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El poliesportiu municipal, 
clau de I'Sxit de la festa 
major 2002 

Per coinencar a parlar de la Festa V ) E T  rcn3, rcdr ' 4  

I enc f r l  u na c i  
Malor de Teia, s'ha de fer 

i l  i l / d l  s Pd 

referencia al temps donat que la e o ',I - c p l  

en )L C C  ir rli 
nostra festa es celebra en un 

rl' t ci et e a' , 
epoca d e l  any en quc c l  factor I ,,I, 

ciimatoiogic es molt Important I''"' 'I"' Or'' 

C S S ' \ ? > $  C 

doncs be enguany ens ha afavorit o e F p - ,  e 
ASSISTENTS AL SAC I GANXO OMPLIEN PER COMPLERT 

del tot i s'ha complert la tradició, Ii0 I m m l -  EL PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL 

Martí tots els dies (que vare 

desenvolupar els actes 

programat 

fer q 

celebraren al carrer comptessin 

a 

extraordinaria, evidentment aixo 

tambe benef 

llorables 

De fet I'espal ut~litzat per als actes 

ha estat clau per a a programaclo 

comprovant que gaudim de bones 

insta1 Iacions 

Tenim el pavelló on varem celebrar- 

hi, Concert Dr. Calypso i Típica 

Reacció, dos balls i un concert, 

torneig de Tennis de Taula, Sac I 

Ganxo i Concert de cant coral. La 

CMC La Unió, que acollia l'exposicio 

de Josep Amat, la festa de les 

Pubilles i Hereus, el Cine Forum, i 

el concurs de "Relleno". 

El Casal de Joves, molt actiu a la 

Festa Major, ha acollit la Setmana 

de la Ciencia. Enguany ja varem 

comptar amb el recent restaurat lo- 

cal de La Palma, en el qual es 

ce lebra I 'obra La Blancaneus,  

I'Home Just, la Marató de Contes i 

la sessió de música Dj's. El Cafe 

de Baix que cada any acull I'open 

de Domino i evidentment l 'espai 

públic Parc Can Llaurador per a la 

desillada de gossos i gats, la Gue- 

rra de Bombardes, i la f r a  en gene- 

ral. 

El parc Can Godó, per a a Trobada 

de Gegants, La Festa Popular, i la 

Confecció del llibre gran de contes. 

El Complex esporiiu de Sant Berger, 

per al Castell de Focs i també el 

torneig de Petanca. 

La Parroquia per a s  actes litúrgics 

i el rep icament  de campanes.  

L'Ajuntament per al Prego, la Llar de 

Santa Rosalia per als actes de 

I'Esplal, e Casal d 'Avs per exposar 

la Pintura Rapida, i en general els 

carrers del poble per a c o l l ~ r  el 

Correfocs, els Trabucaires, i els 

Cercaviles , la Passejada per Teia, 

el Concurs de Pintura Rapida, i la 

Cursa sense motor. 



que a l io  ,, r3c] I S I I ~ I ~ I ~  i 1" pectacle Doctor Calips0 i Toni Batllor' va que cacia any I I ~  ,,,-ix I 1,. ,orprendre 

el grup local Tipi- 

ca Reacci6 van 

omplir el pavell6 

E L  G R U P  DR. CALIPSO E N  U N  

El tret de sortida d'nauguració com a 
escenan de la Festa Major al Pavelló Mu- 
nicipal, el va donar el nostre grup 10- 
cal T~PICA REACCIO 

que actuava de taloners del Grup Dr. 
CALYPSO, e concert va cobrir totes les 
espectatives d'assistencia superant de 
llarg el miler de joves. 

El Grup Típica Reacció no va desento- 
nar al costat d'aquest grup professional 
com és Dr. Calypso. Tot plegat una 
actuació excel.lent, 
pel que fa al jovent assistent, un 
cornportament totalment correcte. 
respectant en tot moment aquestes 
instal.lacions que per prlmera vegada 
sonaven acollida a un esdeveniment 
d'aauest caire 

presentar un 

pregd de gran 

originalitat 

Tot i que ja portavem per endavant 

alguns actes, el d~ssabte a la tarda 

va tenir lloc el Pregó de la nostra 

Festa Major. 

L 'acte va comenqar t i i i i l ~  I~II;I 

concentració a la plaqa de C;rttiliiiry~~ 

i després de forni;ir i111 corcavila va 

pujar f~ i ls  clavant I'Ajiintarnent, ja alia 

va coinciiqnr el Picgo proplament 

dit 

El pregoner d'enguany va ser Anton~ 

Batllori I Obiols, conegut simplement 

per Toni. Toni, periodista i dibu~xant 

humorista de La Vanguardia i altres 

mitjans, va pronunciar el pregó des 

del  ba lcó de ! 'A juntament ,  

acompanyant a narració del progra- 

m a  de festes amb dibuixos 

projectats amb diapostiva en una 

pantalla gegant fent referencia 

aquest, humoristicament als actes 

de la Festa Major. 

Tot plegat un prego original que va 

agradar molt a tots els assistents. 

Els correfocs 

sorprenen un any 

els seus segiiiclo~ -. 

Adriana Valls i 

Francesc Manich 

nova pubilla i nou 

hereu de Teii 

La festa de I'eleccio de I'Hereu i la 

Pubilla local va comenqar a la CMC 

La Unió amb la inscripco de les 

pi ib~l les i hereus participants que 

venien de la Comarca del Maresme 

I d 'al tres comarques properes. 

L'acte va comenqar en un sopar per 

E N  XESCO I L 'ADRIANA E N  E L  
MOMENT DEL SEU NOMENAMENT 

Com es habitual els DIMONIS DE 
E jovent mes aviat ~inorltarl tambe va TEIA ens organitzaren el Correfocs 
gaudirdunasesslodemuslcaeiectron~ca amb una sortida espectacular un a tots ells I els nc u ~ ~ ~ ~ . r i i y , ~ i i t i  En 
amb Dj s al local de la Palma cercavila ple de foc I un flnal encara acabar la nostra /'IIIIIII I 'O01 Isa- 
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mes fort, i com es habitual no cal bel Llaberid I M, i i~  II 11 I I lfc,ic~u Enric 

d ~ r  la quantitat de gent, grans I petits Mralles R o ~ q  V.III~II I I  i~ i i l i~ idar-se 



dels qui durant I'any els havien 

acompanyat en les seves sortides. 

rebent d'ells diferents obsequis. 

