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L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

Un cop acabada la Festa Major, voldria transmetre la meva 

satisfacció pel desenvolupament i, molt especialment, per la 

participació de la ciutadania en tots els actes de la festa, una 

festa que ha estat la més oberta i viva dels darrers anys. 

Aquest setembre comença el darrer curs d’aquest mandat. 

Aquest serà un període en el qual s’ha de visualitzar molta de 

la feina feta pel govern durant aquests tres anys. Continuem 

prement l’accelerador perquè tot allò que hem anat treballant 

es concreti en les corresponents actuacions, projectes i 

millores de la qualitat de vida dels ciutadans. 

El passat 3 d’agost es va aprovar el projecte definitiu de la 

piscina municipal i, a la fi, el proper dia 10 de setembre 

es  col·locarà la primera pedra. Aquest acte dóna el tret de 

sortida a la seva construcció, a l’espera de poder-nos banyar 

la tardor de l’any vinent. 

Altres obres que s’han d’iniciar properament són les de 

l’Escorxador com a caserna de la Policia Local, les dels dos 

edificis d’habitatge públic de lloguer a Can Doctor, amb 61 

pisos, i les del CEIP de la Serreta a primers de l’any vinent. 

També esperem que estigui encarregat el projecte de l’escola 

bressol i la seva construcció, el del nou Casal, el del Passeig 

de la Riera i el de l’ampliació del CEIP Fabra.

D’altra banda, ja s’han encarregat els projectes de millora de 

l’enllumenat públic de diferents sectors dels barris d’Alella 

Parc, Nova Alella i Vallbona, el de reforçament de l’accés al 

barri de Can Comulada i el de l’accés a Can Magarola. Alguns 

d’aquestes actuacions es realitzaran abans no s’acabi aquest 

mandat i altres quedaran a punt perquè l’equip que governi 

més enllà del mes de maig els trobi preparats per executar.

No voldria acomiadar-me sense desitjar-vos abans que gaudiu 

al màxim d’aquesta Festa de la Verema. 
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3SETEMBRE 2006

FESTES

VI I GASTRONOMIA, EIXOS 
PRINCIPALS DE LA VEREMA
···························································································
La XXXII Festa de la Verema continua enfortint el vincle entre el 
vi i la gastronomia amb la suma d’actes tradicionals i novetats.  
···························································································

La XXXII Festa de la Verema presen-
ta tres novetats en el seu programa 
d’activitats. El dia 6 de setembre, els 
alellencs que ho desitgin podran par-
ticipar en una activitat organitzada per 
l’Àrea de Sostenibilitat que consisteix 
en una visita guiada a les vinyes de la 
Denominació d’Origen. Les vinyes que 
es podran veure són les inscrites en el 
Concurs de Vinyataires de la mà del ju-
rat del premi, format pel secretari del 
Consell Regulador, Jordi Pujolràs, el vi-
ticultor Rafel Barnadas i el guanyador 
de la darrera edició, Joaquim Batlle. 

D’altra banda, els aficionats a les 
càmeres podran captar instantànies 
de la festa per participar en el primer 
Concurs de Fotografia. Les imatges, 
que es podran presentar fins al 25 de 
setembre a Can Lleonart, optaran a un 
primer premi de 300€ i formaran part 
d’una exposició. 

Com a convidada d’honor, Alella 
comptarà amb la presència de la cap de 
cuina del Restaurant Sant Pau, Carme 
Ruscalleda que ha estat premiada, 
l’any 2005, amb Tres Estrelles Miche-
lin. La maresmenca de Sant Pol de Mar 
oferirà, el diumenge 10 de setembre a 
Can Lleonart, una xerrada amb el títol 
Maresme per menjar i per beure. 

PER SEGON ANY CONSECUTIU
La visita a quatre cellers d’Alella (Alta 
Alella, Parxet, Alella Vinícola Can Jonc 
i J.Mestre i Roure) és una de les ac-
tivitats que es torna a repetir després 
de la seva implantació l’any passat. 
Una altra de les activitats que es van 
fer per primera vegada l’any 2005 i 
que torna és el Concurs  d’Aparadors. 

D’aquesta forma tots els comerços 
de la vila poden participar de la fes-
ta engalanant els seus espais d’expo-
sició amb motius de la vinya i el vi. 

La mostra gastronòmica d’enguany 
compta amb la participació de quinze 
restaurants i tres pastisseries que ofe-
riran els seus millors plats i postres per 
a les nits de la Verema. Al migdia, cinc 
bars oferiran una gran varietat de tapes.   
El Correfoc amb els Diables del Vi 
d’Alella, els balls amb La Salseta del 
Poble Sec -el 8 de setembre- i l’Or-
questra Privada -el 9 de setembre-, 
l’actuació del grup d’havaneres Mar 
i Vent, espectacles infantils, la plan-
tada de gegants i les sardanes amb 
la cobla Ressò són les activitats que 
presenta el programa d’enguany. La 
nit del 10 de setembre es dedicarà a 
la música amb arrels mediterrànees 
amb l’actuació del grup mallorquí Al-
Mayurqa i el maresmenc La Coixinera. 
Les propostes lúdiques que es van re-
cuperar l’any passat com la Desper-

tada amb els Trabucaires i la Botifar-
rada Popular tornen amb més força.

