra 
banda, el 2 de novembre, hi haurà 
una xerrada sobre l’esport en l’edat 
escolar, a càrrec de Catarina Sou-
sa i David Vilches, doctors en psi-
cologia de la UAB. Els problemes 
del mal d’esquena a la vida diària 
els afrontarà, el 9 de novembre, 
el doctor Joan Antoni Aguilera del 
Centre Mèdic d’Alella. Per últim, 
la biòloga i professora de la facul-
tat de medicina de la UB, Nicole 
Mahy exposarà el 16 de novembre 
els problemes creats pel progrés 
biològic i mèdic i com aquests po-
den afectar a la societat i al siste-
ma de valors establerts fins ara en 
moltes cultures.  

EL PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA 
DE LA VEREMA RECULL 30 IMATGES
La imatge de Quico Lluch que mos-
tra en primer terme una copa de 
la 32a Festa de la Verema i l’Hort 
de la Rectoria al fons, ha estat la 
guanyadora del primer concurs de 
fotografia de la Verema. El jurat, 
que va comptar amb la presència 
del fotògraf alellenc Jordi Farrús, 
va valorar la tècnica i la capacitat 
de transmetre l’essència d’aquesta 
festa. 

D’altra banda, la fotografia 
d’Eduard Mauri va rebre una men-
ció especial per la imatge titulada 
Campanades per la Verema amb   
el retall del campanar al fons i les 
carpes de la Mostra Gastrònomica 
en primer terme. Totes les imatges 
inscrites en el concurs es van po-
der veure a Can Lleonart entre el 
16 i el 27 d’octubre. La menció especial, d’Eduard Mauri.
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MEDI AMBIENT

L’AJUNTAMENT VOL REPETIR L’EXPERIÈNCIA 
DE VIGILÀNCIA FORESTAL A CAVALL 
La prova pilot de vigilància forestal a 
cavall, que va començar el passat 15 
d’abril, va finalitzar el 15 d’octubre 
amb un balanç positiu i un gran ressò 
mediàtic. 

El projecte, complementari a la tas-
ca que realitzen els voluntaris locals de 
l’ADF La Conreria i dels guardes del Parc 
Serralada Litoral, ha consistit en la pre-
venció d’incendis i la detecció d’incidèn-
cies en camins rurals i zones boscoses 
d’Alella amb una parella de genets. En 
total s’han realitzat 27 sortides, que 
han permès de detectar un bon nom-
bre d’incidències: una columna de fum, 
quinze abocaments il·legals de runa, un 
vehicle abandonat, dues fuites d’aigua, 
dues incidències en el cablejat elèctric 
que afectava la vegetació i una activitat 
de venda ambulant il·legal. 

L’empresa Amunt i Avall ha estat 
l’encarregada de prestar aquest ser-
vei, que s’ha efectuat cada dissabte i 

L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) va 
visitar Alella el 6 i el 8 d’octubre amb 
motiu de la Setmana de l’Energia. 

En dos matins, els informadors d’a-
quest organisme van repartir 400 tríptics 
informatius per difondre l’estalvi energètic 
i el comportament sostenible entre la ciu-
tadania. També van distribuir 250 carnets 
d’estalvi energètic per estimar el consum 
energètic particular i fer-ne un seguiment 
de les dades a través, per exemple, del ti-
pus de llum que hi tenim instal·lat a casa 
(bombetes d’incandescència, bombetes 
de baix consum, fluorescents amb balast 
electrònic). També hi ha un apartat per  
avaluar l’eficiència dels nostres electro-
domèstics i anotar el consum de gas na-
tural, gasoil o butà i fer comparatives. 

que ha comptat amb un pressupost de 
9.000€ íntegraments subvencionats 
per la Fundació Territori i Paisatge de 
Caixa Catalunya. 

LA SETMANA DE L’ENERGIA 
REPARTEIX 250 CARNETS D’ESTALVI

La Setmana de l’Energia es va cloure 
amb un concurs de dibuix infantil que va 
despertar l’interès d’una vintena de nens 
i nenes. El guanyador va ser Lluís Cañe-
lles, de 10 anys, que va dissenyar una 
fàbrica de llum sostenible.

“La fàbrica de llum”, de Lluís Canyelles.