Acabat aquest acte tots en varem 

traslladar al Pavelló, on a la mitja 

part de ball que ens oferia la Salseta 

del Poble Sec, va tenir lloc el comiat 

oflcial de la Isabel i 'En r i c .  Tot 

seguit es va fer el nomenament de 

la nova Pubilla, Dama i Hereu 2002, 

que enguany va recaure el títol de 

Pubilla a I'Adr~ana Valls Creus, com 

a Dama d'Honor a Marina Ruscalleda 

Abad I el títol d'Hereu a Xescu 

Manlch Casacuberta. Felicitats! UNA NENA PASSEJA UNA DE LES 
MASCOTES A LA DESFILADA 

Dana torna a famíl ies o b e  persones que 

volguess~n acollir o apadrinar-los, 

organitzar una aprofitant els actes de ia Festa Major 
d'enauanv. A la trobada també - .  

desfilada &animals participaren e s  associacions locals 

d'Alel la, El Masnou,  Vi lassar I 

abandonats Dosrius, aportant uns tres gossos 

per entltat, en total desfilaren uns 

Els amics de l associaclo DANA 35, dels quals solament tres varen 

defensa dels animals I la natura de ser adoptats DANA de Teia no es 
Teia va organitzar una trobada o mostrava molt satisfeta pel resultat, 

millor dit una desfilada d animalets per0 nosaltres pensem que com a 

abandonats al recinte del Parc Can experiencia va ser molt posltlva si 

Llaurador amb I ob~ectiu de trobar mes no per donar-se a coneixer 
-- - - 

VaBs col~llabarar en la 

recollida 
dyajut 
alimentari 
pels refugiats sahrauis? 

LfAssociaci6 Catalana 

d'arnics del poble sahraui 

l-ia organitzat una campa- 

nya d'emergencia per 

envidr aliments basics als 



Missa, relleno i concert de 
cant coral omplen la diada 
de Festa Major 

Evldent~nent el dla prlnclpal de la 

nostra Festa Major es el dla de 

Sant Mart1 Patro del nostre poble 

Aquest dla comenca ben remarcat 

pel replcarnent de canipanes I 

llanqalnent de coets per part d un 

grup de voluntaris (sempre els LA MISSA PONTIFICALIS DE PEROSI EN L'EDICIO D'ENGUANY 

mateixos)~ues'encarre~uen~ue L'Ofici  Solemne de Sant Martí, excusant I'absencia del Sr. Carde- 

cadaany no tradicio- sempre ha estat I'acte religiós mes nal. 

significatiu de I'any pels als vilatans 
nalcomengamentdefesta. de Teia, on I'esgiesia s'omple de Durant la Missa, es va beneir el 

ú~timamentcomptem també per a gom a gom per  a s s s t l r  a l a  calze i la patena que havia rebut 

celebració de la Santa Missa. com a obsequi el Sr. rector. I'Ofici 
aquest anunciat amb el grup de com cada any va ser acompanyat 

~ ~ ~ b ~ ~ ~ i ~ ~ ~  d e ~ e i &  que passejant Enguany va tenir un caracter espe- del Cor Parroquial i un grup de corda, 

cial, en el Programa s'anunciava En acabar esvaren cantar els Goigs 
pels nostres carrers, galegen amb 

I'assistencia de Sr. Cardenal Ricard de Sant  Mart í .  Seguidament  

elsseustrabucs,avisantelsvei'ns MariaCarles,peroaúltimahoraun autor i ta ts ,  Cor Parroquia l ,  

compromís al Vatica, va fer fel~gresos i tothom qui va voler es 
que som al dia gran del nostre 

impossible la seva presencia a I'acte, va traslladar al Casal Parroquial per 

poble. substituint al Cardenal el Sr. Bisbe assistir a I'aperitiu que el Sr. Rector 

Joan Carrera Aquesta assistencia havia preparat per obsequiar eis 

especial es devia a la celebració assistents amb motiu d'aquest 25 

dels 25 anys de sacerdoci del nostre aniversari. 

Sr. rector Josep Lluís Moles, motiu L'Ajuntament a part de col.laborar 

pel qual I'ofici de la Festa Major en l'obsequi abans esmentat, va 

enguany va tenir un signf~cat espe- creure oportú fer una cosa més per- 

cial. sonal que identifiques el nostre 

Cons~stori i en definitiva tot el poble, 

En els transcurs de la cerimonia el el Sr. alcalde Joan Castan va lliurar 

Sr. Bisbe va llegir una carta dei Sani al mossen una placa amb un record 

Pare felicitant el nostre Sr. rector i commemorat iu  d 'aquest  25 

també es va llegir una de disculpa Aniversari 
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El concert de cant 

coral va tenir gran 

afluencia de públic 

Esplendid concert ei que enguany 

ens va oferir la Coral Esclat per 

aquesta Festa Major, és clar de totes 

maneres calia fer una cosa fora 

serie donada la celebració dels seus 

25 anys, i així ho va fer. 

Aquest concert va comptar en una 

primera part en que les corals ens 

varen obsequiar algunes c a n ~ o n s  i 

I'altra, a Cobla Premianenca i la Co- 

ral Esclat va interpretar la SUlTE de 

TEIA, musica original del seu direc- 

tor Vc to r  Barbe I la lletra de la 

sardana escrita per la Mg Teresa 

Botey. La Suite signif icava un 

passeig pels indrets deinostre poble 

i una visió pels  pun ts  més  

significatius, així ho va explicar en 

la narració previa !'Andreu Espei 

El concert, com a novetat va tenlr 

lloc al Pavelló Municipal, tot un 

enceti donat que la quantitat de gent 

assistent. hagués estat difícil posar- 

la a la Parroquia I menys a La Unió. 

En definitiva un gran e x t  que va 

quedar  prou pales amb els 

aplaudiments del públic. 

Gran acceptacici del pri- 
mer concurs de dibuix i 
pintura rhpida. 

La pintura i e dibuix, van ser molt 

impor tants  en a programació 

d'enguany , primerament varem 

gaudir de I 'exposic~o de " Josep 

Amat a la col. lecciÓ Carmen 

Thyssen-Bornemisza" I del Concurs 

de Pintura Rapida. organitzats tots 

per la CMC La UniÓ,amb premis 

importants en els quals varen parti- 

cipar divuit artistes que es van re- 

partir per diversos racons del nostre 

poble, en acabar els treballs foren 

exposats al nou Casal d'Avis, on va 

tenir lloc el lliurament de premis. El 

parc Can Godó s'ompií de gent, 

participants o no. pera la confeccró 

del segon Llhbre Gran de contes de 

Teia, que com el primer, l'organitza 

I'Assemblea Local del GRAMC de 

Teia, la part~cipació va ser optima 

tant  pe l  que fa referencia als 

dibuixants com la malnada que 

partlclpava, aconseguint una obra 

extraordinaria. 