La pubilla d’enguany serà Anna 
Argudo i Boter, mentre que Carla Pas-
qual, Maria Fenollosa, Marta Oliveras, 
Carla Tomàs i Júlia Sebastian seran les 
dames d’honor. Els hereus seran Lluís 
Tomàs, Gerard Roig, Oriol Martínez, 
Guillem Delgado i Jan Sistaré. 

11 DE SETEMBRE

11h · Can Lleonart
Acte institucional per commemorar l’Onze de 
Setembre, ofrena floral i cantada dels Segadors 
per la Polifònica Joia. Degustació de coca i cava.
19h · Plaça de l’Ajuntament
Concert de Dismensionel, grup guanyador de la “II 
edició de la Beca a la Producció Artística de Nous 
Músics d’Alella, El Masnou i Teià”.
20h · Plaça de L’Ajuntament
Concert de Narcís Perich.

La imatge gràfica de 
la 32a edició de la 
Festa de la Verema és 
un disseny de l’estudi 
l’Embrió.
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4 EL FULL

CULTURA

EL PROJECTE DEL FUTUR MUSEU 
DEL VI D’ALELLA
···········································································································································
El Pla Director de Can Magarola per convertir aquest espai en el nou Museu del Vi d’Alella proposa 
crear diferents espais per oferir al visitant una visió clara de la història de la casa i del procés 
d’elaboració dels vins. 
···········································································································································

Els alellencs podran visitar, del 4 al 30 
de setembre, l’exposició pública del 
Pla Director del Museu del Vi d’Alella. 
Un total de 17 plafons mostren les 
propostes realitzades pel museògraf 
Ramon Valverde i l’empresa Interpreta 
Cultura. El treball respon a un encàrrec 
realitzat per l’Ajuntament d’Alella amb 
la finalitat de marcar les línies estratè-
giques que han d’orientar la rehabilita-
ció física i conceptual de l’actual Masia 
Museu de Can Magarola. La mostra es 
podrà recórrer de 12 a 14h i de 18 a 
20h. 

Segons l’estudi, el museu ja dispo-
sa d’un reconeixement donada la seva 
trajectòria històrica i compta amb una 
col·lecció d’objectes que permetran ex-
plicar les formes de vida d’una masia 
ubicada en un entorn vitivinícola així 
com els processos tecnològics relaci-
onats amb l’explotació de les vinyes i 
l’elaboració del vi. L’estructuració i pre-

sentació d’aquests objectes i materials 
serà una de les claus per aconseguir 
que el visitant conegui el passat del vi 
però també el present i el futur.

USOS DE CAN MAGAROLA
La masia de Can Magarola acollirà el 
Museu del Vi i també l’Espai d’Història 
d’Alella. A més, també serà la seu del 
Consell Regulador de la DO d’Alella, 
de l’Agrupació d’Astronomia de la vila 
i comptarà amb la presència del Punt 
d’Informació del Parc de la Serralada 
Litoral. 

A la primera planta es presentarà 
l’equipament i Can Magarola com a ac-
tiu patrimonial i com a testimoni histò-
ric d’unes formes de vida tradicionals. 
El segon pis serà l’espai dedicat a la 
geografia i a la cultura del vi, mentre 
que l’antic celler mostrarà el procés 
d’elaboració del vi fins al seu consum, 
on es podrà conèixer els treballs re-

lacionats amb l’elaboració del vi. En 
l’àmbit arquitectònic es planteja la cre-
ació d’un aparcament per a autocars, 
l’ampliació de la vinya testimonial, la 
construcció d’una nova sala de tast, 
dues aules de formació i un espai de 
recepció i botiga.

ESPAIS INNOVADORS
La creació d’una sala polivalent amb 
capacitats per a 80 persones assegu-
des o 150 dretes per organitzar tot 
tipus d’actes o exposicions, la cons-
trucció de dues sales de formació per 
cursos de tast de vins o d’altres as-
pectes relacionats amb la producció 
i cultura vitivinícola i la creació d’una 
sala de tast professional són d’altres 
aspecte importants que recull aquest 
Pla Director del Museu del Vi. La sala 
de cata de vins reunirà les condicions 
requerides per la normativa de l’Oficina 
Internacional del Vi. 

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PLA 
DIRECTOR DEL MUSEU DEL VI 
D’ALELLA
Dos dels 17 plafons que es 
poden veure a Can Magarola del 
4 al 30 de setembre, de dilluns 
a diumenge, de 12h a 14h i de 
18h a 20h. 
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5SETEMBRE 2006

CULTURA

NOU CURS A CAN LLEONART  

L’anglès i el francès així com els cursos 
d’informàtica de diferents nivells con-
tinuen presents en la programació de 
formació contínua de Can Lleonart. Els 
cursos començaran a l’octubre i finalit-
zaran abans de les vacances de Nadal. 
Pel que fa a les inscripcions, els antics 
usuaris ho podran fer el 18 i 19 de se-
tembre, de 9h a 14h i de 16h a 20h. 
Pels nous alumnes, la data assignada 
és el 20 de setembre. 

