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telèfons útils

L’1 de gener d’enguany ha entrat en vigència la Llei de mesures sanitàries 
contra el tabaquisme, amb l’objectiu d’aconseguir que tots els edificis siguin 
lliures de fum de tabac. Aquesta mateixa llei ha de regular la seva venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac.

Conseqüència d’això és la forta campanya informativa, a tots els nivells, per tal de donar a 
conèixer el nou marc legal, i encoratjar tothom a complir i fer complir la llei. Tanmateix, a 
aquesta campanya informativa, s’hi han afegit moltes altres campanyes publicitàries que et 
mostren totes les facilitats existents al mercat per a deixar de fumar: xiclets, pegats...; i tot 
tipus de productes que contenen nicotina.

La prohibició de fumar als edificis, com ara als llocs de treball, i especialment, als serveis de 
restauració, cafeteries, i espais en contacte directe amb aliments, ha generat moltes opinions 
al carrer, fins i tot  molt abans que la llei es materialitzés.
 
Quina finalitat té aquesta llei? És una llei que pretén tenir cura del medi ambient? 
És una llei que cerca la protecció dels drets de les persones no fumadores? 
On comencen els drets d’uns i on acaben els drets dels altres?
 
Alguns pensen que el govern ha actuat amb paternalisme, amb una llei que protegeix el 
medi ambient, i els drets de les persones no fumadores, fins ara en desigualtat de condicions 
enfront a les fumadores. Altres opinen que el govern ha actuat amb autoritarisme, prohibint 
fumar de manera taxativa, i vulnerant els drets de les ciutadanes/ns a priori respectuoses/os 
amb el dret de llibertat.

En definitiva, no s’ha prohibit que les persones fumadores continuïn exercint el seu dret, sinó 
que hauran de sortir al carrer a exercir-lo, on no vulnerin els drets dels qui no fumen.

Tot plegat, una qüestió purament de civisme l’incompliment de la qual ha forçat la redacció 
d’una llei. I és que, segons com es miri, cada persona decideix quin és l’objectiu final de la 
llei: paternalisme i protecció dels drets de les persones no fumadores i del medi ambient, 
o autoritarisme.

Anem,doncs, més enllà i cerquem en tot això el civisme que ens manca.
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    Teià es mou!
del servei que farà que pràcticament més del 80% de la població pugui disposar d’un servei d’autobús a prop de casa; i 
que ens permetrà millorar la connexió tant amb els pobles veïns d’Alella i el Masnou com la comunicació interna de Teià.

El projecte neix fruit de la voluntat 

d’aquest equip de govern de 

mancomunar el servei de transport 

públic amb els pobles veïns del Masnou 

i Alella, per tal d’oferir un millor servei 

i alhora un repartiment dels costos del 

servei. Per tirar endavant el projecte, 

es va encarregar un estudi entre els 3 

pobles amb un cost de 36.000 euros, 

dels quals la Diputació de Barcelona 

en va finançar 20.000 euros. Al mateix 

temps que s’elaborava  l’estudi, des de 

Teià l’alcalde impulsava un moviment 

dels pobles del Baix Maresme per 

demanar ajuts a la Generalitat per 

millorar els serveis de transport 

públic per carretera a la comarca. 

Aquest moviment es coneix amb el 

nom de “Declaració de Teià”, i arran 

de les converses engegades amb el 

Govern s’aconsegueix el compromís 

del secretari de Mobilitat de la 

Generalitat de Catalunya de finançar 

aproximadament el 50% de les 

millores als serveis de transport públic 

a la comarca de cara al pressupost del 

2006. 

Amb aquest suport vam engegar 

l’estudi que incloïa enquestes a la 

població per tal de conèixer quines 

són les necessitats reals de la població 

i les demandes sol∙licitades. Fruit 

d’aquest treball, es van analitzar 

diferents propostes i el seu cost, fins 

que finalment vam trobar la proposta 

més adequada, i vam començar a 

treballar amb totes les administracions 

pertinents i amb les empreses 

concessionàries que han de prestar 

el servei per tal de tirar endavant el 

projecte. Finalment, a les acaballes de 

desembre vam arribar a un acord amb 

totes les parts que es resumeix amb la 

millora del servei següent:

1. Millora del servei d’autobús actual 
Teià-El Masnou, passant d’una freqüència de pas 

de cada hora a una freqüència de pas de cada 

30 minuts i amb modificació del recorregut, 

que serà de Teià a Ocata i tornada.

2. Creació d’una nova línia d’autobús 

amb freqüència de pas d’1 hora i que, fent 

una funció d’autobús urbà, unirà Teià (fent un 

recorregut per les urbanitzacions de la Vinya 

—escola El Cim—, el Castell, el Pont, Garrofers, 

Vallbellida i Sant Berger —Institut—) amb el 

Masnou (baixant per l’avda. Kennedy i fent tota 

la N-II per dirigir-se a Alella i fer tot un recorregut 

per les diferents urbanitzacions d’Alella. 

Aquest nou servei permetrà molts veïns 

d’urbanitzacions poder gaudir d’un servei de 

transport públic per poder desplaçar-se cap a 

Teià, cap a les estacions de Renfe d’Ocata i el 

Masnou i amb Alella. Amb aquest últim municipi 

és important la connexió, ja que permetrà que 

molts joves de Teià que actualment estant 

estudiant a l’institut d’Alella i no tenen mitjà de 

transport, puguin gaudir d’aquest servei.

L’Ajuntament ha fet una gran esforç posant en marxa 

aquest nou servei triplicant els costos respecte del 

servei actual, però és una inversió que creiem que 

és molt necessària i molt sol∙licitada per la major 

part dels teianencs i teianenques.

Finalment, després de dos anys de treballar intensament 
planificant una millora del servei d’autobús de Teià, el projecte 
veurà la llum el proper 15 de febrer. És una millora substancial 

Albert Gallés
Regidor de Mobilitat 

Imatge de la nova campanya de transport



 Pressupost 2006  “Teià es mou”
Amb el lema “Teià es mou”, aquesta és 

la idea que vol reflectir el pressupost 

d’enguany de l’Ajuntament de Teià, 

amb un increment molt significatiu 

respecte dels anteriors pressupostos 

municipals. És el moment de posar 

fil a l’agulla a la majoria de projectes 

municipals que aquest equip de 

govern es va proposar d’executar en 

assumir la responsabilitat del govern 

municipal. Han estat dos anys de treball 

molt dur i de reorganització interna 

que han comportat com a resultat 

el pressupost que ara detallem. És 

evident que hi ha aspectes que s’han 

aprofitat de la tasca realitzada per 

l’anterior equip de govern, però el 

que hem fet és dotar de contingut les 

idees i els convenis subscrits i cercar 

els recursos econòmics per tirar-les 

endavant. Tot això acompanyat de 

projectes innovadors que han donat 

un impuls al municipi i han obert 

noves possibilitats de creixement i de 

serveis.

El pressupost d’enguany és de 

9.052.762,28 euros respecte dels 

5.773.175,62 euros de l’exercici 

anterior, la qual cosa suposa un 

augment respecte de l’any passat del 

57% aproximadament. Un 12% més 

en despesa corrent i un 368% més 

que l’any passat pel que fa a inversió. 

Aquest any es presenta un pressupost 

amb un superàvit de 62.000 euros per 

tal de pal•liar el dèficit arrossegat, tot 

recordant que l’any que vam arribar 

era de 127.000 euros i que l’any 

passat ja el vam reduir fins als 62.000 

euros actuals, i això sense tenir en 

compte el desenvolupament econòmic 

de l’any vigent. 

Amb aquest pressupost, l’equip de govern ha 

marcat com a prioritat:

1. Teià es mou amb una millora evident del servei 

d’enllumenat al municipi, que preveu una inversió en dos 

anys de 617.000 euros a diferents sectors del poble (tram 

nord del passeig de la Riera, la Molassa i sector El Castell/El 

Cim i Manso Arnau).

2. Teià es mou amb la millora del servei de transport públic 

a partir de l’1 de febrer amb una millora de freqüència del 

servei actual a cada 30 minuts (actualment és d’1 hora); 

i amb la creació d’un nou servei per a les urbanitzacions 

de Teià (la Vinya, Sant Berger...) i que unirà Teià i Alella, 

amb la qual cosa el podran utilitzar els joves de Teià que 

estudien a l’institut d’Alella.

3. Teià es mou amb la millora en els serveis de manteniment 

i la seva estructuració per tal d’oferir un millor servei al 

ciutadà.

4. Teià es mou amb l’inici del procés de renovació del 

Pla urbanístic (POUM) que ha de definir el Teià que volem 

els propers decennis.

5. Teià es mou amb increments pressupostaris a l’Àrea 

d’Atenció a les persones (Serveis socials, Sanitat, Atenció 

a la dona, Atenció a la gent gran i Educació).