L'AMPA El Cim organitza una 

marató de contes 
L'AMPA El Cim aquest any no va aconseguir ja que I'ambient que 

organitzar a Disco-infantil com ve- varen crear a la posta en escena de 

nia sent habitual a la Festa Major, la butaca i la llar de foc, es va crear 

el que varen fer en canvi i molt I'ambient necessari perque els molts 

encertadament fou una Marató de nens I les  nenes assistents hi 

Contes. El muntatge va ser explicar dediquessin la maxima atenció. 

per pari d'aguns voluntaris una serie 

de contes a la vora del foc, com 

abans. La veritat és que ho varen 



Entre la gran convocatoria de nens, 

nenes I gent gran assistent a la XVI 

Trobada de Gegants que va 

organitzar la Col la Gegantera, 

enguany es  v a  comptar amb 

I'assistencla d'un nou personatge, 

ens referim al Martí, ei nou gegant6 

que e l  d la  abans havia estat  

presentat en acabar el Pregó davant 

I'Ajuntament. 

En Marti que es suma a la familla 

dels nostres gegants, Pere Noguera 

i Elionor, sens dubte una bona ini- 

ciativa que ajudara a la colla a for- 

mar nous geganters que avui enca- 

ra son jovenets. 

No voldríem deixar de ~ a r l a r  de a 

310 nens i nenes 

participen a la 

cursa de vehicles 

sense motor 

Un exit de participació fou sens 

dubte un any més la PASSEJADA 

DE VEHICLES SENSE MOTOR. 

que I'AMPA El Cim ens organltzaja 

fa una colla d'anys. Aquest any 

varen part~c~par-hi 310 nens i ne- 

La colla gegantera estrena 
un nou gegant: en Marti 

EN MART¡, EL NOU GEGANT 
ENTRE LA MULTITUD 

COLLA GEGANTERA PASSEJA 

trobada sense fer esment dels a la mainada, i peracabar felicitar a 

Capsgrossos, llnprescindibles ells la Colia de Grallers per la seva 

que son els ~ L I I  mes arrlben de prop actuació. 

malnada, ja es pot deduir el nom- de la nostra Policia Local dotant en 

bre d'acompanyants i segu~dors que tot moment dels efectius necessaris 

concentra aquest acte, el qual per a la bona regulació del transit, 

gracies a I'organ~tzació dels pares i ja que tothom sabem les d~f~cultats 

mares es desenvolupa amb tota que al poble es donen quan s'han 

normalitat. de tancar carrers, per la qual cosa 

la volem felicitar públicament. 

En acabar la passejada de vehlcles 

sense motor  i despres del  

repartiment de premls a tots els 

partlclpants, alia mateix va tenir lloc 

la Guerra de Bombardes que una 

vegada més ens van preparar els 

nes formant uns 43 equlps diferents, monitors escoltes de I'Agrupament 

la passejada va comencar al Parc Caldra aquí posar de manifest i que MINTAKA, i una vegada mes tohom 

Can Godo I va acabar al parc Can a la vegada serveixi per als altres va sortlr-ne enfarinat. 

Llaurador El fet de reunir tanta actes que tenen lloc als carrers de 

la Vila, de la col.laborac~ó posltlva 
8 CULTURA 



El Sac & Gamo 2002, un 
dels espectacles m 6  esperats 

El Sac & Ganxo 2002 o altrament 

dit aquest any, I'OperaciÓ Ganxo, 

sens dubte s'ha convertit amb el pal 

de paller de la nostra festa gran. 

En el marc del Pavelló Municipal, 

convenientment condicionat va 

col laborar unavegada més superar 

les edicions anteriors amb colossal 

escenari i una assisténcia massiva 

depúblicqueenguany novahaver  

de suportar les incomoditats dels 

anys anteriors a I'envelat. 

Les actuacions varen ser molt 

encertades per un igual, coincidint 

no obstant que I'actuacio del Tres 

Tenors va ser excepcional, amb les 

seves extraordinaries i excepcionals 

veus no podia ser d'altra manera. 

Paral lelament als actes mes o 

menys d espectacles de la festa 

tambe es van celebrar una serie de 

torneigs Al Pavello va tenir lloc amb 

molt bona partlcipaclo el torneig de 

Tennis de Taula Com cada any al 

Prop de 1.200 persones van acud~r 

a una cita que presentava ja de per 

SI  una gran espectació pel fet 

d'haverse fet ja I'espectacle a la sala 

d'actes de la Societat la Palma amb 

un gran exit. 

L'espectacle Sac i Ganxo esta 

organitzat per l'esmentada societat 

i interpretat gairebé en la seva 

totalitat per gent de la nostra vila. 

D'aquí podríem d ~ r  que ve el seu 

nom: SAC & GANXO, motiu que 

rebíem abans els teianencs i un nom 

que identifica un espectacle del tot 

teianenc, on es realitzen imitaclons 

de coneguts cantants de tot tipus de 

música, des del rock fins a l'opera, 

nacional i internacional, moderns 

carrosses i antologies. 

La festa popular 

tanca la festa 

major 2002 

Amb I'afluenca habitual de publlc 

esperat es va celebrar la Festa Po- 

pular que l'any anterior a causa del 

mal temps es va tenir d'anul.lar. 

Enguany sí que es va poder dur a 

terme ja que el temps s i  que va 

acompanyar. motiu pel qual la festa 

va tenir l'exit esperat. 

BOTIFARRES,  E L  CREMAT I LA 
XOCOLATA ENTRE D'ALTRES 

Algunes persones, aixo si, varen 

quedar si mes no sorpreses quan en 

lloc de 'habitual "sardinada" es varen 

trobar en una botifarrada, pera en ho- 

nor a la veritat hem de dir que 

aquesta va resultar més aprof~tada 

per tothom i per tant ben acollida. 

La festa a part dels jocs, xocolatada 

i rom cremat, va comptar amb 

I'actuació del Bastoners de la Gra- 

nada, i per als més menuts amb el 

Mini-tren que I'associació Via Lliure 

varen muntar al Parc Can Godo. Tot 

plegat un dia molt complet 

Cafe de Baix es va celebrar I'Open 

de Domino Sant Marti amb una 

participació molt gran de jugadors, 

organitzada pel Club de DominoTea. 