Les psicòlogues Marta Fernández i 
Loli Pastor seran les responsables, per 
segon cop consecutiu, del curs gratuït 
Deixar de fumar pot ser fácil, que en 

la primera edició va comptar amb una 
dotzena d’alumnes. El ioga, el tai-txi, 
la dansa del ventre i el mètode Pilates 
són propostes de salut personal clàssi-
ques a Can Lleonart.  L’aula de pintura, 
la restauració de mobles, el taller de 
costura i el de patchwork continuaran 
però amb una millora. Es tracta de les 
Aules obertes, espais on els alumnes 
podran finalitzar els treballs començats 
durant les classes. Dins l’apartat d’ex-
pressió es continua amb els cursos de 
pintura, gospel, balls de saló i dansa 
infantil. 

ACTIVITATS INFANTILS, MÚSICA CLÀSSICA
I TERTÚLIES   
A banda dels cursos, Can Lleonart pro-
posa activitats variades i gratuïtes pels 
darrers mesos de 2006. Els dissabtes 
21 d’octubre i 18 de novembre, a les 
12h, serà el torn de les actuacions in-
fantils per al públic familiar. La primera 
proposta és l’actuació Pallassos: L’Em-
but a càrrec del Grup Tururut i la sego-
na serà un espectacle de màgia amb 

Enric Magoo que oferirà jocs de mans, 
màgia còmica i il·lusionisme. 

La Música clàssica a prop teu arri-
ba amb quatre propostes. El Trio Valta, 
format per piano, clarinet i viola, serà 
l’encarregat d’obrir el cicle el 20 d’oc-
tubre. El grup Lom Piano Trio, una de 
les formacions emergents més brillants 
de la nova generació, oferirà música de 
cambra el 3 de novembre. La tercera 
actuació anirà a càrrec de Mar Serra i 
Amaia Ruano, que interpretaran músi-
ca del romanticisme. Per últim, el pia-
nista Albert Guinovart i el saxofonista 
Miquel Bofill tancaran el cicle de con-
certs l’1 de desembre.

Les Tertúlies a Can Lleonart es cen-
traran enguany en el consum, la bioè-
tica, el mal d’esquena en la vida diària 
i la immigració. Per parlar d’aquesta 
darrera temàtica es comptarà amb 
els coneixements del filòsof i director 
del Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona, Josep Ramoneda, que 
abordarà les claus de reflexió al voltant 
d’aquesta situació. 

···········································································································································
Després de les vacances d’estiu comença la nova programació de cursos, concerts, tertúlies i 
activitats infantils a Can Lleonart.
···········································································································································

ELS NOUS CURSOS

IDIOMES
Francès iniciació

HUMANITATS
Conèixer Egipte
Curs d’història de l’art

INFORMÀTICA
Retoc fotogràfic
Autocad

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
Musicoteràpia
Pilates per embarassades i postpart

RECURSOS 
Menús de tardor
Fogons d’Alella
Curs de cata comparada: blancs i negres
Tècniques de recerca de feina
Jardineria de tardor

EXPRESSIÓ
Decoració d’art floral nadalenc
Fotografia creativa: l’autorretrat

Classe de tai-txi al pati de Can Lleonart.
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6 EL FULL

FESTES

LA FESTA MAJOR MÉS OBERTA 

La Festa Major de Sant Feliu 2006 va 
començar el 29 de juliol amb el Xè 
Concurs de Dibuix Infantil i va conti-
nuar amb activitats esportives com la 
Caminada Popular. El Repic de cam-
panes, el Correfoc i el Ball amb l’Or-
questra Litoral van ser els darrers ac-
tes de la primera jornada festiva que 
va comptar amb una gran participació 
d’alellencs en totes les activitats, fet 
que es va convertir en la tònica general 
de la Festa Major. 

Aconseguir un públic variat, de totes 
les franges d’edat, va ser una altra de 
les característiques de la festa on tots 
els actes van ser gratuïts. El diumenge 
30 de juliol, durant la nit jove, es va 
poder comprovar aquest fet durant les 
actuacions de La Banda Oficial de l’Eix 
del Mal, Màitip’s i el Dr.Calypso. 

A l’endemà, els actes infantils i 
la VIII Guerra Guarra i remullada van 

PERES FARCIDES

1r premi Mercè Arenas
2n premi Montse Canela
3r premi Maria Teresa Miralles
Millor decoració Mercè Arenas

TRUITES

1r premi Mercè Arenas
2n premi Maria Navarro
3r premi Isabel Calafí
Millor decoració Mercè Arenas

DIBUIX INFANTIL

“Categoria A” 1r premi Guillermo Rocamora
“Categoria B” 1r premi Mireia Iglesias
“Categoria C” 1r premi Júlia Servera
Premi especial Mariona Escola

···························································································
La participació ha estat la principal característica de la Festa 
Major 2006 que ha comptat amb un públic nombrós i variat. 
···························································································

refrescar l’ambient pels més joves del 
municipi. A la tarda, van arribar les 
sardanes i l’obra de teatre del Grup 
Pàmpol del Casal d’Alella que van ac-
tuar a l’aire lliure, a l’Hort de la Recto-
ria. Totes les cadires es van omplir per 

veure a familiars i amics interpretant 
els diferents papers d’El Retaule del 
Flautista.