6. Teià es mou amb les millores amb la promoció econòmica 

del municipi amb la contractació d’un professional compartit 

amb Alella i el Masnou per tal de fomentar aquest sector, a 

més de la projecció del projecte CELLA VINARIA, i potenciar 

l’agermanament amb el poble de Massarosa.

7. Teià es mou amb un gran projecte d’inversió:

cap. Ingressos en euros %

1 Impostos directes 2.459.335.05 27,0%

2 Impostos indirectes 711.500,00 7,8%

3 Taxes i altres ingressos 797.457,57 8,7%

4 Transfarències corrents 1.289.500,00 14,1%

5 Ingressos patrimonials 117.500,00 1,3%

6 Alienació d'inversions reals 1.597.154,66 17,5%

7 Transfarències de capital 2.142.407.00 23,5%

9 Passius financers 0,00 0,0%

Total Ingressos 9.114.854,28 100,0%

cap. Ingressos en euros %

1 Despeses de personal 2.240.919,28 24,8%

2 Despeses en Béns i Serveis 2.480.995,00 27,4%

3 Despeses financeres 58.847,07 0,7%

4 Transfarències corrents 344.718,83 3,8%

6 Inversions reals 3.739.561,66 41,3%

7 Transfarències capital 0,00 0,0%

9 Passius financers 187.720,44 2,1%

Total Despeses 9.052.762,28 100,0%

Projectes d'Inversió 2006 euros

Biblioteca 1.702.200

Pla Director Cella Vinaria 200.000

Urbanització plaça de Sant Martí 231.217

Escola Bressol municipal 205.000

Vorera avda. Comte d'Alba de Liste 119.695

Parc de Can Llaurador 1ª fase 949.599

Rehab. masia Can Llaurador 1ª fase 150.000

Pavimentació carrer Pi de l'Indià 38.500
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L’institut de Teià,  a punt

La Comunitat de Propietaris de Sant 
Berger, en representació d’un sector 
de residents de la urbanització que 
duu el mateix nom, ha volgut impedir 
l’inici de les obres d’urbanització i 
eixamplament del torrent de Sant 
Berger i, doncs, obstaculitzar la 
construcció de l’IES Teià, amb un 
recurs d’alçada presentat davant 
del conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques.

Com és sabut pels acords adoptats els 
darrers anys pel Ple de l’Ajuntament de 
Teià, l’institut de Teià s’ha de construir 
en un terreny d’equipaments ubicat 
a l’extrem oest de la urbanització de 
Sant Berger, a cota inferior de qualsevol 
edificació, damunt mateix de la piscina 
municipal, del camp de futbol i del 
complex esportiu municipal de Sant 
Berger. És un terreny qualificat des 
dels anys 80 d’equipament escolar, 
ratificat en el Pla general vigent del 
1990 com a zona d’equipaments. En 
la passada legislatura, governada per 
CiU i PP, s’acorda per unanimitat (amb 
els vots a favor d’ERC i PSC, aleshores 
a l’oposició) la cessió d’aquest terreny 
al Departament d’Ensenyament per a 
la construcció de l’IES.
 
Amb el canvi de legislatura, l’equip de 
govern (ERC i PSC) demana al Departament 
d’Educació que liciti el projecte, i per 
Nadal de l’any passat els arquitectes 
Closa & Biurrun presenten un projecte 
excel∙lent, molt adaptat a la topografia 
del terreny i a l’entorn, i sempre a cota 
de construcció i d’alçada per sota dels 
habitages unifamiliars de Sant Berger. 
I, per indicació expressa de l’equip de 

La Comunitat de Propietaris de Sant Berger presenta un recurs
La Comunitat de Propietaris  de Sant Berger presenta un recurs d’alçada contra l’aprovació definitiva 
d’Urbanisme de l’eixamplament i  urbanització del torrent de Sant Berger com a accés a l ’ IES

govern, es proposa eixamplar uns accessos 
nous a través d’un dels vorals del torrent 
de Sant Berger, d’uns 19 m d’amplada, tant 
per a vehicles com per a vianants (amb 
millores evidents de la secció prevista 
en el Pla general del 1990), a fi i efecte 
de protegir i valoritzar l’arbrat existent 
(garrofers) i millorar-ne la mobilitati i garantir 
un accés directe a l’IES, evitant alhora 
la circulació interior per la urbanització 
de Sant Berger, inicialment la principal 
reivindicació i preocupació d’una part dels 
veïns i veïnes de Sant Berger. Per a garantir 
aquests accessos, tramitem, mitjançant un 
conveni urbanístic, la Modificació puntual 
núm. 9 del sector Folch i Torres-2 del Pla 
general (amb els vots a favor d’ERC, PSC 
i PP; i l’abstenció de CiU). Tot això amb 
els informes favorables dels organismes 
sectorials competents en la matèria, l’ACA 
i el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya.
 
Malgrat tot, la Comunitat de Propietaris de 
Sant Berger hi presenta al∙legacions a la 
Modificació puntual, que són desestimades 
pel Ple (amb els vots a favor d’ERC, PSC 
i PP; i l’abstenció de CiU), i es tramita a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, 
mitjançant un text refós, que és aprovat 
amb data 11 d’octubre de 2005.
 
La Comunitat de Propietaris de la urbanització 
Parc Sant Berger, a través del seu representant 
legal, presenta, amb data de 10 de novembre, 
un recurs d’alçada al conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques en contra de 
l’acord adoptat per la Comissió teritorial 
d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat 
de Catalunya d’aprovació del Text refós 
d’aquesta modificació puntual del Pla 

general. El recurs, a més, sol∙licita al 
conseller la suspensió de l’executivitat 
de l’esmentada modificació fonamentant 
la sol∙licitud precisament en arguments 
relatius a l’accessibilitat directa a 
l’IES pel torrent de Sant Berger. I, per 
tant, allò que inicialment era l’excusa 
fonamental per oposar-se a l’IES (la 
millora i la garantia d’accessibilitat), 
ara es converteix en l’argument per 
evitar que es pugui construir un accés 
de vehicles i de vianants per un dels 
vorals de l’actual tram nord del torrent 
de Sant Berger, actualment pavimentat 
i accés únic al complex esportiu de 
Sant Berger.

Ara bé, l’equip de govern està convençut 
que aquest recurs i totes les pressions 
dutes a terme fins ara per aquesta 
Comunitat de Propietaris de Sant Berger 
no representen ni de bon tros tots els 
veïns i veïnes de Sant Berger.
 
Naturalment, l’Ajuntament de Teià ha 
presentat a la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques un plec 
d‘al∙legacions tècniques i urbanístiques 
davant del recurs d’alçada interposat 
per la Comunitat de Propietaris de Sant 
Berger. I, per tant, l’equip de govern 
lluitarà amb totes les energies que calgui 
perquè aquest recurs d’alçada no prosperi 
i perquè en els tereminis previstos 
comencin les obres d’eixamplament 
i urbanització del torrent de Sant 
Berger i perquè comencin les obres 
de construcció de l’institut de Teià. 
I, per tant, vetllarem pels interessos 
de la comunitat educativa i social del 
nostre poble.

Desestimada la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de St. Berger
La Comunitat de Propietaris de Sant Berger presenta una sol∙licitud de suspensió de l’executivitat de l’aprovació 
definitiva de la Modificació puntual que permet eixamplar i urbanitzar el torrent de Sant Berger com a accés al futur IES.

El passat 13 de desembre, el director 
general d’Urbanisme, Joan Llort, va 
desestimar la petició de suspensió de 
l’executivitat de l’aprovació definitiva del 
Text refós de la Modificació puntual del 
sector Folch i Torres-2 de Teià, petició que 
formulava explícitament el recurs d’alçada 

interposat per la Comunitat de Propietaris de 
Sant Berger contra l’esmentada aprovació.
 
Per tant, la Direcció General d’Urbanisme 
va considerar la sol∙licitud de l’Ajuntament 
de Teià de no-suspensió de l’executivitat 
d’aquesta figura urbanística , cosa que 

permetrà en breu l’inici de les obres 
d’eixamplament i urbanització del tram 
nord del torrent de Sant Berger, que 
garantirà l’accessibilitat directa al futur 
IES, ubicat a la zona d’equipaments del 
sector, sense passar per l’interior de la 
urbanització de Sant Berger.
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La Diputació de Barcelona dóna 70.000 EUR més per a 
la construcció de la biblioteca de Teià
L’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona 
ha confirmat a l’Ajuntament de Teià una ampliació 
de 70.000 EUR de l’ajut de Xarxa de Municipis 
per a la biblioteca de Teià, que s’ubicarà a can 
Llaurador. Aquesta dotació se suma als 240.000 

En aquests moments, Sergi Gòdia i Berta 

Barrio estan treballant en la redacció 

del Projecte Bàsic i Executiu de la 

Biblioteca, del parc de Can Llaurador 

i de rehabilitació de la masia com a 

arxiu municipal i serveis annexos a la 

biblioteca. Hom preveu iniciar les obres 

cap al setembre del 2006.