De cara a l’any vinent, l’Ajuntament 
d’Alella vol donar continuïtat al servei i 
per aquest motiu tornarà a sol·licitar el 
suport de la Fundació.   

S’INICIA UNA CAMPANYA 
PER ESTALVIAR ENERGIA
L’Ajuntament ha encarregat a l’em-
presa ENT un estudi per tal d’acon-
seguir reduir el consum d’energia a 
l’enllumenat públic i a les llars del 
municipi, basat en el concepte del 
reciclatge d’inversions. A partir de 
les dades reals de consum de l’en-
llumenat es determinaran quines 
mesures reductores es poden apli-
car i es reinvertirà l’estalvi produït 
adquirint làmpades de baix consum 
que es lliuraran entre la ciutadania. 
Aquest lliurament anirà acompanyat 
d’una campanya de participació ciu-
tadana per fomentar l’ús racional de 
l’energia. La primera fase d’aquest 
projecte, l’estudi dels consums i la 
implantació dels mecanismes d’es-
talvi, té una durada aproximada 
de quatre mesos i un cost total de 
5.422,63€, finançats en part per la 
Diputació de Barcelona.

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

Els joves poden apuntar-se a onze ta-
llers que s’organitzen al Casal de Joves 
de Can Gaza els darrers tres mesos de 
l’any. Fins ara s’ha fet un taller d’inici-
ació a les tècniques del graffiti, un de 
teatre, un de tatuatges de henna i un 
per aprendre a fer bijuteria creativa. 

Qui vulgui aprendre a fer un rellotge 
es pot inscriure fins el 9 de novembre, 
les classes es faran el 16 i el 23 de 
novembre, de les 18 a les 20h. També 
hi ha la possibilitat de participar en un 
taller d’automaquillatge, aprendre a fer 
un moneder, una làmpara, espelmes 
nadalenques i una postal de nadal amb 
aquarel·la. Aquestes dues últimes acti-
vitats són gratuïtes i les altres tenen un 
cost d’entre 5 i 10€.

EL CASAL DE JOVES CAN GAZA 
PROPOSA ONZE TALLERS

CONCURS PER FER LA PORTADA DE LA 
REVISTA JUVENIL ‘EL CRIT’
El Crit és la publicació dels Punts 
d’Informació Juvenil d’Alella, Pre-
mià de Dalt, Premià de Mar, Teià, 
Vilassar de Dalt, Montgat, Tiana 
i El Masnou. Aquesta publicació 
proposa un concurs de fotografia 
pels joves d’entre 12 i 30 anys. 
Entre les obres presentades se’n 
triaran vuit que seran les porta-
des d’aquesta publicació juvenil. 
La temàtica del concurs consis-
teix en presentar la imatge d’una 
persona, animal, objecte o creació 
fent un crit. Els guanyadors rebran 
el reconeixement de publicar la 
seva imatge en portada i també 
un reproductor mp3. El veredicte 
del jurat es farà públic en El Crit 
n.62, que correspon als mesos de 
desembre i gener. El Crit es pot tro-
bar als Punts d’Informació Juvenil i 
als edificis municipals.

Arriba la 7a edició del Vídeo Jove, el 
concurs de curtmetratges d’Alella or-
ganitzat per la regidoria de Joventut. 
Enguany totes les activitats es faran a 
Comafosca - Node d’Art i Pensament 
a Alella. Els vespres del 8, 9 i 10 de 
novembre es faran entrevistes a joves 
relacionats amb el món audiovisual i 
es projectaran els curts guanyadors de 
les tres edicions: 2003, 2004 i 2005. 
El dissabte 11 de novembre al matí es 
projectaran els curts dels afeccionats 
de la categoria A (de 14 a 19 anys) 
i es lliuraran els premis. A la tarda 
es veuran els curts dels afeccionats 
de la categoria B (de 20 a 30 anys) 
i es donaran els premis i, a continu-

SETENA EDICIÓ DEL CONCURS DE CURTMETRATGES
DEL VÍDEO JOVE
···························································································
Els curtmetratges del certamen s’exhibiran enguany a la sala Comafosca, el 
dia 11 de novembre, durant tot el dia. 

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

ació, s’exhibiran els curts dels joves 
professionals i s’atorgaran els premis. 
Cada categoria té un premi del públic, 
per tant tothom està convidat a anar 
a veure’ls i després omplir la butlleta 
de votació per triar el guanyador. Els 
actes acabaran la nit del dissabte amb 
un concert sorpresa. 