L’1 d’agost, diada de Sant Feliu, la 
jornada va començar amb la missa so-
lemne dedicada al patró de la vila. El 
IXè concurs de peres farcides i el segon 
concurs de truites va ser les activitats 
gastronòmiques on tothom va poder fer 

les seves millors receptes. A la tarda es 
va fer el sorteig per triar la pubilla, les 
dames d’honor i els hereus que tindran 
la seva primera tasca a la Verema. Els 
més menuts i els seus pares i familiars 
van participar en l’activitat infantil al 
Parc Gaudí i van acompanyar als ge-
gants -en Feliu i la Madrona- durant la 
cercavila. L’Orquestra Costa Brava va 
tancar la Festa Major amb el concert i 
el ball de gala.          

·································································
Els membres del Grup de Teatre Pàmpol 
del Casal d’Alella van interpretar, a 
l’aire lliure, “El Retaule del Flautista”
·································································
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8 EL FULL

URBANISME

EL PAISATGE AGRÍCOLA, 
UN LLEGAT QUE CAL DEFENSAR

···························································································
El curs El paisatge del vi va finalitzar amb una sortida a les 
finques de Can Comellas, Can Colomer i Can Casas. 
···························································································

La necessitat de preservar i protegir 
els espais agrícoles així com el sòl no 
urbanitzable pels seus valors socials, 
de planificació territorial i de connexió 
biològica, així com l’ampliació i harmo-
nització de les figures de protecció a 
través del planejament urbanístic i la 
instauració de mesures i actuacions 
de suport econòmic per compensar la 
pagesia i els propietaris de sòl rústic 
protegit van ser les principals conclu-
sions a les quals va arribar el curs El 
paisatge del vi i la construcció del no 
urbanitzable. Una vintena d’estudiants 
i professionals es van inscriure al curs, 
que va tenir lloc a Can Lleonart entre el 
17 i el 21 de juliol, emmarcat dins la 
programació d’Els Juliols de la Unive-
sitat de Barcelona. 

Més de 25 responsables i experts 
en medi ambient, paisatge, arquitectura 
i agricultura van participar com a po-

nents de les xerrades i taules rodones. 
La jornada del dijous 20 de juliol va 
centrar-se específicament en la realitat 
maresmenca. L’excoordinador general 
d’Unió de Pagesos, Pep Riera, va advo-
car per protegir urbanísticament el sòl 
agrari que resta a la comarca, i va de-
manar als pagesos “que no vulguin ju-
gar a dues cartes: la de pagès i la d’es-
peculador”. El vinicultor Rafel Barnadas 
va fer palesa la fragilitat de l’agricultura 
periurbana i les friccions de veïnatge 
que sovint es produeixen entre el camp i 
la ciutat. Per la seva part, l’enòleg i pro-
pietari del celler Alta Alella, Josep Maria 
Pujol-Busquests, va apel·lar a l’enginy i 
la valentia del productor per fer articles 
singulars per vèncer les lleis del mercat 
i de la competència. 

 Durant les jornades es va consta-
tar, des de diversos punt de vista, que 
si bé existeix la necessitat de protegir 
l’espai agrícola al Maresme, una part 
important dels propietaris d’aquests 
sòls no volen tancar la porta a una 
transformació d’usos cap al residen-
cial. Precisament per evitar-ho, molts 
dels ponents van fer una crida perquè 
des de les administracions s’arbitrin 
mesures d’ajut i suport a la pagesia 
que compensin econòmicament la pro-
tecció d’aquests espais. 

 Fins i tot el conseller d’Agricultura 
de la Generalitat, Jordi William Carnes, 
va reconèixer en la seva intervenció que 
cal avançar en aquesta línia i conscien-
ciar la ciutadana que el fet de protegir 
un determinat espai pels seus atributs 
paisatgístics, culturals o mediambien-
tals representa un cost econòmic que 
ha de ser assumit socialment. 

AMB ALELLA COM A LABORATORI
A més de les conferències, les jorna-
des van acollir dues activitats paral-
leles: una exposició  dels millors tre-
balls realitzats en el taller de paisatge 
organitzat el passat mes de maig per 
l’arquitecte Carles Llop al Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, i 
una sortida guiada per algunes finques 
de la localitat conduïda per l’arquitec-
te Salvador Ribas. Sota el títol Els ca-
mins de l’aigua, Ribas va pronunciar 
una xerrada, complementada amb una 
sortida en autocar per la Coma Fosca, 
la Coma Clara i el torrent de Vallbona,  
en què va posar de relleu l’estreta rela-
ció que existeix entre la ubicació de les 
antigues masies i el curs de les diver-
ses rieres i dels recursos hídrics. Tant a 
Can Sans com a Can Pareras, Can Co-
mellas, Can Colomer o Can Casas, els 
assistents van poder comprovar que es 
van construir en espais protegits de les 
avingudes, amb un bon control visual 
del territori i amb una organització de 
l’espai interior apte per a diferents con-
reus. La sortida va finalitzar amb una 
visita al celler d’Alella Vinícola, que en-
guany celebra el centenari.
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···························································································
Amb aquest El Full trobareu un llibret amb consells pràctics per estalviar 
aigua a la llar. Més endavant rebreu airejadors per a les aixetes.

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

Els ajuntament d’Alella, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Teià i Vilassar de Mar 
han llançat una campanya conjunta de 
conscienciació ciutadama per incenti-
var l’estalvi d’aigua en el consum do-
mèstic sota el títol genèric L’aigua és 
vida: Conservem-la! 