 

Per això, el pressupost d’aquest any 

2006 incorpora la partida pressupostària 

d’inversió més important, amb un 

total de 1.702.200 EUR (construcció 

biblioteca), 949.599 EUR (1a fase parc 

de can Llaurador) i 150.000 EUR (1a 

fase rehabilitació masia). Bona part de 

l’aportació municipal que ha de finançar 

la construcció de la nova biblioteca, 

concretament uns 1.230.000 EUR, 

deriva de la venda o alienació l’any 

2004 aprovada per Ple de la parcel∙la 

d’aprofitament mig del Pla parcial de la 

Solera. Per altra banda, les quantitats 

fixades en els convenis urbanístics 

signats en l’anterior legislatura dels 

Plans parcials de la Plana i de la Solera, 

seran per a finançar les primeres fases 

del parc i de la rehabilitació de la masia 

de can Llaurador.

EUR concedits per la Diputació fa un any i mig (invertits pràcticament en la redacció dels projectes) i als 
395.000 EUR del programa específic de biblioteques del PUOSC de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat definitivament el Pla especial urbanístic de l’IES de Teià
Amb data 29 de desembre, ha estat 

publicada al  DOGC l ’aprovació 

definitiva per part de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona 

del Departament de Política Territorial 

Licitades les obres de construcció de l’IES de Teià
El passat 21 de desembre, GISA, l’empresa pública de la 

Generalitat de Catalunya de gestió d’infraestructures, va 

publicar les bases del concurs per a l’adjudicació de les 

obres de construcció de l’IES de Teià, que el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha de construir 

als terrenys d’equipaments de Sant Berger a partir del 

març del 2006.

Les empreses constructores podran presentar les 

ofertes fins al 7 de febrer, mentre que el 17 de febrer 

GISA té previst adjudicar l’obra.

i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya el Pla especial urbanístic de 

l’IES de Teià promogut pel Departament 

d’Educació i tramitat per l’Ajuntament 

de Teià.

El passat 19 de novembre, l’ADF de 

Teià va rebre el 2n accèssit del Premi 

Rossend Montané, dotat amb 1.200 

EUR, dins els IX Premis de Prevenció 

d’Incendis convocats per l’Àrea d’Espais 

Naturals de la Diputació de Barcelona, 

en reconeixement a les tasques de 

manteniment de camins forestals, 

recuperació de fonts i punts d’aigua i 

ADF de Teià rep un accèssit als IX Premis de Prevenció d’Incendis Forestals

Aquesta figura urbanística, tramitada 

per l’Ajuntament de Teià, va ser 

aprovada provisionalment pel Ple 

amb els vots a favor d’ERC, PSC i PP, 

mentre que CiU s’hi va abstenir.

per les tasques de prevenció d’incendis. 

L’acte va tenir lloc a Bagà (Berguedà), i 

va comptar amb l’assistència d’una bona 

representació de membres i voluntaris de 

l’ADF, a més de la de l’alcalde i de diversos 

regidors i regidores de l’Ajuntament 

de Teià. Va recollir el guardó, Josep M. 

Balada, secretari de l’ADF Teià.

L’ADF de Teià és l’única que en aquestes 

nou edicions dels Premis de Prevenció 

d’Incendis ha estat guardonada amb els 

dos premis que concedeix l’Àrea d’Espais 

Naturals de la Dipuatció de Barcelona, el 

Premi Palestra (a la millor organització 

d’ADF) i el Rossend Montané (a la millor 

obra de prevenció d’incendis), a més 

d’acumular quatre accèssits.
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La primera quinzena de desembre es van enllestir les obres d’enderroc 
de l’antic edifici de la Cooperativa i de la seu de l’Agrícola de Teià, 
a càrrec de l’empresa local Transports i àrids Alsina, un cop en va 
haver enretirat la uralita de l’edifici seguint les normes de seguretat 
de la Generalitat.

Mentre no comencin les obres del 

pàrquing soterrat d’unes 80 places, el 

nou CAP i els 16 habitatges assistits de 

lloguer per a gent gran, obres que haurà 

d’executar INCASOL cap a mitjan 2006, 

pel conveni subscrit amb l’Ajuntament 

de Teià per part dels Departaments de 

Medi Ambient i Habitatge i del de Salut, 

el solar permetrà una zona d’aparcament 

addicional gratuïta per tal d’afavorir el 

comerç local del centre urbà i el mercat 

municipal. En aquests moments, s’està 

redactant el projecte bàsic i executiu 

per part dels arquitectes Mateo Closa, 

Javier Biurrun i Fernando Nieves.

 

L’Ajuntament de Teià va obtenir la 

cessió de la titularitat del solar gràcies 

al conveni subscrit amb l’Agrícola de 

Teià SCCL a començament d’any, a 

canvi de la permuta d’un local social 

de nova construcció en el propi solar 

i de la concessió administrativa de 10 

places de pàrquing. En aquest sentit, 

aquest conveni va permetre desencallar 

un projecte aturat des de feia anys, i 

l’Ajuntament de Teià podrà cedir el solar 

al seu torn a la Generalitat de Catalunya 

per a la construcció de l’aparcament, 

els habitatges i el nou CAP.

 

Cap a començament del 2007, es 

procedirà a l’eixamplament i urbanització 

de la plaça de Catalunya, aprofitant el 

terreny del solar de la Cooperativa, amb 

ajut del programa d’Acció Territorial 

PUOSC del Departament de Governació, 

d’un cost total de 400.000 EUR.

 

Sens dubte que aquest gran projecte 

d’equipaments haurà estat possible 

gràcies a la generositat de l’Agrícola de 

Teià, que en tot moment ha fet valdre 

l’interès públic i social del conveni 

subscrit amb l’Ajuntament de Teià.

L’edifici de l’antiga Cooperativa 

ja ha estat enderrocat

Aquest gener es van enllestir els treballs d’instal•lació de reg 

automàtic, tractament biològic i enjardinament de les jardineres 

que hi ha a tot el recorregut de les escales que travessen el 

carrer Garrofers fins al torrent de Vallmora, una millora amb 

què l’actual equip de govern es va compometre amb els veïns 

i veïnes del sector.

Enllestit l’enjardinament  de les 
escales del carrer Garrofers 
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Adjudicades les obres de la nova 
carretera que unirà Teià amb la N-II
A finals d’octubre GISA i la Direcció 

General de Carreteres de la Generalitat 

de Catalunya van adjudicar les obres 

d’execució de la nova carretera que ha 

de connectar directament el passeig de la 

Riera amb la N-II, a l’alçada del Caprabo 

i la deixalleria mancomunada. S’han 

adjudicat les obres a Pasquina, SA, per 

un import de 1.490.811,84 EUR, amb 

un termini d’execució de 10 mesos.

 

És molt probable que les obres s’iniciïn 

abans de Setmana Santa, un cop les 

obres de soterrament d’un tram sorrenc 

de la riera de Teià ja estan pràcticament 

enllestides.

Paral∙lelament, la Generalitat de Catalunya 

ha estat tramitant les corresponents 

expropiacions als propietaris i propietàries 

afectats pel traçat de la carretera i per 

la rotonda de connexió amb el passeig 

de la Riera.

Al desembre es van enllestir les millores 

de pavimentació (amb una nova vorera) i 

d’aparcament (amb senyalització i pilones 

de fusta) de la zona pública del passeig 

del Castanyer. També es va arranjar 

l’aglomerat asfàltic de la primera illeta 

del passeig.

 

Probablement al llarg d’aquest any 

podran iniciar-se també les obres de 

condicionament i enjardinament de la zona 

verda pública que derivarà de l’execució 

del Pla especial urbanístic de les Basses, 

de promoció privada. Concretament 

s’enjardinaran les dues feixes d’hortet 

que hi ha entre el carrer del Cadí i el 

passeig del Castanyer.

Millores al passeig 
del Castanyer

D’aquesta manera, es va obrir la 

convocatòria per contractar mitjançant 

concurs pel procediment obert els citats 

treballs d’assistència tècnica, per als quals, 

un cop obertes les pliques i ofertes abans 

de Nadal, s’hi han presentat 8 societats 

o arquitectes, tots ells d’experiència 

reconeguda en aquest camp. L’Ajuntament 

de Teià preveu d’adjudicar aquests treballs, 

d’un cost previst de 202.000 EUR (a cobrir 

amb pressupost municipal ordinari), 

vers la fi de gener o inici de febrer, amb 

l’objectiu d’aprovar aquesta revisió dins 

d’aquesta legislatura, compromís polític 

de les dues forces polítiques que integren 

l’equip de govern (ERC i PSC).