Tambb al complex esportiu Sant 

Berger el Club de Petanca Teia va 

organitzar un torneig de Festa Major, 

i finalment al camp de tir es va 

organitzar una tirada de Tir al Plat. 



92. concurs de pesa 

infantil anlb canya 

Enguany, la participació en aquest 
concurs va ser de 26 pescadors , 
entre els 5 anys i e s  16 anys, 
representant a les seguents poblacions 
: Societat de Pescadors Mar Esport 
(Arenys de Mar), I'Hospitalet de 
Llobregat, El Masnou ¡Teia Ales 7'30h, 
ja estaven posant els cartells indicatius 
a les entrades del Port Esportiu perque 
eis pescadorsles no es perdessin el 
fred et tallava la pell, la temperatura 
era baixa entre els 9 o 10 graus, poc 
a poc la temperatura anava pujant i a 
les 8'30 h. ja era de 15 graus, els petits 
pescadors comeyaven a arribar amb 
les seves canyes, cistelles i les 
galledes per omplir-les de peix, els pa- 
res , els avis acompanyaven amb 
il.lusio els fills o néts. Cada pescador1 
ra és col.locava a on ell creia que pes- 
caria més. Uns deien: jo, em poso aqui, 
al mig deis vaixells, ja que el peix se 
sol posar a sota, jo em poso al altre 
costat, perquesembla que hi ha més 
fondal. En fi, cadascú deia la seva i 
tots I totes ja tenien les canyes a punt 
esperant que 'organització llancés el 
coet a les 9 h .  indicant el 
comencament del Concurs. A les 9 h 
en punt, quan les campanes de 
'Església de Sant Pere del Masnou, 
comenqave a tocar es va encendre el 
coet que donava per cornenpt ei 
concurs, No gaire lluny de mi es trovaba 
!'Antoni Molina el qual vaser el primer 
que treure la primera p e p :  era un 
Esperrall (Raspalon), per una part 
estava content perque ja en tenia un a 
la galleda i no feia <<porra,,, pero per 
altre costat estava disgustat ja que era 
una peqa petita, d'uns 75g. Més lluny 
el Victor Guerrero ja treia la primera 
Llisa (Mugil), gairebé al seu costat es 
trobava en Francesc Puigoriol el qual 
va comenGar tard, pero a poc a poc 
va encarrilar la pesca fins aconseguir 
al final del concurs 17 peces, a prop 
meu pescava la Joana Botey de 5 

anys, que també treia la seva primera 
peGa, era una Juliola (Doncella) i a poc 
a poc tots els concursants anaven 
traient peix. Cal destacar la 
col.laboracd i l'efecte que els Mariners 
de Port Esportiu del Masnou, varen 
donar a tots els nens i nenes que hi 
participaven, fins i tot els ajudaven a 
muntar la canya ,carret I altres. SI els 
hi hem de donar puntuació, els donem 
un 10. i d'es d'acielsdonem les gracies 
i que per molts anys ho puguin fer. 

i'Agrupació de Pescadors Sant Marlí 
de Teia vol donar les gracies a tots 
els comerqos i a les entitats que 
varen col.laborar en aquest ge. 
Concurs Infantil de Pesca Canya amb 
ma o Fondal. 

I'ADF Teia no pot aconseguir cap 

premi de prevenció &incendis 
El passat dia 30 de novembre, 

v a  ten i r  l loc a Ter rassa  e l  

l l i u rament  d e  P r e m i s  d e  

Prevenció d'lncendis Forestals 

2002. 

Premi Palestra i Premi Rossend 

Montané que la Diputació de 

Barcelona, cada any atorga a 

I'Agrupació de Defensa Forestal 

que creuen que ha realitzat i 

presentat el millor trebal l  en 

prevenció I organització i una 

mica també la seva trajectoria 

amb general. Tot i que I 'ADF 

Teia v a  p resen ta r  l a  s e v a  

memoria als dos premis, amb un 

bon treball realitzat, no va ser 

possible aconseguir cap dels 

premis. 

En tot cas cal recordar que dos 

anys seguits els nostres amics 

de la  ADF ja  aconseguiren 

aquests premis. 

Eis guanyadors del Premi Pa- 

lestra fou atorgat al grup de 

I'ADF del Baix Bergueda i 

el Premi Rossend Montané a 

I 'ADF Els C ing les ,  d e  

Castellterqol. 



Una ve'ina de Teia, Isabel Morell, 
compleix 100 anys 

IX"dC'J'15ES].. ' Tillll i3 S 3  'C? f , :  C 5  Z7ill ú S l i  ca- 
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.Es tanta mi alegria que os 
t-10 r ,:? 11o1r lri 

ruego que el dia que me mue- 
I fills :,:I  li^^ 

ra no quiero de ninguna ma- 

nera que me Iloreis" 
sobretot en les 

ISABEL MORELL BRINDA JUNTAMENT AMB L'ALCALDE, Una dona extraordinaria 
ELS REGIDORS I LES SEVES FILLES. seves paeides 

diaries a les 

cartes Felicitats1 
El passat mes d octubre, encara 

que amb bastant de retard, varem 

tenir I'oportunitat gairebé única a la 

nostra Vila, que nosaltres recordem 

de poder felicitar el I00 aniversari 

d'un veí del nostre poble. En aquest 

cas es tracta de la Sra. Isabel Morell 

Tejedor, nascuda ara fa cent un any 

a Pamplona, I veina de Teia des de 

I'any 1996 en que va venir a viure 

amb una filla seva que ja porta molts 

anys vivint al nostre poble, El Sr. 

alcalde Joan Castan, el regidor de 

Benestar Social i e regidor de c u -  

tura varen ser convidats per les 

seves filles, tenint així I'oportunitat 

de poder felicitar-la personalment, en 

nom propi i del Consistori i fer-li 

i lrurament d 'un record 

commemoratiu d 'aquest  cent 

aniversari. 

Varem endevinar que ia Sra. Isabel 

havia estat tot un caracter I amb gran 

personalitat, la seva feina era fer de 

Des d e  !'Ajuntament estern engeyaii t  

ampanya de  recollida d'ordinadors vells 

per a distribuir-os a estudiarils 

a m b  menys recursos 

SI tens un ordinador v e l  i penses Iencar-ho, 

NO EL LLENCIS, RECICLA'L 

AQUEST NADAL 
FARAS UN BON REGAL! 