Aquest setembre, els ciutadans  
rebran a casa un llibret que conté di-
verses recomanacions pràctiques per 
estalviar aigua en diferents situacions 
qüotidianes. S’aconsella, per exem-
ple, instal·lar cisternes de vàter amb 
sistema de doble descàrrega, comprar 
electrodomèstics de classe “A”, utilitzar 
l’aigua de bullir la verdura o els ous per 

CINC AJUNTAMENTS IMPULSEN UNA CAMPANYA 
D’ESTALVI D’AIGUA

regar les plantes o no utilit-
zar el vàter com una papere-
ra. També hi ha consells per 
als ciutadans que tenen casa 
amb jardí i piscina. 

La segona acció d’aques-
ta campanya, que es durà a 
terme en els propers mesos, 
consistirà en el lliurament d’es-
cumadors o airejadors per a les 
boques de les aixetes de la cui-
na i els lavabos. Aquest senzill 
enginy permet un estalvi de fins 
un 40% d’aigua amb les matei-
xes prestacions de servei i sensa-
ció de cabal.

L’Àrea de Sostenibilitat organitza un 
taller d’agricultura ecològica adreçat 
als ciutadans que vulguin conèixer els 
fonaments d’aquesta pràctica, els seus 
condicionants i els beneficis que s’ob-
tenen. El professor del curs serà Santi 
Soto, fundador del Centre de Desen-
volupament Sostenible i Alternatives 
Rurals i gran especialista en planta 
aromàtica. 

El temari del curs abordarà la ferti-
lització ecològica del terreny, els tracta-
ments que s’han d’aplicar per preveure 
malalties o plagues, l’ús de plantes 

ORGANITZEN UN TALLER 
D’AGRICULTURA ECOLÒGICA

aromàtiques, el disseny i estructura de 
l’hort, les èpoques de sembra i la rota-
ció de conreus. 

El curs es realitzarà el 19 i 26 de 
setembre, el 3 i el 10 d’ocubre de 19h 
a 21h a Can Gaza, on recentment s’hi 
ha plantat un hort ecològic que gesti-
onen les entitats amb seu en aquest 
equipament. Per inscriure’s-hi cal en-
viar, a partir del 4 de setembre, un cor-
reu a sostenibilitat@alella.org o trucar 
al 93 555 97 06. El taller té un límit 
de 20 places que s’atorgaran per rigu-
rós ordre d’inscripció. 

···························································································
Preparar i fertilitzar la terra amb compost i estructurar l’hort de manera 
sostenible són algunes de les tècniques que s’ensenyaran al llarg del curs.

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

La campa-
nya local té un cost de 7.300€, 

sufragats al 50% per Sorea. 
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BALANÇ POSITIU DEL FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2006
L’actuació de la Companyia de Dansa 
de David Campos, el 22 de juliol, va 
comptar amb la presència de prop de 
400 persones al Jardí de les Estàtues 

de Cal Marquès. La versió adaptada 
d’El Quixot situava els moviments i co-
reografies dels ballarins clàssics en es-
cenaris contemporanis com la catedral 

del barri gòtic de Barcelona o la parada 
de metro del gran teatre del Liceu. 

D’altra banda, l’actuació del grup 
Gospel Train al carrer Àfrica, el 28 de 
juliol, va posar el punt i final al Fes-
tival d’Estiu Alella 2006. Una de les 
novetats d’enguany han estat les tres 
actuacions gratuïtes que s’han fet al 
carrer Àfrica, al parc de Can Sors i al 
parc Gaudí amb actuacions de música 
contemporània. Des de l’organització 
es valoren positivament aquests tres 
concerts del Festival al Carrer que han 
sumat un total de 1.000 espectadors. 
En el cas del parc de Can Sors i del 
carrer Àfrica, els concerts han suposat 
una millora prèvia d’aquests espais que 
es van habilitar per primera vegada per 
a la celebració d’actes culturals. 

Amb la finalització del Festival 
d’Estiu Alella 2006 arriba un procés 
de reflexió i anàlisi per estudiar les mi-
llores que caldrà aplicar així com els  
aspectes que cal repetir per l’edició de 
l’any vinent.  

SIGNEN UN PACTE CONJUNT PER A LA SALUT

Els ajuntaments d’Alella, Tiana, Mont-
gat, El Masnou, Teià, Badalona, Santa 
Coloma i Sant Adrià van signar, el 24 
de juliol, un pacte per a la salut segons 
el qual compartiran i aprofitaran les si-
nèrgies que tenen a l’abast en el territo-
ri que engloben. Les parts implicades, 
amb un total de 422.000 habitants, 
articularan la col·laboració mitjançant 
una organització comuna amb perso-
nalitat jurídica pròpia i independent 
de la dels seus membres que adoptarà 
la forma de consorci i es denominarà 
Govern Territorial de Salut. Amb aquest 
pacte, l’Administració de la Generali-

tat de Catalunya, a través del Depar-
tament de Salut, vol aprofundir en el 
principi de descentralització amb nous 
mecanismes de govern entre la Gene-
ralitat i l’administració local.

 Els governs territorials de salut 
comptaràn amb tres òrgans de gestió: 
un consell rector, un consell de la salut 

amb participació ciutadana i una co-
missió de coordinació amb les entitats 
proveïdores del Servei Català de la Sa-
lut. 