 

Paral∙lelament, entre gener i febrer 

l’Ajuntament de Teià, mitjançant la 

regidoria de Participació Ciutadana, 

encarregarà un programa de participació 

ciutadana a fi i efecte de debatre 

socialment aquest repte urbanístic i 

polític que configurarà el futur territorial 

del nostre poble, un procés participatiu 

molt encaminat a conèixer les inquietuds 

del teixit social del nostre municipi 

pel que fa a aspectes de creixement i 

sostenibilitat, pel que fa a la mobilitat 

i a la preservació de l’entorn natural i a 

altres aspectes col∙laterals d’aquesta 

revisió.

Informem la ciutadania que les etapes 
que s’han de seguir per a la revisió 
del POUM són aquestes:

Adjudicació dels treballs dʼassistència 
tècnica (entre gener i febrer).

Treballs previs entre el Servei 
Tècnic Municipal, lʼequip adjudicatari i 
lʼequip de govern.

Paral∙lelament, iniciar el procés de 
participació ciutadana.

Avançament i exposició pública dels treballs de 
revisió de planejament (1 mes).
Aprovació inicial per Ple, prèvia anàlisi 
entre els diversos grups municipals.

Període dʼinformació pública i de 
presentació dʼal∙legacions  (1 mes).

Anàlisi i dictamen sobre les al∙legacions 
i aprovació provisional per Ple.

Tramesa a la Direcció General 
dʼUrbanisme per a la seva aprovació 
definitiva.

De tot plegat, n’anirem informant 
puntualment, a través d’anuncis, 

al Butlletí municipal i 
al web municipal.

L’Ajuntament de Teià inicia els tràmits per 
a la revisió del POUM (pla d’ordenació urbanística municipal)

El passat 2 de novembre l’alcalde de Teià va aprovar el plec de clàusules 
econòmiques i administratives particulars i tècniques que ha de regir 
la contractació dels treballs de redacció de la revisió i adaptació del 
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), mitjançant contracte de 
consultoria i assistència.

En relació  amb  les obres de renovació 

de serveis i nova pavimentació del sector 

cal informar que han patit un retard 

atribuïble exclusivament a l’empresa 

adjudicatària de les obres, COBRA (que, 

al seu torn, les ha subcontractades). 

A data de fi d’any l’Ajuntament no 

ha certificat cap pagament per les 

obres realitzades; i, per altra banda, 

davant de deficiències de pavimentació, 

alguns carrers s’han hagut d’aixecar 

novament, d’acord amb el seguiment 

exhaustiu que des de l’equip tècnic 

municipal s’està realitzant diàriament 

per tal que les obres es realitzin en les 

condicions en què han estat licitades. 

L'Ajuntament ha requerit a COBRA una 

nova empresa subcontractada, que ja 

ha començat a treballar.

Les obres al Torrent de Casa Bru, amb retard 
imputable a l’empresa contractada
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Nous cartells de salutació i informació 

en motiu de l’agermanament 
amb el municipi italià de Massarosa

Aquestes columnes o tòtems 

s’ubicaran a l’entrada del casc 

urbà, a l’entorn de l’avinguda Roca 

Suérez-Llanos, tant d’entrada com 

de sortida. Hi destaquen els motius 

relatius al Fons Antoni Batllori Jofré, 

amb seu a Ca la Cecília; i el jaciment 

de Vallmora i el parc arqueològic 

CELLA VINARIA.

L’olivera de Nadal, l’arbre autòcton 

d’enguany que ha lluït a la plaça de 

Catalunya aquestes festes de Nadal, 

ha estat plantat a la nova illeta que 

ha quedat a la confluència dels 

carrers Josep Puigoriol i Migjorn, 

a tocar del Poble Espanyol i del 

Poliesportiu.

Replantada 
l’olivera de Nadal a 
la cruïlla dels carrers 
Puigoriol i Migjorn

En una conversa mantinguda el passat 

dia 10 de gener amb representants del 

Consell Escolar, arran d’una petició 

d’entrevista del regidor d’Educació amb 

el director dels Serveis Territorials del 

Departament d’Educació, Jaume Pallarols, 

aquest va manifestar que per al curs 

2007-2008 es posaria en marxa un nou 

edifici que ubicaria tot el Cicle d’Infantil 

de tres línies de l’escola El Cim. Malgrat 

que encara no s’ha presentat a la Comissió 

Tècnica el projecte d’ampliació de la 

tercera línia, el director territorial va 

voler avançar les línies mestres d’aquesta 

ampliació als representants del Consell 

Escolar. Esperem que es compleixin els 

terminis temporals.

Un nou edifici per 
educació infantil per 

al curs 2007-2008
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Arranjat el muret 
de la zona verda 
pública del carrer 
Charles Darwin, 
a Sant Berger

A punt de començar les obres de millora i renovació de l’enllumenat 
públic del tram nord del passeig de la Riera i de la Molassa

Un cop enllestit aquest sector, es procedirà 

a la renovació i millora de l’enllumenat 

de tot el sector de la Molassa. Finalment, 

també està prevista la renovació de 

l’enllumenat dels sectors del Castell/el 

Cim i de Manso Arnau. La totalitat de 

les obres duraran com a mínim un any, 

amb un termini màxim d’execució de 

2 anys, a comptar a partir de l’1 de 

novembre de 2005.

 

Aquesta inversió, finançada a 10 anys 

mitjançant l’adjudicació per concurs del 

manteniment d’enllumenat públic signat 

l’1 de novembre amb SECE, ha possibilitat 

aquesta operació, d’un cost total d’uns 

670.000 EUR, a més de l’ampliació de 

la cobertura de manteniment a tot el 

terme municipal.

És pobable que a hores d’ara ja s’hagin iniciat les obres de renovació i millora de l’enllumenat 
públic del tram nord del passeig de la Riera, des del carrer 11 de Setembre i Dr. Escofet  

fins a la cruïlla amb el torrent d’Aroles i el torrent del Molí.

De les característiques del projecte 

aprovat, redactat per l’enginyer municipal, 

Josep Manel Sánchez-Colorado, ja en 

vam informar en el Butlletí núm. 92 (de 

novembre de 2004).



La reintegració del jaciment de Vallmora, a bon ritme

Avui per avui, dins del Projecte Executiu 

del Centre d’Interpretació CELLA VINARIA 

s’ha finalitzat la Fase 7 i, comptant 

amb el suport d’un bon nombre 

d’administracions i institucions públiques 

(Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya i fons europeus FEDER), així 

com d’institucions, entitats financeres i 

empreses privades (ACESA-Abertis, Caixa 

Laietana, Alella Vinícola Can Jonc, Àrids 

i Transports Alsina, Materials Homs i 

Jorge Puigoriol Sala S.A.) s’està duent a 

terme la Fase 8, que preveu l’adequació, 

conservació i restauració d’estructures 

arqueològiques i coberta definitiva de 

protecció de les restes.

Dins d’aquesta fase 8 d’intervenció, l’empresa Gamarra&Garcia, i sota 
la direcció del tècnic en conservació i restauració Agustín Gamarra 
Campuzano, s’han assolit ja els primers objectius, que són:

1. El tancament en planta de l’àmbit de premsatge i dipòsit (lacus) de la 
terrassa superior de la fase de màxima producció vitivinícola de la factoria 
romana (segles II – IV dC) que es localitzaren totalment seccionats en la 
seva banda sud per una terrassa de conreu. L’extensió del seu paviment, 
mitjançant tècniques romanes (opus signinum) en els llocs on aquest havia 
s’havia perdut i la consolidació i remuntatge de totes les estructures fins a 
cota màxima conservada fruït de les excavacions.

2. La consolidació i reconstrucció parcial, també fins a cota màxima 
arqueològica conservada, de les estructures muràries i consolidació dels 
paviments i arrebossats localitzats pertanyents a l’àmbit de premsatge i 
dipòsit de la terrassa inferior - sector oest corresponent al primer centre de 
producció vitivinícola romà documentat (segle I dC).

3. Consolidació i reconstrucció també fins a màxima cota conservada dels 
murs que delimiten les estructures més antigues (segles II – I aC), segurament 
corresponent a una ocupació indígena en època romana republicana.

4. Consolidació i remuntatge d’estructures muràries que tanquen els àmbits 
de la terrassa superior situats a la banda est de la gran zona de premsatge 
citada en el punt primer.

5. Recuperació mitjançant abocament de terres de les cotes de circulació 
d’època romana per tal de preparar el jaciment per la següent fase de 
reconstrucció i reintegració definitiva d’estructures reservant i marcant els 
espais pertinents per a la col∙locació dels contrapesos de les premses de vi 
romanes, els espais dels quals ja foren localitzats durant les excavacions, 
i els espais per  les dolia (grans recipients ceràmics on s’emmagatzemava 
i es fermentava el vi). Carles Velasco Felipe

El passat 12 de novembre, dins els 

actes de Festa Major, es va inaugurar 

oficialment el nou parc infantil i de 

lleure de Vallbellida, situat en una 

zona verda a la confluència dels 

carrers Camí d’Alella i Aqüeducte. 