Durant aquests dies s’aprofitarà el 
projecte de televisió experimental que 
està realitzant Comafosca per gravar i 
emetre les activitats programades. Es 
podrà seguir des de la web: www.neo-
kinok.tv/comafosca.

Per a més informació: www.alella-
jove.info, www.alella.org o el telèfon 
93 540 72 45.
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···························································································
Les V Jornades Francesc Ferrer i Guàrdia se celebraran el 23, 24 i 25 de 
novembre a la biblioteca municipal sota el lema Els agents de l’educació. 

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

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

QUIM MONZÓ, A LES JORNADES 
FERRER I GUÀRDIA

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA TRIA 
UN PROJECTE DEL PEPA PEL WEB
El projecte “Llocs i Racons 
d’Alella” del Projecte Educatiu del 
Poble d’Alella (PEPA) va ser triat 
per la Diputació de Barcelona com 
a Bona Pràctica Educativa. Per 
aquest motiu el projecte el podeu 
trobar al web de l’Àrea d’Educa-
ció de la Diputació de Barcelona 
(www.diba.cat).

La Comissió “Llocs i Racons 
d’Alella” ha organitzat una expo-
sició amb les imatges i els tex-
tos aportats pels ciutadans que 
s’instal·larà a la biblioteca munici-
pal durant el transcurs de les Jor-
nades Francesc Ferrer i Guàrdia.  

COMENÇA LA CAMPANYA DE 
VACUNACIÓ DEL VIRUS DE LA GRIP
La campanya de vacunació antigri-
pal de la temporada 2006-2007 es 
va iniciar el 16 d’octubre i finalit-
zarà el 30 de novembre. La vacuna 
es recomana a totes les persones 
majors de 65 anys i a aquelles que 
pateixen malalties cròniques així 
com al personal sanitari. Els paci-
ents que van estar ingresats durant 
l’any passat en centres hospitala-
ris també haurien de posar-se-la. 
Les persones menors de 65 anys 
hauran de consultar-ho prèviament 
amb el seu metge de capçalera. 
Per accedir a la vacuna cal con-
certar cita prèvia amb infermeria 
a través del telèfon del Centre de 
Salut d’Alella, el 93 555 03 54.

JOSEP SALA, NOU JUTGE DE PAU 
SUBSTITUT
El ple municipal va elegir per una-
nimitat Josep Sala Fores, de 71 
anys, jutge de pau substitut. Fill 
de Barcelona, Sala viu a Alella des 
de fa una vintena d’anys. Des que 
es va jubilar s’ha implicat en la 
vida associativa del poble. Ha col-
laborat amb la Masia-Museu Can 
Magarola i actualment és patró 
de la Fundació Germans Aymar i 
Puig. Josep Sala, que es defineix 
com una persona extrovertida a qui 
li agrada parlar amb la gent, s’ha 
mostrat satisfet pel nou càrrec.

Les Jornades Francesc Ferrer i Guàrdia 
se celebraran finalment els dies 23, 
24 i 25 de novembre amb l’objectiu 

de reflexionar al voltant de l’educació. 
Enguany, sota el lema Els agents de 
l’educació, es reflexionarà sobre com 
la família, l’escola, la societat, els 
mitjans de comunicació i la formació 
extraescolar poden modelar l’educació 
d’una persona al llarg de la seva vida. 
Entre els ponents que han confirmat la 
seva assistència hi ha l’escriptor Quim 
Monzó, que vindrà el 23 de novembre. 
El dijous 23 i el divendres 24 l’horari 
de les xerrades serà de 18 a 21h i el 
dissabte, 24 de 10 a 14h. 

En el transcurs de les Jornades s’ha 
previst inaugurar l’exposició Racons 
d’Alella que recull les obres que una 
vintena d’alellencs han realitzat sobre  
diferents indrets del municipi.

ALELLA PREPARA UN PLA LOCAL DE 
POLÍTIQUES DE DONES
L’Ajuntament està elaborant el Pla Lo-
cal de Dones per promoure la igualtat 
d’oportunitats en tots els àmbits. Per 
aquest motiu, el document s’està rea-
litzant amb la col·laboració de totes les 
àrees del consistori i les dues associa-
cions de dones del municipi. Propera-
ment s’obrirà també a la participació 
de dones a nivell particular. 