Segons aquest nou pacte, Alella for-
ma part d’una zona que compta amb 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, cone-
gut popularment com Can Ruti, amb 
els hospitals municipals de Badalona 
i Santa Coloma de Gramanet, un hos-
pital monogràfic de neurorehabilitació, 
22 equips d’atenció primària, 4 prove-
ïdors de salut mental, un centre extra-
hospitalari d’hemodiàlisi i una unitat 
de nefrologia. 

·································································
Els municipis col·laboraran  a través del 
Govern Territorial de Salut, un consorci 
amb personalitat jurídica pròpia
·································································

···························································································
Vuit municipis del Barcelonès Nord i del Maresme han signat un pacte per a 
la salut.

···························································································
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FINALITZEN LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI

Des de gener fins a finals del mes de 
juny s’han dut a terme l’enderroca-
ment i nova construcció d’una sèrie 
de nínxols del cementiri municipal.El 
seu estat, que amenaçava ruïna, va fer 
que s’iniciés un procés administratiu a 
primers de 2004 i que s’encarregués 
la redacció d’un projecte arquitectònic 
per a la substitució de la construcció 
existent per una de nova amb un total 
de 114 nínxols. La intervenció ha tin-
gut un cost de 112.000€. Pel que fa a 
la proposta estètica del projecte, a di-
ferència de la imatge de la resta de sè-
ries, la nova crea un gran mur de mar-
bre gris, degut que totes les làpides són 
iguals. Tot i aquesta intervenció, queda 
pendent l’ampliació del cementiri i la 
millora de les seves instal·lacions o 
presentar propostes que permetin re-
duir la pressió sobre la seva ocupació.

···························································································
Les obres d’enderrocament i construcció d’una de les sèries de nínxols van 
finalitzar el passat mes de juny. 

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

S’EXTERNALITZA EL MANTENIMENT DE 
MÉS DE 40 ZONES VERDES
El servei de manteniment i jardine-
ria de 42 zones verdes públiques 
d’Alella, amb una superfície apro-
ximada de 100.000m2, s’ha tret 
a concurs. La gran extensió que 
sumen els parcs, jardins i talussos 
del municipi -400.000m2- ha fet 
que s’hagin triat aquells espais de 
major ús i visibilitat per la ciutada-
nia. El manteniment d’aquests in-
drets mai ha estat prou bé, essent 
aquesta externalització una de les 
fites marcades aquest mandat per 
tal de millorar la qualitat urbana.
Els recursos humans de l’Ajunta-
ment són totalment insuficients 
per mantenir-les i els darrers anys  
s’ha contractat diverses empreses 
per actuar de manera puntual. Per 
aquests motius, l’Ajuntament ha 
tret a concurs, a primers d’agost, 
aquest servei amb la previsió que 
entri en funcionament el proper 
mes de novembre, amb un pressu-
post màxim anual de 120.000€. 
També hi ha la previsió de treure a 
concurs, durant el darrer trimestre 
de l’any, l’arranjament i manteni-
ment de fins a 20 illetes, parterres 
i espais de jardineria del municipi. 

NOU CURS DE L’ESCOLA D’INICIACIÓ 
ESPORTIVA AL POLIESPORTIU
Les inscripcions per participar en 
les activitats de l’Escola d’Iniciació 
Esportiva s’inicien el 4 de setem-
bre. Les activitats proposades per 
al curs 2006-2007 són la ludo-
teca esportiva per a nens i nenes 
d’entre 3 i 6 anys així com dansa, 
futbol sala, judo, taekwondo, vo-
leibol, iniciació a l’aeròbic, inicia-
ció al funky i atletisme per a nens 
d’entre 6 i 12 anys. L’inici de les 
activitats pels infants serà el 12 
de setembre. Pels adults s’oferei-
xen classes de gimnàstica de man-
teniment, en grup femení o mixt, 
aeròbic, taekwondo, judo, dansa i 
funky. Aquestes activitats comen-
cen el 4 de setembre. Per a més 
informació, podeu adreçar-vos al 
Poliesportiu Municipal, obert des 
del 29 d’agost. 

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

EL CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ I EL 
DECRET D’ECOEFICIÈNCIA, EN VIGOR
Els edificis de nova construcció i les 
obres de reforma hauran d’ajustar-se a 
partir d’ara a les noves directrius de se-
guretat, construcció i estalvi energètic 
del Codi Tècnic de l’Edificació  estipu-
lades en el Reial Decret 314/2006 de 
17 de març. 

L’entrada en vigor, entre el 29 de 
setembre de 2006 i el 23 de març de 
2007, d’aquestes disposicions coinci-
deixen amb l’entrada en vigor, a partir 
del 16 d’agost, de l’anomenat Decret 
d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 
4574-16.2.2006), la qual cosa ha su-
posat que en els darrers mesos s’hagi 
registrat una allau de sol·licituds de 

llicència d’obres majors. I és que tant 
el Codi Tècnic com el Decret d’ecoefi-
ciència pretenen corresponsabilitzar el 
sector de la construcció de bona part 
dels problemes mediambientals que 
genera, com ara el fet que a Catalunya 
sigui el causant de més del 40% de les 
emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Entre les mesures que s’apunten hi 
ha l’obligació d’instal·lar una xarxa de sa-
nejament que separi aigües pluvials i re-
siduals o d’un sistema de producció d’ai-
gua calenta procedent de l’energia solar 
tèrmica, a més de la necessitat d’utilitzar 
materials de construcció procedents del 
reciclatge, entre d’altres.
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Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA La por a equivocar-se

Passejant per molts pobles de Catalunya és fàcil comprovar com, en general, disposen de més i millors equipaments, d’un 
ordenament urbanístic més acurat i d’unes zones verdes ben arranjades. Quan fa tres anys vam accedir a tasques de govern, les 
mancances d’Alella en aquests i altres aspectes eren evidents. 