El condicionament d’aquesta zona, 

amb jocs infantils de dues franges 

d’edat, pista de bàsquet i pistes de 

petanca, enjardinament i instal∙lació 

d’una font, ha tingut un cost de 

40.000 EUR.

 

A l’acte d’inauguració hi van 

assistir l’alcalde, Andreu Bosch, i 

el president de l’Associació de veïns 

de Vallbellida, Francesc Borrallo, a 

més d’una nodrida representació de 

regidors i regidores de l’Ajuntament 

de Teià i d’un bon nombre de veïns 

i veïnes i infants de Vallbellida, del 

carrer Aqüeducte i de la Vinya.

Inaugurat el nou 
parc infantil  i de 

lleure de Vallbellida

Diverses vistes del nou parc infantil
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Dilluns 12 de desembre, l’alcalde de Teià, Andreu Bosch, acompanyat del 

regidor d’Educació, Agustí Barbolla, va signar amb la consellera Marta Cid 

el conveni de col∙laboració del Departament d’Educació per a la construcció 

d’una llar d’infants a Teià, mitjançant el qual la Generalitat atorga un ajut 

de 205.000 EUR, quantitat que se suma al crèdit de 200.000 EUR més que 

l’Ajuntament de Teià va aprovar el passat mes de novembre.

 

En breu es publicaran les bases del concurs de projecte i construcció 

d’aquesta llar d’infants, inicialment prevista per a 41 places, d’acord amb 
el programa del Departament d’Educació. De l’anàlisi d’un “Estudi de programació per a la creació d’una escola bressol 

a Teià” elaborat pel Servei d’Educació de la Diputació de Barcelona, es desprèn que la llar d’infants s’hauria d’ubicar als 

terrenys d’equipaments municipals de la Plana.

La intenció de l’equip de govern és que la llar d’infants municipal pugui entrar en funcionament tan aviat com sigui possible.

Signat el conveni amb la consellera d’Educació 

per a la llar d’infants municipal

L'alcalde de Teià amb la consellera d'Educació

El passat mes de desembre, el diputat delegat  de comerç 

de la Diputació de Barcelona, Sr. Jaume Vives i Sobrino, va 

visitar Teià per a la signatura d’un conveni per subvencionar 

un estudi per a la reorganització de les estructures físiques, 

comercials i de gestió del mercat municipal. L’aportació 

de la Diputació és de 6.000 €. A continuació, l’alcalde, 

Sr. Andreu Bosch, el regidor de Promoció Econòmica, Sr. 

Josep Maria Gallés, i el Sr. diputat varen visitar el mercat 

i el nou aparcament de la plaça de Catalunya.

Visita del diputat de Comerç

El president de l’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona, l’alcalde de 
Teià i el regidor de Promoció Econòmica, el dia de la signatura del conveni.

El passat 29 de novembre l’Ajuntament 

de Teià va signar el conveni del futur 

reallotjament de l’antic conserge, Joan 

Prats, a càrrec i despesa de l’Ajuntament de 

Teià, per necessitat ineludible d’afectació 

per les obres d’ampliació de la 3a línia de 

l’escola El Cim. 

Naturalment, l’Ajuntament vol agrair 

públicament a en Joan Prats les facilitats donades 

davant de l’oferta de l’Ajuntament.

Pel que fa a l’habitatge de mestres, 

avui per avui no pas de reallotjament 

imprescindible (si bé, l’equip de govern 

el considera necessari per tal de guanyar 

espais), l’Ajuntament de Teià està encara a 

l’espera de la resposta de les tres mestres 

afectades davant de l’oferta proposada de 

reallotjament a càrrec de l’Ajuntament als 

habitatges de la Plana.

Signat el conveni 
amb l’antic conserge de 
l’escola per a l’ampliació 

de la 3a línia
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L’Antoni Falcó, afeccionat fotògraf local 

i veí de Teià, ha obsequiat l’Ajuntament 

amb una ampliació de la fotografia 

panoràmica de Teià que presidia 

l’exposició de fotogràfica “Racons 

Pasqual Bueno, autor de la Nadala 2005, 
també ha donat una litografia artística

E l  p intor  te ianenc 

Pasqual Bueno, que 

havia exposat entre 

novembre i desembre 

a la Unió els seus quadres 

de la col∙lecció personal, 

molts dels quals lligats 

a Teià, també va cedir 

gentilment una litografia 

art íst ica signada a 

l’Ajuntament, que amplia 

A tots dos, moltes gràcies!

L’Antoni Falcó regala a l’Ajuntament 
una fotografia panoràmica de Teià

i xemeneies de Teià” que ha estat 

exposada a la Unió entre desembre 

i gener. La podreu contemplar a les 

oficines d’Informació i registre de 

l’Ajuntament de Teià.

el fons artístic municipal. Un dels 

qualdres exposats, “Sol de tarda a 

Teià”, va servir per il∙lustrar la nadala 

que l’Ajuntament de Teià ha enviat 

aquest Nadal a tots els teianecs i 

teianenques.

El passat dimecres 7 de desembre, el 

Director Territorial de Catalunya d’Amma, 

Recursos Assistencials, Sr. Domingo 

Gutiérrez Bustillo, ens va fer arribar 

la notificació oficial del Departament 

de Benestar i Família on els atorga la 

qualitat de Centre Col∙laborador de la 

Generalitat de Catalunya, amb 30 places 

de centre de dia i 30 llits residencials 

de caire públic.

Des de l’entrada del nou equip de govern 

l’any 2003, l’Ajuntament de Teià ha 

estat treballant, amb el Departament 

de Benestar i Família i Amma Teià, 

per tal d’assolir la plena integració 

d’aquests serveis residencials al nostre 

municipi: mitjançant la demanda de places 

públiques assistencials, tot completant 

la xarxa de serveis per a la gent gran 

definits en aquesta legislatura, i amb 

la integració laboral dels teianencs i 

teianenques a la residència.

L’any 2004 vem signar un conveni 

de col∙laboració, entre l’àrea de 

Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

i el Departament de Recursos Humans 

d’Amma, que prioritzava la selecció de 

personal feta pel Servei Local d’Ocupació, 

amb l’objectiu d’oferir el número màxim 

de llocs de treball als teinencs/ques. Així 

mateix, vem iniciar el Curs d’Auxiliar 

de Geriatria, que va finalitzar amb 

excel∙lents resultats. 

Gràcies a aquest treball constant, 

actualment un important tant per cent 

de la plantilla d’Amma Teià està format 

per teianencs/ques i veïns i veïnes de 

zones properes.

Paral∙lelament, l’Ajuntament de Teià 

va iniciar les negociacions amb el 

Departament de Benestar i Família, amb 

l’objectiu que aquests serveis residencials 

per a la gent gran, amb seu a Teià, 

esdevinguessin centre col∙laborador de 

la Generalitat de Catalunya i oferissin 

places de centre de dia i llits residencials 

públics.

A finals del 2005 Teià ha recollit els fruïts 

d’aquestes negociacions. Assolir-ho ha 

significat un gran benefici pel nostre 

municipi. Ara ja podem comptar amb 30 

places de centre de dia i 30 places de 

residència públiques, i podem garantir la 

continuïtat de la xarxa de serveis per a la 

gent gran de Teià: els futurs equipaments 

de la Plaça Catalunya, i el Servei d’Atenció 

a Domicili ampliat significativament en 

els darrers tres anys.

Aquesta notícia ha estat rebuda amb els 

braços oberts des dels Serveis Socials 

de l’ajuntament, que ja ha iniciat les 

tramitacions necessàries per tal que la 

gent gran de Teià se’n pugui beneficiar 

al màxim. Per començar, sol∙licitant el 

trasllat dels usuaris/es d’aquestes places, 

actualment desplaçats fora de Teià, i en 

segon lloc, iniciant sol∙licituds noves per 

gaudir d’alguna d’aquestes places.

Esperem ben aviat constatar els beneficis 

d’aquest nou servei amb seu a Teià, i 

acollim amb satisfacció aquesta gran 

notícia.

Places 
residencials a Teià
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També s’han instal.lat 16 plafons oberts 

i 6 plafons tancats informatius per tal de 

donar la major cobertura possible a tot el 

poble. No cal dir que seria desitjable una 

utilització cívica dels espais. És a dir: s’ha 

d’evitar enganxar publicitat a les parets 

i la que s’enganxi als plafons s’hauria de 

respectar. Com a criteri, són prioritaris 

els cartells de publicitat municipal i 

d’entitats i a l’hora de substituïr-ne cal 

respectar la data de finalització.