Per ?,"ndre , e s  secosr, , :a,s r c t u l i s  cc,q, ,cm o ! d n r d o r s  r m b  p i o c c i s a d o i  pcnt,um a rupc i io ,  

'TCSI'B ,t't 21"o E se,. tna.1: per? 

cal dir que fou una senyora lluitadora i-p 



Exposició Josep Amat de 
la col.lecci6 Thyssen- 

Del 9 al 30 de novembre s'exposaren 

a la Casa Municipal de Cultura La 

Unió, una selecció de quadres de 

Josep Amat cedits per Carmen 

Thyssen de la seva col.lecci6 parti- 

cular, ates el valor i la qualitat dels 

esmentats quadres no hauria estat 

possible exposar una obra de tan- 

ta qualitat sense la bona disposicio 

de la varonessa. Agra'im també la 

col.laboracio de Caixa Laietana i al- 

guna altra col,laboracio gracies a les 

quals hem pogut editar un cataleg 

que quedi com a record i adoptar 

totes les mesures de seguretat 

adients a la impor tanc ia de 

I'exposicio. A la seva inauguració, 

que va ser molt entranyable va 

assistir el fill del pintor que va ser 

qui va presentar l'exposicio i va re- 

cordar la seva infantesa veient pin- 

tar al seu pare, encara que els temps 

de la postguerra eren temps difícils 

per als artistes. També va assistir 

la directora del museu Thyssen de 

Pedrabes, lmma Gómez que va ser 

la coordinadora de l'exwosicio. 

Primer concurs de 

pintura ripida de 

Aquest any i dins els actes de la 

Festa Major, ha tingut lloc el I r. 

concurs de pintura rapida , que va 

comptar amb un jurat molt entes, el 

sr. Josep Ma. Cadena crític d'art del 

Periodico , Víctor Fernández , crític 

d'art de La Razon, Toni Batllori 

caricaturista polític de la Vanguar- 

1 2  LA UNI dia i pregoner enguany de la Festa 

Major, i pintor i escultor, i Joan Agut 

escriptor i que entén en art. Per ser 

la primera vegada que es convocava 

va tenir una bona participació ,van 

ser 16 els artistes que buscaren 

racons de Teia que els motivessin. 

El primer premi de 600 euros va ser 

per a l'ariista d'Arenys de Munt Jordi 

Torrent. que segons ens va dir es 

va assabentar de la convocatoria per 

internet. 

El segon premi de 300 euros I per a 

empadronats a Teia el va guanyar 

Sonia Marco . 



U N  PINTOR E N  EL ,PRIMER 
CONCURS DE PINTURA RAPIDA 

El tercer prem1 de 100 euros per a 

Pere Ros del Masnou. 

Esperem que s i  te continuitat es 

presentin molts artlstes , tant locals 

com foranis, ja que d'aquesta ma- 

nera tambe s'ncrementa la pinaco- 

teca munlcioal. 

Passejada per Teiii, 

Arbres, camins i 

paissatges 

Aquest any la passejada de la Festa 

Major, la dedicarem a admirar, 

coneixer I valorar els arbres del 

nostre poble en aquesta passejada, 

veient amb les explicaclons dels 

membres de I'arxiu historic i dels 

seus gules,  a lguns arbres ja 

desapareguts que foren admirats 

pels nostres avantpassats. 

La toponímia s 'encarrega de 

manteni r - las vius a la nostra 

Tambe coneixerem arbres 

caracterlstics del nostre poble I que 

probablement ens havien passat 

desapercebuts f ~ n s  ara com son el 

lledoner, l a r b o ~ ,  el ginkgo, I tants 

altres que varem recollr en el cataleg 

de la passejada Com sempre no va 

faltar I esmorzar a m g  cami per re- 

cuperar forces que aquest any va 

ser a cal Senyor clnto, que en el seu 

pati te un majestuos lledoner Per 

finalltzar la passejada va acabar al 

parc de can Godó davant de I'arbre 

ginkgo b~bola que es un dels mes 

exotics de Tela , I com a record es 

va I u r a r  un marc artesanal amb 

fotografes dels arbres visitats. 

XXII concurs de 

Enguany per sant Martí es va cele- 

brar el 228. concurs de relleno , el 

motiu d'aquest concurs va ser po- 

tencar el nostre plat típlc I que fos 

conegut per tots els nous telanencs 

i a la vegada valorat per tots , durant 

aquests anys s'han fet cursets de 

cuina d'elaboracio del "relleno" 

demostracions i tambe un vídeo pas 

encara que ens consta que cada 

vegada mes el nostre plat típic és 

present a moltes taules. És per a ~ x o  

que encoratgem a la gent a presen- 

tar les seves pomes, ja que aixo 

sera una garantia que d'aqui uns 

anys no tindrem de recuperar el 

nostre p la t  ja que no haura 

desaparegut de les nostres taules. 

Agraim la participació i tambe la col- 

laboració del jurat que aquest any 

NO DURANT LA SEVA DELIBERACIO 

van ser Ma Teresa Griño, Juan An- 

tonio Lopez Chrco, Carmen 

Solanellés i Margarita Guasch. 

I princlpalment a les guanyadores en 

el primer lloc: Laura Mateu, en segon 

lloc Remei Hernandez i en tercer lloc 

Merce Carbonell. 

LAURA MATEU, GUANYADORA DEL 
CONCURS DE RELLENO 

memorla, com és el cas del Pi de a pas de com es prepara aquest plat. 
I'india o el castanyer de I'av~nguda Des de fa uns anys la participació 

que porta el seu nom. en el concurs no es tant abundant, 



Cicle de conferGncies al 
Casal d'Avis 

D'AVIS 

14 BENESTAR 

El Cicle de Conferencies al Casal 

d'Avis d'aquest any 2002 conclou 

amb la darrera conferencia del dia 3 

de desembre dedicada a Jacint 

Verdaguer, considerat poeta nacio- 

nal de Catalunya I autor del poemes 

epics I'Atlantida I Canigo. Enguany 

es commemora el centenari de la 

seva mort amb la realització arreu 

de Catalunya, de nombrosos actes 

cu l tura is  const i tu in t  "L'any 

Verdaguer", t í to l  d 'aquesta 

conferencia. 