Posar-nos a nivell dels altres i, per què no dir-ho, en el lloc que ens pertoca per població i per recursos econòmics ha estat un 
dels nostres objectius. Malgrat això, ja sabem que només amb bona voluntat i dedicació no sempre es resolen els problemes ni 
es governa al gust de tothom. L’afany de cobrir els dèficits o de millorar allò que ja s’estava fent ens ha obligat a obrir moltíssims 
fronts i a trepitjar l’ull de poll d’alguns interessos particulars, la qual cosa ens ha fet guanyar també algunes enemistats. 

Afortunadament, la majoria de línies de treball progressen adequadament, encara que ho facin al ritme lent i exasperant de 
l’administració. No és menys cert que alguns temes potser no es resoldran ben bé com hauria desitjat ERC+La Garnatxa, tot 
i que humilment creiem que hauran estat solucions més avantatjoses per a l’Ajuntament que no pas ho havien estat en altres 
èpoques. 

Ara que ja hem perdut la innocència, podem constatar que l’origen de l’endarreriment d’Alella en relació a altres poblacions 
del nostre entorn té molt a veure amb la poca implicació i predisposició per entomar els temes demostrada pels anteriors gestors 
municipals, que semblaven guiar-se per la premisa que la millor manera de no equivocar-se és no fer res.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Principi de curs

Balanç de govern: de crisi en crisi, any 2004-2005 (I)

El text que haviem preparat per al Full de Juliol no va aparèixer publicat. El titulàvem “Final de curs” i fèiem un breu balanç d’alguns 
temes importants. Acabàvem amb una felicitació a Alella Vinicola pels primers 100 anys de vida: el seu naixement va donar al nostre 
poble una personalitat especial i el seu vi va propiciar que Alella fos coneguda arreu per una feina ben feta. 

Però no sabem res de l’ampliació de l’Escola del Bosquet. El Departament d’Educació havia promès col.laboració i diners, però 
no s’acaban de concretar. Tampoc s’han concretat els ajuts promesos per a les obres de la piscina, ara que ja teníem projecte i sem-
blava que es podria començar! Bé la neteja, ha millorat molt. Bé també aquesta Festa Major “redimensionada”, que tot just acaba en 
escriure aquestes linies. No tan bé el tema dels ajuts a les diverses associacions i entitats del poble: continuem sense tenir un criteri 
clar per concedir o denegar subvencions, el que els hi fa difícil programar unes activitats en les que participa molta gent i son una 
gran riquesa pel municipi.

Què ha passat amb el conveni de Rials? El plaç per tancar-lo acabava el dia 20 d’agost, en plenes vacances de tècnics i respon-
sables... S’ha pogut solucionar? Ens alegrariem molt de que fos així.

Aquest nou curs estarà marcat per les noves eleccions a la Generalitat. A tots ens interessen, però no voldríem que fossin una 
excusa per tenir paralitzada la vida municipal; el poble no s’atura mai i ens cal continuar avançant en els grans projectes, sense des-
atendre els petits que fan la vida diària més fàcil i agradable.
web:  www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella

2004: Quin millor que un germà? Col·loquen germans a les conselleries. Pasqual Maragall nomena secretari del Govern al seu germà 
Ernest Maragall. El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques escull al seu germà Manel Nadal com a Secretari de Mobilitat de la 
Generalitat. Apel·les Carod, germà de Josep Lluis Carod Rovira, es nomenat director general d’afers Interdepartamentals. El germà d’Ernest 
Benach, president del Parlament de Catalunya, és nomenat coordinador territorial d Joventut a Tarragona. Carod Rovira, en una entrevista 
a El Pais (11/01/04) reconeix la “política familiar” del tripartit i afirma “qui millor que un germà per ocupar un càrrec de confiança?”.

Reunió de Carod amb els assassins d’ETA. El conseller en cap, Josep Lluis Carod Rovira, en aquell moment també President de la 
Generalitat en funcions, es reuneix d’amagat amb ETA. Carod va haver de dimitir.

Boicot a Madrid. Carod fa una crida a boicotejar la candidatura olímpica de Madrid 2012. Assegura que “seria incomprensible que 
algú des de Catalunya donés suport a la candidatura”.

Informe Sellarès.  Es descobreix un informe per controlar els mitjans de comunicació elaborat pel secretari de comunicació del Govern, 
Miquel Sellarès. En l’informe es censura a periodistes no afins a les polítiques del tripartit i es defineixen els criteris de repartiment de 
subvencions en funció de la línea editorial del mitjà de comunicació. Un mes després, Sellarès va ser cessat.