Instal·lats els nous plafons 
informatius municipals

Actuació educativa 
sobre els hàbits de 
consum de drogues

Els ajuntaments de Teià i Alella hem subscrit 

amb la fundació Projecte Home un conveni 

per desenvolupar, a cost municipal, un 

programa anomenat “Entre tots…” que vol 

promoure una actuació educativa sobre 

el consum de drogues, en la qual estan 

implicats tant l’alumnat i els seus tutors 

com les famílies. 

L’augment del consum de droga i en particular 

de “porros”, amb les conseqüències que 

s’estan generant, fa que iniciem actuacions 

preventives de caire educatiu.

Després de ben bé un any 

podem dir que la nau dels 

Servies de Manteniment 

comença a ser operativa. 

Hem passat d’un magatzem 

al Torrent de les Monges, 

on s’ocupaven 170 m2 per 

al material i 20 m2 per al 

personal, a una nau al polígon 

de la Bòbila de 360 m2 per 

a material i 140m2 per a 

dependències del personal. Ha 

estat una millora qualitativa 

que esperem que doni resposta 

a les necessitats d’uns serveis 

que són imprescindibles en 

el dia a dia del municipi.

La nau de manteniment 
de la Bòbila ja 
és operativa

A dalt, la nau vella. A baix, la  nova

Als voltants del mes de febrer es podran 

realitzar alguns tràmits de forma 

telemàtica al web municipal. En concret, 

posarem a disposició del ciutadà i 

ciutadana els següents serveis: Instància 

genèrica, Cita amb càrrec electe o tècnic 

municipal, Queixes/suggeriments/

incidències, Volant d’empadronament 

actual, Volant de convivència actual, 

Casament civil, Comunicació d’obres 

menors, Llicència de primera ocupació, 

Llicència de gual i contragual.

Nou servei 
telemàtic municipal 

L’ordenança de 
convivència 

ciutadana, a punt de 
consensuar-se

A proposta de l’equip de govern, des 

del mes de novembre, tots els grups 

municipals estan treballant en una nova 

ordenança municipal de convivència 

ciutadana. Esperem que en breu, pos-

siblement al mes de febrer, puguem 

acabar de consensuar-la. Una vegada 

s’hagi arribat a aquest consens, la podreu 

trobar a la pàgina web, on s’obrirà un 

termini per presentar-hi esmenes abans 

de la seva aprovació definitiva.

Properament es farà una inversió en la 

il.luminació de la sala gran de La Unió. 

A partir d’un estudi i l’assessorament de 

CROMA, les columnes amb focus que es 

van retirar al seu moment seran adaptades 

a la sala de forma que facilitin la mobilitat 

i afavoreixi l’estètica de l’espai.

Actuacions de millora 
en la sala d’actes de la Unió

El ciutadà o ciutadana, prèvia identificació, 

podrà accedir a la tramitació per web, on 

es descriurà el procediment a seguir. Una 

vegada hagi omplert els camps obligatoris 

podrà escollir el canal mitjançat el 

qual voldrà rebre aquella informació 

que cregui necessària, ja sigui registre 

d’entrada o correu electrònic o SMS, 

segons s’escaigui. Alhora també podrà 

consultar l’estat de la seva tramitació.

Aquest any, com haureu pogut observar, 

s’ha fet un esforç des de l’Ajuntament 

per tal que la il.luminació nadalenca 

arribi a carrers significatius de tot el 

poble i intentant donar una cobertura 

tant al centre com a les diverses zones 

de la població. També s’ha realitzat 

una renovació dels motius nadalencs, 

que esperem anar modificant de cara 

al proper any.

Els llums de Nadal 
il·luminen el poble

S’ha subscrit un conveni amb els 

ajuntaments d’Alella i el Masnou per a la 

contractació d’ un/una agent d’Ocupació 

i Desenvolupament, per dur a terme 

accions de suport a nous emprenedors 

i creació de noves empreses.  Com que 

la minuta és en part subvencionada per 

la Generalitat de Catalunya, la part que 

correspon a Teià només és del 5,56 %.

Per rebre informació, Sra. Anna 
Moreno, Servei de Promoció 
Econòmica, tel 95.540.61.77.

Contractació d’un 
agent d’ocupació i 
desenvolupament
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El Pessebre artístic es trasllada a Ca la Cecília

Amb la col.laboració dels membres del 

Casal de la Gent Gran, i de la mà del 

principal impulsor d’aquesta tradició, en 

Jaume Bardavio, hem pogut contemplar 

i gaudir un any més d’un pessebre que 

cuida fins a l’últim detall. I al qual ha 

contribuït també especialment l’equip 

dels “3 Miquels”: en Miquel Sabatés, en 

Miquel Riera, i en Miquel Puigverd.

I finalment, si bé en aquesta edició 

no hem pogut comptar amb la feina 

L'equip de pessebristes d'enguany. 
D'esquerra a dreta: M.Sabatés, M.Puigverd, M. Riera i J.Bardavis

Participació en la 
jornada “Compromís 
cívic amb l’educació”

El passat 22 d’octubre el municipi de Teià 

va presentar en un pòster l’experiència 

educativa de la Festa de l’Amistat que 

organitza l’AMPA El Cim des de fa 24 cursos 

dins de la Jornada “Compromís cívic amb 

l’Educació” organitzada per la Diputació 

de Barcelona a l’Escola del Teatre.
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A causa de les obres d’enderrocament 

de l’edifici de la Cooperativa, que 

tradicionalment havia allotjat el 

Pessebre artístic, aquest any el 

pessebre s’ha hagut de traslladar a un 

nou espai habilitat a Ca la Cecília.

d’en Fernando Ribes, sí que hi ha estat 

present indirectament en alguna de les 

cases i elements que s’han recuperat de 

pessebres anteriors.

Agraïm, doncs, la feina de tots 

aquells que han fet possible un any 

més el Pessebre artístic.



Sessió de formació de corresponsals 
de l’IES Alella a Teià
El passat 26 de novembre es va dur a 

terme al Casal de Joves ASAC de Teià la 

sessió de formació de corresponsals. 

Els corresponsals formen part del projecte 

Adrenalina, l’objectiu del qual és crear 

vies de comunicació entre els Punts 

d’Informació Juvenil i els alumnes de l’IES 

Alella; i així conèixer millor les seves 

necessitats i demandes d’informació.

La formació va tenir un resultat força 

positiu, ja que en el primer grup vam 

tenir una assistència i una participació 

força importants.

La propera formació de corresponsals 

la durem a  terme a l’alberg de Cabrera 

a mitjans de Gener... Ens veiem allà!

Nova convocatòria de la  Beca per a 
Joves Músics
La nit de divendres 16 de desembre es 

va dur a terme la final de la Beca per a 

Joves Músics, organitzada per les àrees 

de Joventut de Teià, Alella i el Masnou, 

amb un premi per al grup guanyador 

en forma de beca de 3000 euros per a 

gravar i promocionar un disc. 

El concert de divendres va ser la final 

del concurs, i hi van  tocar els 4 grups 

seleccionats prèviament pel jurat a partir 

de l’audició de les maquetes: Anal-Hard, 

Loco Tidiano, Dimensionel i More.

Els guanyadors de la beca van ser el grup 

Dimensionel, que van fer un espectacle 

que combinava música i projeccions, 

i als quals podrem veure actuar ben 

aviat a Teià.

Cal destacar que el jurat també va fer 

una menció especial al Loco Tidiano, per 

la seva música i el seu directe.

Acaba de començar un procés de 
participació dirigit i liderat pels 
joves de Teià, per tal que aquest 
col.lectiu pugui opinar sobre com 
és Teià, què vol, com el veu, etc. 

Per fer-ho realitat s’ha format 
un grup molt potent de joves de 
Teià, de diferents entitats, que 
estan organitzant tot el que sigui 
necessari. 

El procés s’iniciarà a mitjans de gener, 
i promet sorpreses interessants. Ja 
us anirem informant! 

De moment, qui ja es vulgui implicar 
en l’organització d’aquesta moguda 
es pot posar en contacte amb el 
Casal de Joves ASAC, en persona 
o a través de l’adreça pij@teia.net 

Ets jove?           
Participa!

Entre octubre i desembre d’enguany ha 

tingut lloc a la CMC La Unió el cicle de 

xerrades literàries “6 autors expliquen 

un llibre”, que ha portat a Teià autors 

com Vicenç Villatoro, Emili Teixidor, 

Imma Monsó, Toni Sala, Miquel Desclot, 

i Matthew Tree.

Amb el suport de la Diputació de 

Barcelona, l’Ajuntament de Teià s’ha 

adherit a aquesta iniciativa emmarcada 

en la celebració de l’Any del Llibre i la 

Lectura.

Vista la bona acollida, esperem poder 

organitzar properament nous cicles de 

tertúlia literària.