Entre els objectius del Pla Local 
hi ha compatibilitzar la vida laboral i 
familiar, evitar situacions discriminatò-
ries i potenciar les activitats de crei-
xement personal. En aquests moments 
s’està portant a terme la fase de diag-
nosi i en segon terme es faran accions 
externes per copsar l’opinió i els sug-
geriments de les alellenques. Amb el 

que es desprengui d’aquest estudi, que 
es preveu enllestir el febrer de 2007, 
s’elaboraran propostes, accions i me-
sures per desenvolupar en els propers 
quatre anys. Les persones interessades 
poden escriure a: dona@alella.org.  

DIA DE LA NO VIOLÈNCIA
El 24 de novembre, coincidint amb el 
dia de la no violència contra les dones, 
es durà a terme la campanya de sen-
sibilitació Talla amb els mals rotllos! 
a l’Institut, i a les 19h es projectarà la 
pel·lícula Te doy mis ojos a Can Lle-
onart. A continuació hi haurà un debat 
conduït per l’ex-secretaria de l’àrea de 
Famílies i Infàncies de la Generalitat de 
Catalunya, Montserrat Tur. 
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NOVA TÈCNICA AUXILIAR D’EDUCACIÓ 
La regidoria d’Educació compta des 
del mes d’octubre amb la incorpora-
ció d’Elena Rahola per potenciar els 
serveis que s’ofereixen als agents 
educatius dels poble. Podeu trobar-
la a l’Àgora (93 540 72 45).

LA PLUJA DESLLUEIX ELS ACTES DE 
LA SETMANA DE LA MOBILITAT 
La pluja que va caure el 23 de 
setembre va obligar va endarrerir 
el muntatge dels trenets que els 
Amics del Ferrocarril del Masnou 
havien d’instal·lar a la Plaça. A la 
tarda, aquesta activitat es va poder 
dur a terme sense impediments i 
tant petits com grans van poder 
gaudir-ne. 

D’alta banda, va augmentar el 
nombre d’usuaris que van accedir 
de forma gratuïta a les línies de 
transport municipal els dies 22 i 
29 de setembre. 

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

Els municipis signants de la Declaració 
de Teià per la millora del transport públic 
per carretera s’han adreçat recentment al 
secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, 
perquè es faci efectiu l’ajut compromès 
de 475.000€ anuals per finançar les 
millores del servei de transport interurbà 
al Baix Maresme. Els alcaldes d’Alella, 
Argentona, Cabrera, Cabrils, El Masnou, 

Les botigues d’Alella van sortir al carrer 
el 29 de setembre i el 27 d’octubre per 
apropar-se més al ciutadà i potenciar 
el comerç de la vila. Davant de la bona 
resposta comercial de la iniciativa, els 
comerciants han proposat a l’Ajunta-
ment repetir la experiència. D’aquesta 
forma els propers dies 24 de novem-
bre, 15, 22 i 29 de desembre les bo-
tigues sortiran al carrer per exposar-hi 
els seus aparadors farcits de bones 
idees de cara a la campanya de Nadal, 
una de les èpoques més fortes pel que 
fa al nivell de vendes. Les botigues dis-
posaran d’un estand davant del seu es-
tabliment per així tenir tot el necessari 
a l’abast per satisfer el client. Aquesta 
mesura implicarà restriccions de trànsit 

Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, 
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar cen-
suren que, després de dos anys d’es-
tudis i negociacions amb l’Autoritat 
del Transport Metropolità i la Direcció 
General de Ports i Transports, la Ge-
neralitat fugi d’estudi i supediti el seu 
compromís de finançar el 50% del cost 
de les noves línies i de les millores in-

que durant l’horari comercial dels dies 
indicats al carrer de Santa Madrona i al 
carril de mar de les Heures. 

LES BOTIGUES TORNEN AL CARRER 
PER LA CAMPANYA DE NADAL 

ELS AJUNTAMENTS DEL BAIX MARESME RECLAMEN 
AJUDES EN EL TRANSPORT

troduïdes en les ja existents “a futures 
disponibilitats pressupostàries”.