2005: Viatge de Maragall i Carod a Israel. Es fotografien amb una corona d’espines. Conflictes entre la delegació catalana i la espanyo-
la per la presència de la bandera d’Espanya a les ofrenes de la Generalitat al monument d’Isaac Rabin. ERC fa pinya amb Carod i culpa a 
Maragall dels incidents. Boada (ICV) demana responsabilitats pels múltiples errors del viatge. (Continuarà...)
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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

Fa pocs dies, en una reunió multitudiària, algú penjà un mocador palestí al voltant del coll del President del Govern d’aquest país 
(o sia, en una sola paraula, d’Espanya). Les reaccions polítiques no es feren esperar. Per part d’Israel es clar, que considerà aquest 
fet com una gran ofensa a la seva nació i als seus interessos. Però també per part dels seus aliats i simpatitzants. Davant d’això, 
el President del Govern, que s’havia tret el mocador sense pausa però també sense pressa, donant així mostres del seu “talante” 
(ah! i sense perdre el somriure murri que tants problemes li ha creat), va repartir bones paraules per tots els països en conflicte. El 
tema que volem tractar avui no es tant qui li va posar el mocador (es parla d’un jove difosament palestí) sinó amb quina intenció 
o per inducció de qui. Procurarem destriar aquestes diverses opcions. 

1a: L’assumpte té un trasfons palestí. S’ha volgut cridar l’atenció sobre aquest drama. 
2a: L’assumpte té el trasfons d’organitzacions internacionals com l’ONU, sempre a favor dels països més febles del conflicte.
3a: Ha sigut un acte sense finalitat, que s’ha fet en una ambient festiu.
4a: El responsable del succeït ha sigut el principal partit de dretes, amb les següents intencions: fer veure al món (és a dir, als 

Estats Units) que les inclinacions del President del Govern són contràries a les seves; enemistar-nos amb Israel, amb un motiu tant 
estúpid com un mocador palestí al voltant del coll; i, amb tota aquesta disbauxa, recolzar la política de l’ex-President del dit partit, 
expressada amb tant crudesa davant de la BBC: la solució passa pel bombardeig del Líban (d’on els civils no tenen escapatòria 
possible). Aquesta quarta opció, jo penso que és l’autèntica: el mocador palestí el penjà el partit de dretes.

El mocador palestí.
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COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE LA PISCINA MUNICIPAL

COL·LOCACIÓ DE LA 
PRIMERA PEDRA DE LA 
PISCINA MUNICIPAL

Diumenge 10 de setembre 
a les 12.30h -en acabar el 
Cercavila de la Festa de la 
Verema- al carrer Pau Vila

PISCINA MUNICIPAL

PISOS SOCIALS DE LLOGUER PER A JOVES DE LES HEURES

LLISTAT PROVISIONAL 
DE LES SOL·LICITUDS 
ADMESES I EXCLOSES

De l’1 al 15 de setembre 
s’exposarà el llistat en el 
taulell municipal d’anuncis
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15SETEMBRE 2006

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: SETEMBRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

·····························
93 555 33 08

·····························
93 555 04 03

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2006

Mercat municipal 3r. trimestre    14.07.2006   a   14.09.2006
Mercat municipal 4t. trimestre    14.10.2006   a   14.12.2006

Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2006   a   05.06.2006
(2ª. fracció domiciliat)            02.11.2006

Impost Activitats Econòmiques    01.09.2006   a   03.11.2006

Impost Béns Immobles-rústega    01.09.2006   a   03.11.2006

Taxa recollida escombraries comerços i indústries   14.10.2006   a   14.12.2006
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Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 22 al 29 de setembre

Les activitats que s’han organitzat a Alella en motiu 
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
volen conscienciar als ciutadans sobre la necessitat 
d’una nova mobilitat urbana, que eviti els efectes 
negatius derivats de l’ús inadequat del cotxe al 
municipi.

Per aconseguir aquesta meta cal incidir, durant tot 
l’any, en diferents aspectes:

1. Incrementar les oportunitats perquè els ciutadans puguin 
usar mitjans de transport alternatius al cotxe.

2. Oferir la possibilitat de redescobrir la ciutat, la seva gent i 
el patrimoni cultural en un entorn saludable i relaxat.

3. Informar sobre els impactes ambientals del transport i 
sobre les seves diferents modalitats i alternatives.

4. Estimular un comportament ciutadà en relació amb l’ús 
del vehicle que sigui compatible amb el desenvolupament 
urbà sostenible, amb la protecció de la qualitat de l’aire, 
la prevenció d’emissió de gasos amb efecte hivernacle i el 
consum racionals dels recursos energètics. 

A partir del 22 de setembre 
Restricció del trànsit cada tarda, a partir de les 17h, a la Plaça de l’Ajuntament, entre la Plaça de l’Església i 
l’Empedrat del Marxant. 

22 i 29 de setembre 
Accés gratuït a les línies d’autobús municipal Alella-El Masnou i Alella-Teià per incentivar l’ús del transport públic.

23 de setembre 
A les 11h a la Plaça de l’Ajuntament concurs de dibuix a l’aire lliure sota el lema “Al carrer tots hi pintem”. 
De 10 a 14h i de 16 a 19h a la Plaça de l’Ajuntament, trenet de l’Associació d’Amics del Ferrocarril del Masnou.
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