Cicle ”6 autors  
expliquen 
un llibre”

El passat 19 de novembre es va celebrar a Premià de Dalt l’acte 

de lliurament de premis de la fase comarcal de la Mostra Literària 

del Maresme, a la qual concorrien tots els treballs guanyadors 

de les fases locals.

Com en edicions anteriors, Teià va tornar a tenir representació entre 

els premiats, i en tots dos casos en la modalitat de poesia. 

Dues teianenques premiades a la fase comarcal de la 
Mostra Literària del Maresme

Es tracta de l’Alba Soler (categoria A, de 6 a 8 anys) amb l’obra 

“El meu brillant”; i de la Pepita Castellví (categoria E, majors de 

19 anys) amb l’obra “Pensaments”.

Des d’aquí els traslladem la nostra felicitació, i aprofitem per 

animar tots els participants a tornar a presentar els seus treballs 

en l’edició d’enguany.

La Remei de la Unió es jubila
Aquest any 2005 també ha estat l’últim de dedicació laboral 

de la Remei Hernández (la Remei), una treballadora de 

l’Ajuntament que hem pogut veure sovint a la Casa de Cultura 

La Unió fent tasques que no es limitaven únicament a les 

del seu lloc de treball, sinó que sempre ha estat disposada 

a donar un cop de mà en allò que estigués a les seves mans 

i que afavorís el desenvolupament de la Casa de Cultura. 

Remei, gràcies i a gaudir del merescut descans.
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Sant Martí 2005:  una Festa Major de “Privilegis”

Així, el tret de sortida (o més aviat 
“canonada”, tenint en compte la magnitud 
de l’acte) el va donar el pregó-espectacle 
al Parc de Can Godó, on es representava 
el moment històric en què els prohoms 
de Teià van ser rebuts pels Reis Catòlics i 
van rebre l’esperat pergamí dels Privilegis 
que avui dia encara conservem.

A partir d’aquí, però, cal afinar l’anàlisi 
per identificar molts altres “privilegis” 
que també ens ha reservat la festa 
major.

En primer lloc, el privilegi de comptar, ja 
des del mes de maig, amb una comissió 
de festes il.lusionada i implicada fins 
als últims detalls de l’organització, fruit 
d’una convocatòria oberta de participació, 
i integrada per membres d’entitats 
i persones que a títol individual han 
aportat les seves idees i treball.

En segon lloc, un privilegi que no és 
nou: la participació de les entitats un 
any més; fruit de la qual la festa major 
de Teià és com és. Les seves propostes 
conformen l’estructura bàsica de la festa, 
en forma d’”esquelet” molt sòlid.

També esdevé un privilegi per a una 
festa major com la de Teià l’alt grau de 
participació ciutadana en els diversos 
actes, ja que és un element indispensable 
perquè la definició de la festa sigui 
completa, i que hem pogut constatar 
una vegada més sortint al carrer. fins i 
tot en alguns actes malgrat la pluja.

També ha estat un privilegi poder 
incorporar propostes novedoses i 
de qualitat dins del programa d’actes: 
l’actuació castellera dels Capgrossos de 
Mataró, l’exposició de l’obra pictòrica 

En consonància amb la celebració durant tot l’any 2005 dels 500 anys dels Privilegis de Teià, la Festa Major 
d’enguany no podia ser menys, i en aquest marc van tenir lloc diferents actes per commemorar aquest fet històric.

d’en Pascual Bueno a la CMC La Unió, 
el lliurament del 1er Premi Batllori i 
Jofré per al cartell de la festa, el sopar 
medieval, i el concert de la Coral Esclat 
interpretant l’obra Carmina Burana.

I finalment, permetent-nos un comentari 
humorístic, fins i tot podríem valorar 
com un privilegi que ens hagi volgut 
acompanyar la pluja en alguns dels 
actes, i més en un any de sequeres 
tan importants com el 2005. Mirat 
fredament, ens ha permès allargar la 
festa durant tot el mes de novembre!. 
Què més podem demanar?

A tothom, doncs, gràcies 
per fer de la celebració de 

la Festa Major de Sant Martí 2005 
un privilegi compartit.

A l'esquerra, moment del pregó. A dalt, imatges del sopar 
medieval. A baix, els Castellers.

A dalt-esq. Inaguració del parc de 

Vallbellida.  A baix, el conseller 

Joan Saura firmant el llibre 

d'honor de l'Ajuntament.



Colla Gegantera de Teià, Tei de Plata 2005  

A continuació hem reproduït el dictamen 
aprovat per unanimitat per tots els grups 
polítics amb representació municipal, en 
el qual es reflecteixen de forma sintètica 
els motius que han fet mereixedora la 
Colla Gegantera de Teià de l’esmentat 
guardó.

Atès que aquest any es commemoren els 
500 anys dels Privilegis de Teià, aconseguits 
gràcies a les gestions davant del rei Ferran 
el Catòlic per part d’en Pere Noguera, 
primer batlle de Teià, i altres prohoms 
de la Vila; una efemèride que ha estat 
celebrada simbòlicament i institucionalment 
amb el protagonisme dels gegants de Teià, 
en Pere Noguera i l’Elionor, en el pregó 
espectacle de la Festa Major 2005, amb la 
participació de colles geganteres d’altres 
municipis catalans.

Atès que aquest any es compleixen els 
vint anys de la construcció dels gegants 
de Teià, en Pere Noguera i l’Elionor.

Atès que enguany es compleixen també 
els dinou anys de la constitució de la Colla 
Gegantera de Teià.

Atesa la tasca constant de la Colla 

Gegantera de representació i difusió del 
nom de Teià arreu dels Països Catalans, al 
llarg d’aquests 19 anys; i també a Itàlia, 
concretament a la Toscana, arran de 
l’agermanament de Teià amb Massarosa 
el passat mes de setembre.

Atesa l’aportació i compromís d’aquesta 
entitat al moviment cultural i associatiu del 
nostre poble durant aquests dinou anys, 
comptant sempre amb la seva contribució 
en l’organització de la Trobada de Gegants 
de la Festa Major de Sant Martí de Teià.

Atès el seu caràcter d’entitat socialment 
integradora i dinamitzadora.

La Comissió Informativa de Participació, 
d’acord amb la proposta formulada per 
l’equip de govern, al Ple de l’Ajuntament 
proposa el següent acord:

L’Ajuntament de Teià, d’acord amb la 
proposta feta per l’equip de govern i 
aprovada per unanimitat en la Comissió 
Informativa de Participació de data 16 
d’octubre de 2005, decideix atorgar el 
guardó de Tei de Plata 2005 a la Colla 
Gegantera de Teià, fent constar:

“A la Colla Gegantera de Teià, per la 
seva aportació al moviment cultural 

i associatiu del nostre poble i per 
la difusió del nom de Teià arreu, 

coincidint amb la commemoració dels 
500 anys dels Privilegis de Teià”.

Emmarcat en els actes de Festa Major, el dia de Sant Martí va tenir lloc l’acte de lliurament del Tei de Plata 2005, 
enguany concedit a una de les entitats de Teià amb més tradició.

Fins l’any que ve!  

(de dreta a esq. i de dalt a baix)
1 i 6 Correfoc. 2 i 9- Curses de vehicles decorats.
3-Ball de Festa Major. 4-Concert infantil. 
5-Concert de Jazz.  7-Concert per a joves.
8-Guerra de farina. 

17L’equip de govern informa



Nous jocs i nova 
zona infantil al 
pati dels infants de 

l’escola El Cim.

Marató de Tv3

Prats i Rins, i l’Associació de malalts 
d’Alzheimer del Maresme, per la seva 
participació en la Taula Rodona i per la 
xerrada de qualitat que ens van oferir. I un 
agraïment, molt especial, al doctor Jordi 
Peña-Casanova, especialista de renom 
en la malaltia d’Alzheimer, per haver-
nos fet l’honor de participar en la Taula 
Rodona, combinant la resta d’activitats 
de la seva apretada agenda.

La jornada ha estat marcada per la 
diversitat d’activitats, esportives, culturals 
i lúdiques, la participació social, la varietat 
d’informació entorn a les malalties 
del cervell, la convivència, la bona 
entesa i el treball conjunt entre les 
entitats organitzadores, aconseguint una 
recaptació econòmica, fins al moment, 
de 2.077,96 euros, que superen la xifra 
de l’any anterior de 1959,02 euros.

El passat diumenge, 18 de desembre de 2005, es va celebrar la 

Xerrada a la Unió per l'Alzheimer

El passat 20 de novembre es va celebrar 

la 3ª Fira del Bolet i aquest any sí que es 

varen veure bolets a l’exposició i a les 

parades, entre els 23 firaires que varen 

ocupar les dues bandes del Passeig de 

la Riera.