En el cas d’Alella, l’ajut plantejat 
ascendeix a 60.000€ anuals. Es tracta 
d’una quantitat totalment justificada si 
tenim en compte que a l’esforç econò-
mic que realitzen els ajuntaments en 
aquest camp, que no és competència 
seva, s’afegeix la integració tarifària, 
que redueix els ingressos. L’escrit re-
corda a Nadal que “part del caos cir-
culatori que s’origina a les entrades de 
Barcelona és provocat pels veïns del 
Baix Maresme, que en no tenir un bon 
servei de transport públic es decanten 
pel vehicle privat”.  

TRANSPORT PÚBLIC FINS IBARS MEIA
D’altra banda, l’Ajuntament ha dema-
nat a les empreses que presten el ser-
vei de la línia Alella-Teià que valorin la 
possibilitat de perllongar el recorregut 
fins al barri d’Ibars Meia a partir de 
l’any vinent.
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Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Un èxit, però seguim reivindicant

A partir de l’1 de gener, les barreres del peatge seran permeables a molts alellencs. Però sols de dilluns a divendres i només per aquells 
usuaris que duguin Teletac i el travessin més de vuit cops al mes. Físicament, doncs, l’estació del peatge roman inamobible.

També simbòlicament, ja que el peatge seguirà formant part del nostre paisatge qüotidà i dels nostres esquemes mentals. Seguirem, 
per tant, entrant a casa d’altri, penetrant en Territori Abertis, cada cop que ens desplacem fora d’Alella.

Malgrat no sentir-nos en absolut aliens a aquest avanç, la mesura anunciada pel Departament de Política Territorial dista molt de 
ser el salt qualitatiu que ERC+La Garnatxa reclamàvem i que no és altre que l’alliberament de l’autopista. Només l’eliminació física del 
peatge confina per sempre més l’amenaça de les calçades laterals, permet obrir accessos directes als nostres veïns del Masnou i Teià 
-que actualment transiten i col·lapsen la nostra xarxa local- i allibera el sòl necessari per acollir una rotonda capaç de canalitzar amb 
agilitat els fluxes d’entrada i sortida del municipi.

ERC+La Garnatxa ha influït decisivament perquè la Generalitat fes un gest. Hi han contribuït, sens dubte, la insistència de l’alcalde, 
Andreu Francisco, com a membre del Grup de Peatges del Parlament de Catalunya; les reunions, les reflexions i els escrits que hem 
adreçat al conseller i el secretari per a la Mobilitat, així com el ressò mediàtic de les concentracions lúdiques que s’hi han convocat.

Els símbols són importants, i alguns, després de 37 anys d’usura, mereixerien caure. Tot i aplaudir el gest, hem d’admetre que la 
resolució del Govern no desterra la frisança de la Generalitat per construir-hi carrils laterals a l’autopista i que, sobretot, aquest no era el 
final desitjat: les barreres s’han de fer invisibles i no només permeables. 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Paraules i fets a Alella 

Balanç de Govern: De Crisi en crisi, any 2006 (III)

Escribim aquestes linies en plena campanya electoral, però surtiran publicades després de les eleccions. Al mig de tanta informació 
de campanya, nosaltres volem valorar les paraules i els fets als nostre poble, a Alella.El pressupost municipal d’aquest any destinava 
quantitats importants de diners a la construcció d’una llar d’infants municipal, al lloguer d’uns terrenys per aparcament, a equipar 
l’Ecorxador com a seu de la policía municipal, a la construcció de una rotonda per facilitar l’accès a l’Escola de Santa Maria del Pino, 
a les obres de reforma de Can Magarola perque sigui la seu d’un futur Museu del Vi...

Tot eren paraules. Els fets son diferents: al Ple municipal de setembre es van suprimir les partides destinades a la llar d’infants, a 
l’aparcament i a l’equipament de l’Escorxador. El motiu? Ho va dir clarament el Regidor d’Hisenda, “perque no les executarem”

La rotonda de l’Escola tampoc ha tingut més sort: la subvenció de la Generalitat es destinarà a una altre cosa, “per que es una 
obra complicada i molt cara”, segons va explicar l’Alcalde.I el Museu del Vi? Es un gran projecte, pendent de les obres de reforma 
de Can Magarola, aquestes sí amb pressupost, però que no es fan. Mentrestant, la masía ja fa un any i mig que està tancada. Amb 
l’Escorxador passa a l’inrevés: no es poden gastar els diners previstos per mobiliari, perque no s’han fet les obres de reforma.