Juntament amb la xerrada "Els 

somnfs de  Gaudrque va tenir lloc 

ei dia 1 d'octubre ha estat una 

oportunitat mes per coneixer millor 

la historla de la nostra cultura. 

E n  to ta l  aquest  c ic le  2002 ha 

constat de 7 xerrades. A mes 

d'informar sobre temes culturals 

aquest cc le  ha divulgat i n fo rmac !~  

sobre aspectes de salut amb tres 

conferencies:" La son de la gent 

gran''; "L'atenció sanitaria a la gent 

gran en e l  futur avaluac~ó de la 

qualitat de vida fís~ca i mental" ; i 

"Fer-se gran, un fet b~ologic normal': 

Un altre tema va ser el de les 

estades de vacances i l leure 

promocionades per l'administracio 

en una conferencia t i tulada: 

"Vacances i lleure per a la gent gran". 

I per últim, d'ambit social, una 

xerrada dedicada a la família titula- 

da: "Família i Generacions". 

Un any mes volem destacar i agrair 

el gran interes i participació que ha 

generat aquest Cicle entre els 

homes i les dones grans del  

municipi. 

Fins al proper cicle 20031!! 



La Caravana Solidaria a ~ ' ~ f r i c a  Occidental 

El matertal recollit a Teia per a la li La  caravana , formada per set 

Caravana Solldaria a ~ ' ~ f r i c a  Occi- camions i quatre tot terrenys, 

dental es va traslladar a Barcelona distr ibuira material d 'a juda 

per formar part de les 60 tones de humanitaria vaiorat en 450.000 

material que va sortir el diumenge euros destinats als projectes 

24 de novembre cap al Marroc, presentats per diferents ONG's. 

Mauritania i Senegal. Entre aquestes hi ha INCODE, res- 

ARRIBADA D E L  MATERIAL AL 
SENEGAL 

ponsable de la recollida de material 

a Teia. 

Martí, Cecíia, Gerrnan, Montserrat, 
Concha, Pere, Jaume, Rosa, Joaquim, 

Pe~i ta,  Lluís. 

son part de les 45 
persones que 

ja han realitzat el taller 

Si tens 60 anys o m6s 
. . .  i vols enforiir la teva m e m o r a  

Inforrno't en els 

Serveis Socials 
d1AtenciÓ Primaria 

jconsultoril 

Tel,93 540 12 03 

45 persones 

Dtputacio d e  
Barcelona AJUNTAMENT 



El Punt d'informaci6 

Joves de Teia esta treballant de 

valent per t 

I6 JOVENTUT 

juvenil canvia el seu nom 
El passat 31 d'octubre es va escollir 

el nom del Punt d'lnformació Juve- 

nil i Casal de Joves de Teia, per 

unanimitat va guanyar L'ASAC! I 

felicitem a Juan Emilio Perez per la 

seva originalitat, E i ! !  el concurs 

seguelx fins a mitjans de desembre, 

j a  sabeu.  cal que presenteu 

d issenys de logotips..  pe r  ta l  

d'escollir-ne algun1 

Nova informació 
a consultar ... 
ampliació de la 
viatgeteca! 

L'estiu ja no el veurem fins d'aqui 

alguns mesos, pero que me'n d e u  

de les vacances de Nadal, Setmana 

Santa, caps de setmana ...7 Vols 

viat jar pe l  món ben informat i 

orientat?? Doncs vine a I'ASAC!!! 

hi trobaras tot tipus d'informació, ja 

no només, albergs, cases rurals, 

campings, hotels de Catalunya o 

Espanya.. sinó també de paisos tan 

exotics i atractius com Noruega, 

Sulssa, Portugal, Russia, Perú, 

Austral ia, Palsos Baixos, Gran 

Bretanya.. Recursos i materials per 

tal de coneixer bé el país abans de 

visitar-10: mapes. guies, pobles o 

c iu tats ,  cur ios i ta ts ,  l locs de 

res idencia!  Afegir que 

setmanalment, reben] informació 

sobre viatges a diferents paisos a 

preus bastant econbmics, des de 

passar un cap de setmana a un ho- 

tel de Sitges a passar el pont de la 

constitució a Tener~fe o a Egipte!( 

També us recordem que per fer 

aquests trajectes tenim a la vostra 

disposició el carnet d'estudiant in- 

ternacional (ISIC), el FYITO, el 

d'alberguista que us podem fer 

abaratir els preus!!! NO US DEIXEU 

P E R D R E  AQUESTA G R A N  

OPORTUNITAT!!!Si més no, veniu 

a fer-hi una ullada!! 

Des de fa alguns mesos I'ASAC ja 

és el punt de trobada de les entitats 

juvenils del poble, amb diferents 

projectes a treballar, el primer que 

s'ha fet ha estat preparar una jorna- 

da d'activitats per la Marató de 

TV3 ... Pero aprofitant cada moment 

per saber que fa I'altra entitat, com 

treballa, com funciona,., ja que el 

que acostuma a passar es que 

entitats amb objectius i finalitats 

similars poc comparteixen I poc es 

coneixen, cal potenciar i fomentar 

aquesta nova via de trebalconjunt, 

fer pinya!!! E que perseguim és 

I'afany de participacio, que com ja 

sabeu. és molt present entre les 

entitats juvenils del nostre poble, 

pero que me'n dieu del gran volum 

de joves que viuen a Teia pero que 

no eis veiem gaire? Cal també la 

seva implicació i col.laboraci6 amb 

el poble i es per alxb que us fem 

una crida!!! Dir-vos a tots que des 

de Joventut estem elaborant el "Pla 

Local de Joventut" i que comptem 

amb tots vosaltres, amb les vostres 

idees,  preocupacions i 

su'ggeriments. Més endavant, ja 

rebreu notícies de com participar en 

l'elaboració d'aquest Pla!!! 



10a. Setmana de públic assistent. L'objectu de la jovent dels tres pobles i coordinats, 

setmana de la ciencia és acostar-la principalment, per una Informadora 

la Joventut a yeij i fer-la més propera i palpable a tots de suport concedida per  l a  

nosal t res m i t j a n ~ a n t  d i ferents  Generalitat (Secretaria General de 

xerrades amb continguts diversos i 

d'especial interes, com va ser el 

tema del reciclatge, el món dels 

Enguany hem celebrat la 10a .  

Setmana de la Joventut a Teia, amb 

tot algunes innovacions, com va ser 

la tarda de Magia o la Nit de I'esport. 