I la piscina? Vam posar la primera pedra, però la segona triga en arribar...
Moltes paraules, però pocs fets.

web:  www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella

Despesa milionària en publicitat i protocol. Des de que governa, el tripartit ha gastat 114 milions d’euros en publicitat i propagan-
da i 22 milions d’euros en atencions protocol·làries. La Generalitat ven un local al PSC per un preu cinc vegades inferior al preu 
de mercat. L’Institut Català del Sol ha venut un local comercial situat a Ciutat Vella (Barcelona) per 144.897 euros quan el seu 
preu real es de mes de 660.000 euros. Aquesta rebaixa només és aplicable a ONG´s. La Generalitat justifica la venda dient que el 
PSC és una entitat sense ànim de lucre (!!!). TV3 aplica rebaixes de tarifes de publicitat a la plataforma pro-seleccions catalanes. 
La Plataforma pro-seleccions catalanes s’ha estalviat 178.000 euros en publicitat de la campanya separatista “Una nació, u na 
selecció” perquè TV3 els ha fet una rebaixa com si fossin una ONG o una entitat benèfica. Tancament de RNE-Ràdio 4. Maragall 
creu que hi ha raons per tancar Ràdio 4. De fet, tots els grups polítics menys el PSOE demanen que no tanquin Ràdio 4 i mantenir 
les desconnexions territorials de la resta de ràdios de RNE i Televisió Espanyola. Reconeixement del Caos. El Conseller Joaquim 
Nadal (PSC) afirma que “Governar el tripartit és més difícil que fer l’amor en un Simca 1000”. Maragall nomena Conseller a un 
ex-membre de Terra Lliure. Es nomenat Conseller de Governació a Xavier Vendrell, ex-militant del grup terrorista i assassí Terra 
Lliure. Els Mossos d’Esquadra tenen per cap a un ex-terroriste que ràpidament imposa un impost revolucionari als funcionaris al 
exigir-los un percentatge del seu salari en favor d’ERC. Redecorar els despatxos dels alts càrrecs: 867.434 euros. El tripartit es 
gasta un total de 867.434 euros en redecorar els despatxos de consellers i alts càrrecs. El més car, el del president Maragall, ha 
costat a tots els catalans 119.946 euros. Que mai més es torni a repetir i...QUE GUANYI EL SENTIT COMÚ...VOTA PP.
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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 sabeu, des del punt de vista mèdic fer erecció s’entén que el penis s’allarga i s’endureix al omplir-se de sang. Aquest 
fenòmen és la resposta a un estímul eròtic i té la finalitat de permetre la penetració del penis a un orifici de l’organisme de la 
parella, el que constitueix una de les formes dels actes sexuals. 

L’erecció defectuosa, que impideix l’actuació que acabem de descriure és molt freqüent i s’en diu “impotència”. Aquesta 
impotència té moltes causes i l’especialista que s’encarrega d’esbrinar-les és l’uròleg o un sub-especialista de l’uròleg que és 
l’andròleg. Abans la impotència no tenia un bon tractament, però ara les coses han canviat radicalment. Alguns malalts són 
candidats a la cirurgia però la majoria milloren molt amb medicines. Com és natural, el tipus de tractament per a cada malalt 
l’ha d’indicar -i de vegades contraindicar- el metge que és també el que s’ha d’encarregar de la vigilància del seus efectes.

Els tres medicaments que es fan servir són -amb noms comercials i el nom del laboratori, sempre amb recepta mèdica: 
Viagra Pfixer, Ciali Silly i Levitra Bayer. El primer i el tercer són el d’efecte que dura més. Cap d’ells és efectiu si no hi ha desig 
sexual. Vull explicar un detall humà personal, de la visita del malalt que demana tractament: “No li digui a la seva parella que 
l’ha pres -li dic jo- faci-la creure que això és el resultat de la passió que li desperta...”.

L’erecció defectuosa 
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domèstics abandonats, amb efectes a la partir de l’1 de ge-
ner del 2007. En aquest aspecte concreta que l’aportació 
econòmica de les arques municipals serà de 12.540€.
S’aprova per unanimitat.

6· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació del 
compte general corresponent a l’exercici 2005.
El regidor d’Hisenda, Josep Maria Serés, proposa l’aprovació 
dels Comptes Generals corresponents a l’Ajuntament d’Alella, 
el Patronat Municipal d’Esport i el Patronat Municipal de la 
Masia-Museu Can Magarola corresponent a l’exercici 2005.
S’aprova per unanimitat.

7· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdits núm.11/2006.
El regidor d’Hisenda, Josep Maria Serés (PSC), proposa la 
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, 
que serà executiva previ tràmit d’informació pública durant 
15 dies hàbils per tal que els interessats puguin presentar 
reclamacions. Serés explica que es tracta d’una modificació 
que té una consignació de despeses de crèdits en baixa i la 
substitueixen per unes altres consignacions. 
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG) assumeix el seu er-
ror a l’hora de pressupostar la partida del servei de neteja 
d’edificis. 
La regidora Carme Tort (CiU) lamenta que la modificació 
núm.11 s’hagi presentat a última hoa a la Comissió Informa-
tiva, fora de l’ordre del dia. També diu que les dues partides 
més cares, l’escola bressol i la nova comissaria van figurar al 
pressupost com a mera propaganda política. 
El regidor Fede Moraleda (ICV) va dir que el seu grup votaria 
en contra perquè s’ha pressupostat malalment i va recordar 
que havia avisat de la necessitat de posar un sistema de 
control a les hores extres. 
La regidora Annerose Bloss (PP) mostra el seu cansament 
davant de tantes desviacions i modificacions respecte el 
pressupostat a principis d’any. També explica que els canvis 
es presenten tard i malament.
S’aprova amb els vots a favor (7) d’ERC-LG, Lliga Social i PSC, 

l’abstenció (3) del PP i ICV i els vots en contra (2) de CiU. 

PLE ORDINARI DEL 28 DE SETEMBRE

1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 27 
de juliol de 2006.
S’aprova amb l’abstenció de Lluís Viajosana (PSC), Carme 

Tort (CiU) i Raimon Esquirol (PP) per no haver-hi assistit.

2· Elecció de Jutge de Pau Substitut.
Es presenta només una candidatura, la de Josep Sala Fo-
rest. 
El regidor Fede Moraleda (ICV) manifesta que quan es vota 
sobre persones ha d’existir el vot secret.
S’aprova per unanimitat.

3· Proposta de l’alcaldia sobre el nomenament de membres 
de la Junta de Govern del Consorci del Casal d’Alella. 
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG) proposa elegir com 
a representants de l’Ajuntament en la Junta de Govern del 
Consorci del Casal d’Alella, l’alcalde-president Andreu Fran-
cisco, el regidor delegat de l’àrea de Cultura, Carles Pérez i el 
regidor delegat de les àrees d’Administració i Hisenda, Josep 
Maria Serés. Així mateix, escoltats els grups que integren 
l’oposició municipal, es proposen la regidora del grup muni-
cipal de CiU, Carme Tort i la regidora del grup municipal del 
PP, Annerose Bloss. 
S’aprova per unanimitat.

4· Proposta de l’alcaldia sobre creació del servei de Llar 
d’Infants.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), proposa aprovar de-
finitivament la creació d’aquest servei de llar d’infants.
S’aprova per unanimitat.

5· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre la dele-
gació de competències al Consell Comarcal del Maresme 
en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals aban-
donats.
El regidor de Sostenibilitat Àlex Asensio (ERC-LG) propo-
sa l’aprovació del conveni de delegació de competències al 
CCM en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals 

CANVI DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA DE L’AJUNTAMENT

A mitjans d’agost es va substituir la centraleta de l’Ajuntament, que havia quedat 
obsoleta, per una de digital. Degut a la migració de les línies a XDSI que ha dut 
a terme Telefonica la seva posada a ple rendiment no s’ha realitzat fins l’última 
setmana d’octubre. Aquesta situació ha fet que durant els mesos de setembre i 
octubre hi hagi hagut problemes per comunicar de manera òptima amb l’Ajunta-
ment. Ens disculpem per les molèsties que això hagi pogut ocasionar.
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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 10,30 a 13,30h 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 
Hores a convenir www.unio.org/alella

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: NOVEMBRE

01 dimecres  MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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