Val a dir que van ser un conjunt de ~ ~ ~ ~ T , " , " R ~ ~  ~ ~ P ~ ~ $ ~ ~ ' A  

taurons, les caminades pels boscos 

de Teia, ei nou metode Rayd  Inter- 

nacionai, els cavalls a I'estable ... 

Diferents activitats en diferents 

espais per a infants, joves i adults!! 

Esperem que any rere any vagi 

creixent el nombre d'activitats, les 

Joventut) 

Al PIJ  de Teia ens estem 

encarregant de la Formació per a 

les entitats de les tres localitats El 

que ens proposem es realitzar 

activitats de formació per als joves 

de les entitats en e seu propi arnbt 

local. La primera acció prevista fa 

referencia al camp sócio-sanitari 

amb una xerrada taller sobre primers 

auxilis basics, a realitzar el dia 20 

de desembre. 

El PIJ del Masnou porta a terme ei 

projecte de Joves creadors amb ei 

que s'esta creant una base de dades 

conjunta dels tres pobles dels joves 

creadors tant en l'ambit de ia musi- 
A LA SETMANA DE LA tematiques i la participació de Teia. ca, art piastic o literatura entre 

3 dies forqa intensos i amb un munt Així doncs, moltes gracies a tots els d'altres per tal de fomentar activitats 

d'activitats a fer, des de jocs de rol, ~ ~ f l f e r e n ~ i a n t ~ ~ ~ i . l a b ~ r a d ~ r S  amb la Conjuntes de promoció pe r  a 

esports, magia, tallers (un especta- setmana de la Clencia'02!! aquests joves. 

cular taller de henna\!!), un concert 

jove.,. Tot i que I'ass~stenciajuvenil Nous projectes a Finalment ,  el PIJ  d 'A le i la  vol 

va ser un pel escassa, vam tenruna promoure una  fu tura Trobada 

molta bona col.laboraci0 de les engegar, 
entitats juvenils, concretament, els 

d'informadors juvenils i membres 

d'entitats a nivell europeu previs- 

Dimonis, I'Esplai, el Cau I la Coral. ta per a I'any 2003. Amb aquest 
El Punt d'lnformacio Juvenil de Teia, 

A TOTS ELLS:  MOLTES projecte es pretén crear una xarxa 
conjuntament  amb els Punts 

GRACIES!!! de contactes europeus amb Punts 
d'lnformacio ~ u v ~ n i l  d'Alella I El 

d ' ln formacio Juveni l  amb 
Masnou, participa d'un projecte 

característiques i interessos similars 
La Setmana de la anomenat "EI Triangle". Aquest 

als dels nostres pobles així com pro- 
projecte conjunt engloba, entre 

ci6ncia porc ionar  a ls  membres de les 
d'altres, tres accions qiie beneficien 

entitats un intercanvi d'experiencies 
i impliquen als tres municipis. Des 

de primera ma. 
Aquest any s 'han ampl ia t  les dels Punts d'lnformació Juvenil 

xerrades i laveritat és que amb una s 'estan real i tzant, doncs,  tres 

molt bona resposta per part del projectes conjunts per a benefici del JOVENTUT 17 



Conveni urbanístic 
LA PLANA 

1 Passeia ~ea tona l  

Per slstemes d'equ~paments, espals lliures públics I infraestructura. 600.000 Euros 
Restaurac10 de la Masla Can Llaurador (Arxiu historlc I biblioteca Mun~clpal) 150.000 



Festa jove de I'esport 

Durant la setmana de la joventut, el 

passat 27 de setembre, vam cele- 

brar al poliesportiu la primera festa 

jove de I'esport! 

La veritat és que varem aconseguir 

un bon nombre de participants entre 

les diverses activ~tats que es van 

dur a terme. 

La nlt va comencar amb una master 

class d'aerobic que va ser diriglda 

per les monitores que treballen 

actualment al Pol~esportlu Esther I 

poliesportlu de mini-torneigs de 3x3 

de futbol, 3x3 de basquet, dobles de 

tennls taula I de badminton, on els 

participants per grups competen en 

totes les modalitats!l 

I p e r  acabar ,  v a r e m  fe r  u n a  

apoteoslca festa de [ 'escuma on 

v a n  a n a r  a r a u r e  e l s  m é s  

atrevits, perque tot s 'ha de dir, 

no ens va fer precisament calor 

aquel l  dia ... 

D e s  d ' a q u í  v o l e m  a g r a i r  a 

UN GRUP DE NOIS I NOIES JUGUEN A PING-PONG A LA FESTA 
JOVE DE L'ESPORT 

Joana, que amb molta marxa I ritme col  laboracio de d v e r s e s  cases 

vanaconsegu1rqueles90persones com Panr ico,  Torres, N e s t e  I 

que en aquells moments h havlaa D lve r joc  que  v a n  donar  u n a  

la pista es moguessin més o menys pinzel lada molt dolqa a la festa! 
a 'uníson!!! 

20 E Vam continuar la festa amb un circuit 



ACTIVITATS PAVELLO POLESPORTIU MUNICIPAL EL CIM 
Aprofitem per fer-vos arribar a totes les cases el programa d'activitats d'aquesta temporada, per si encara no I'heu vist 

I també per a informar-vos d'un parell de canvis d'horari. Esperem que us animeu I vingueu a fer una mica d'exercici!! 

ACTIVITATS MAT[ ACTIVITATS TARDA ACTIVITATS VESPRE 

CONDICIONAMENT FfSlC GENERAL 

Dimarts i Dijous 8-30h - 9.30h 

IOGA 

Dilluns i Dimecres 9.30h - 10.30h 

TAI - CHI 

Dimecres i Divendres 9:30h - 10 30h 

MANTENIMENT FISIC 

Dimarts I Dijous 9 30h 1 0 : 3 0 h  

* GAC (Glutis-Abdominals-Cames) 

Dimecres i Divendres 9:30h - 10 30h 

MANTENIMENT GENT GRAN 

Dilluns, Dimecres I Divendres 11.30k-12.30h 

ESTIRAMENTS 

Dimarts i Dijous 10 30h - 11'30h 

AEROBIC 

Dimarts i Dijous 11.30h - 12:30 

' Activitats amb un canvi d'horari res- 

pecte del dptic publicat. 

NOTA . Cadascuna d 'aquestes 

activitats necessitara un nombre 

mínim de 8 persones inscrites per 

que es pugui dur a terme 

TAXES D'ACTIVITATS TEMPORA- 
DA 2002-2003 

MATRICULA: 12 EU a abonar en 
efectiu en el moment de la inscripcio 

ACTIVITATS DIRIGIDES : 

2 hores i setmana 21 EU 
3 hores i setmana 25 EU 
4 hores 1 setmana 31,50 EU 
5 hores 1 setmana 34,50 EU 

SALA FITNESS : 

ABONAT SALA 26 EU 
ABONAT SALA + 
ACTlVITATDIRIGIDA2h 35 EU 

QUOTA MANTENIMENT : 5 EU i mes 
(Per a guardar a pla$a durant un o dos 
mesos maxm, excepte casos especiais 
amb a presentació d'un justificant medic) 

MANTENIMENT FÍSIC 

Dimarts i Dijous 15h -- 16h 

INICIACIO AL PATINATGE -NIVELL I 

Dilluns. Dimecres i Divendres 16:45h-17:45h 

I N ~ C ~ A C ~ Ó  AL PATINATGE -NIVELL I1 

Dilluns, Dimecres i Divendres 16'45h- 17.45h 

* PATINATGE ART~STIC 

Dimecres i Divendres 17.45 - 19 15 

GIMNASTICA RITMICA (De 5 a 12 anys) 

Dimarts I D~jous 16 45h - 17.45h 

AEROBIC JOVE (De 12 a 18 anys) 

Dimecres i Divendres 17.45 - 18.45 

TENNIS TAULA I (De 7 a 11 anys) 

Dimarts i Dijous 16:45h - 17:45h 

TENNIS TAULA I1 (De 12 a 18 anys) 

Dimarts i Dijous 17:45h - 18.45h 

BADMINTON I (De 7 a 11 anys) 

Dimarts i Dijous 16:45h - 17 45h 

BADMINTON I1 (De 12 a 18 anys) 

Dimarts i Dijous 17.45h - 18 45h 

MULTIESPORT (De 4 a 8 anys) 

Dimarts I Dijous 16.45 - 17:45 

JUDO 

Dilluns i Dimecres 16.45h - 17:45h 

VOLEIBOL (De 12 a 18 anys) 

Dimarts I Dijous 17.45h - 18.45h 

AEROBIC I 

Dilluns I Dimecres 20h - 21h 

AEROBIC 11 

Dimarts i Dijous 20h - 21 h 

AEROBIC + TONIFICACIO 

Dilluns i Dimecres 19h - 20h 

GAC (Glutis-Abdominals-Cames) 

Dimarts i Dijous 19h - 20h 

IOGA 

Dilluns i Dimecres 21 h - 22h 

CONDICIONAMENT FISIC MIXT 

Dimarts i Dijous 21 h - 22h 

SALA DE FITNESS 

H O R A R I  L L I U R E ,  De D i l luns  a 
Divendres de 9h a 13h i de 15h a 23h 
Dissabtes de 9h - 14h i de 16h - 21h 
Diumenges de 9h - 14h 

MONITOR TARDA - Di l luns,  
Dimecres I Dijous de 19h - 21 h 
- La primera sessió és obligatori fer-la 
amb monitor SESSlÓ INTRODUCCIO 
- Tothom podra fer aquesta primera 
sessió de prova, abans de formalitzar 

la inscripció 

BAIXES: S'hauran de notificar omplint 
un full tipus I signant que renuncien a la 
p l a ~ a  dins dels 10 primers dies del mes 
una vegada passat el dia 10 es passara 
a cobrar el rebut i no hi haura dret a 
reclamacions. Si després es volguessin 
tornar a donar d'alta, s hauria de tornar 
a abonar la quantitat corresponent a la 
matrícula! 

DESCOMPTES ESPECIALS: 

Majors de 60 anys 30% 
Joves (14 a 25 anys) 10% 
Disminuits 30% 

- Familiars 
3er membre 20% 
Pari membre 30% 
58 membre 40% 

Aquests descomptes nomes s'aplcaran 
presentant el carnet especial gent gran I 
e de dsminuits dels serveis socials, I el 

carnet del casal de joves Aquests 
carnets nomes són per a gent empadro- 
nada a Teia. 

Els descomptes no són acumulables 

LLOGUERS DE PISTA: 

Horaris i preus disponibles al 
poliesportiu. Veniu a jugar a futbol, 
basquet tennis tauia,  badminton, 
voleibol.. 

INSCRIPCIONS: 

De Dilluns a Divendres de 9h a 13h I de 
15h a 18h a a recepció del Poliesportiu 
Cal portar : 

- Una fotografia tamany carnet. 
- Les dades bancaries 
- Una fotocopia de a carti l la de la 
seguretat social 
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i o l a  amics /amigues, 

Us vo lem a g r a i r  m o l t  

sincerament la  vostra 

~ s s i s t e n c i a  i act iva 

~art ic ipació a la projecció 

cle la pel.lículo "ANTONIA" 

?I  passat 12 de novembre. 

{al a dir que tot va anar 

'sobre rodes", amb molta 

laturalitat, omb la mateixa 

?atura l i ta t  a m b  que les 

srotagonistes de la histbria 

:onvivien, est imaven i 

; 'enfrontaven a la seva 

-eolitat. 

4r0,  nosaltres estem 

3ensant que us proposarem 

més endavant.  Esperem 

que  q u a n  ho t inguem, 

puguem trobar-vos de nou 

i g a u d i r  de la  vostra 

benvolguda companyia. 

Fins aviat!! 



Dades grafiques de la 
deixalleria mancomunada 
La bona acceptaciode la de~xalleria de la m ~ l l o r a  de ' aspec te  dels 

en e nostre municipi es reflecteix nostres carrers i camins. Seguim 

clarament en aquests grafics, pero col.laborant tots per un TEIA NET 

sobretot en e nostre entorn. Gaudim 

RESUM SEMESTRAL, MARG -AGOST 2002 
Distribucio per municipis 

RESUM SEMESTRAL, MARC - AGOST 2002 
Distribucio per t ipus d'usuaris 

A)untamenis 936 
Partlcolars 3 615 D~stribucio per nombre d'usuaris 
Industrials 1 761 
altres municipis 90 nAjuntaments 

Ajiintarnenis 412 742 
Paillculars 447 211 
lndustrtals 437 089 
aires rn!inictp!s 25 780 

1 322 822 

Distribuc~o per kg recollits 

LIAjuntarnents 

33*/ % f~ Particulars 

olndustriais 

MEDI AMBIENT P? 

























ESSENY: Helena Vendrell* A 