3ª Fira del Bolet Agraïm la col∙laboració del Casal de Gent 

Gran on  va tenir lloc l’exposició, a  tots els 

participants que varen portar els bolets, 

l’equip de voluntaris a servir el Tastet, 

i de forma especial als patrocinadors, 

BBVA i Jorge Puigoriol Sala i a les 

empreses i comerços col∙laboradors, 

Queviures Marcual,  Forn Racó del 

Forner, Joaquim Olivé i Can Gespa S.L. 

jardiners, Restaurant La Bona Estrella , 

Bar Restaurant Enric, Viatges Venècia 

(Badalona), Òptica Cavex (el Masnou) i       

Lejías Pons S.A. (Barcelona).

L’Ajuntament de Teià vol fer arribar 
el seu agraïment a totes les entitats, 
així com a la resta de col∙laboradors/
es que s’hi van adherir: l’escola de 
dibuix ARTISTRAÇ, molt especialment 
a la Marta Comas i als seus alumnes, 
que van crear una guardiola en forma 
de capgròs, quasi a contrarellotge; el 
doctor Jordi Montero, el doctor Jordi 
Peña-Casanova, la senyora Rosa Maria 

Marató de TV3 a Teià, amb l’organització i el suport de l’Ajuntament, 
i les entitats i grups del nostre poble: Agrupament Escolta Mintaka, 
Associació DANA, Corals Esclat i Picarol, Dimonis, Esplai Itaca, Colla 
Gegantera, GRAMC, Societat la Flor de la Palma, Agrupació Esportiva 
Teià (que van fer cessió d’ús de la pista tot el matí), Teià Futbol 5, Grup 
de Joves, Futbol Dones, Dòmino Teià, ADF, Grup Excursionista Teià, 
Casal de la Gent Gran, AMPA El Cim, i Club de Futbol Teià.

A Teià estem encoratjats a seguir organitzant la Marató de TV3 perquè és una 
diada de participació i solidaritat. Gràcies a tots per la vostra aportació.

Equips participants  als partits de Futbol Sala



OMIC i SIJ

Arribada una queixa, l’OMIC, intenta 

mediar entre les parts (impossible amb 

grans empreses com Telefònica), o 

sol∙licita l’ajut de la Junta Arbitral de 

Consum o d’altres organismes públics. 

En qualsevol cas sempre s’orienta el 

consumidor de les millors opcions, tant de 

mediació com jurídiques, essent el propi 

afectat qui decidirà finalment el camí a 

seguir. Les reclamacions ateses pel Servei 

es centren en (1) prestació de serveis 

incorrecta, (2) preus fora de la legalitat, 

(3)existència de clàusules abusives en 

contractes d’adhesió, i (4) publicitat no 

veraç, i per tant enganyosa.

En resum, es pot concloure que les vendes 

fetes fora d’establiment (acadèmies 

d’anglès), la telefonia (fixa i mòbil) i 

els lloguers d’immobles han estat les 

qüestions més debatudes.

Les reclamacions es solucionen i això 

ho afirmem amb el recolzament dels 

resultats.

Les visites són ateses per un advocat, 

dos dijous al mes, a la tarda.

Per sol∙licitar visita, truqueu al  tel.  

93.540.93.50 (matins de 9h. a 14h.)

La campanya que es va 

portar a terme entre el 

primer de desembre de 

2005 i el 15 de gener 

del 2006, va tenir una 

bona acollida des del 

començament, tant per 

part de comerciants com 

de consumidors. Les 

enquestes realitzades a 

l'acabament han confirmat 

les previsions inicials, 

suggerint que l’ any 

vinent es torni a fer.

L’ acte de sorteig es 

va celebrar a la CMC 

la Unió el passat 22 de 

gener, i els afortunats en 

el sorteig dels tres premis 

donats per l’Ajuntament 

van ser:

Campanya “Fes poble, compra a Teià”

Ficoem-Sant Ponç 
2006

S'ha realitzat amb els 
comerciants i empreses de 

Teià un debat d’idees perquè la 
tradicional Fira de Sant Ponç, es 
consolidi com un referent  per 

al baix Maresme.
 

La reunió va tenir lloc l'1 de 
febrer a les 21 h. a la sala de 

plens de l’Ajuntament.  

Molts altres consumidors també van ser 

agraciats amb els premis donats per 

tots els establiments, als quals agraïm 

la seva col.laboració, i encoratgem  

els consumidors que van participar-hi 

recordant-los que seguexin fent poble 

i comprant a Teià. 

Premiats 2006

Jovita Reixach,  VIATGE PER A DUES PERSONES A MASSAROSA (ITÀLIA)  
(anada i tornada en avió, 3 nits d’ hotel i cotxe de lloguer)

Toni Molina,  VAL de 200 € per fer compres en establiments de Teià

Manoli Martínez, VAL  de 100 € per fer compres en establiments de Teià.

Publicitat

Per a més informació:

AJUNTAMENT DE TEIÀ

C/ Pere Noguera, 12   

tel:93 540 93 50

butlleti@teia.net

E s p a i s  
p u b l i c i t a r i s  a l  

B u t l l e t í

L’actuació policial, pel que fa a 

la gestió de la mobilitat viària, 

ve condicionada pels criteris de 

prioritat que des de les regidories 

corresponents han estat definits. 

Aquests criteris volen ser una 

resposta davant l’incivisme que 

es detecta en les conductes dels 

usuaris de la via pública. Bàsicament, 

és prioritat màxima la mobilitat 

del vianant davant la mobilitat del 

vehicle, la qual cosa vol dir que 

actituds com aparcar a sobre de la 

vorera, en doble fila, a sobre del pas 

de vianants… han de ser sancionades 

per part de la policia.

A la via pública 
primer el vianant
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Resumim l’informe anual del servei: 
Han estat ateses 86 consultes 
durant l’any 2005, per l’Oficina 

d’Informació al Consumidor i pel 
Servei d’Informació Jurídica.



Enllestida la nova campanya 
d’informació i sensibilització 

per una bona recollida de 
la brossa orgànica

Per a la campanya es van editar nous 

díptics informatius i les tècniques 

informadores es van desplaçar al casc 

urbà i algunes urbanitzacions,a un total 

de 900 domicilis. S’ha incidit força 

també en l’obtenció del compromís 

de restaurants i bars per a una òptima 

recollida de la fracció orgànica, abans 

de l’entrada en funcionament de la 

recollida comercial diferenciada.

El cost de la campanya ha estat d’uns 

10.000 EUR (comptant contractació 

de l’empresa GAIA + cost impressió 

de díptics), si bé s’ha aconseguit una 

subvenció de la Diputació de Barcelona 

de 3.500 EUR.

 

Durant la campanya, s’han recollit algunes 

queixes veïnals o observacions, moltes 

de les quals són causades per actituds 

incíviques d’alguns usuaris o usuàries 

o per una informació inexacta, malgrat 

la insistència que des d’aquest Butlletí 

anem oferint trimestralment i malgrat la 

informació domiciliària que fem arribar, 

com ara el darrer quadríptic i plànol 

editat sobre els serveis de manteniment 

i neteja municipals.

Entre la segona quinzena de novembre i mitjan 

Vet aquí algunes observacions i respostes:
 

- Els contenidors de fraccions reciclables (paper i cartró; vidre; 

i envasos) funciona a través del servei de SIMMAR contractat pel 

Consell Comarcal del Maresme, i es buiden un cop a la setmana. 

En canvi, els contenidors marrons de la brossa orgànica, es 

buiden tres cops a la setmana (i quatre els mesos d’estiu), a 

càrrec de l’empresa CESPA contractada per l’Ajuntament de Teià. 

Fer-ne un bon ús depèn dels usuaris i usuàries!

 

- Hi ha hagut gent que opinava que en alguns sectors hi faltaven 
contenidors de les diverses fraccions, tant de l’orgànica com 

de les fraccions reciclables, que mirarem d’estudiar i millorar.

 

- Durant la campanya s’ha insistit, de nou, que les bosses 
biodegradables no són imprescindibles per a la recollida 

de l’orgànica (es poden utilitzar altres bosses de plàstic), si 

bé l’Ajuntament de Teià continuarà distribuint gratuïtament 

cada trimestre les bosses compostables des de les oficines 

d’informació i registre (també obertes dijous a la tarda).

     

- Hi ha contractat un servei de neteja de contenidors de 

rebuig i de brossa orgànica, amb CESPA, que molta gent creu 

insuficient, a causa de les males olors, servei que mirarem de 

millorar.

 

- Les actituds incíviques d’algunes persones de deixar 
mobles vells i trastos al costat dels contenidors no són 

responsabilitat de l’Ajuntament, si bé l’administració municipal 

adoptarà a partir del 2006 mesures sancionadores dures. Les 

alternatives són clares i fàcils: la utilització de la deixalleria 

mancomunada (amb descomptes de taxa d’escombraries) i la 

utilització del servei municipal gratuït de recollida de trastos 

dos dimarts de cada mes (només cal trucar al 93 540 93 50).

Per tant, fem una nova crida als 
ciutadans i ciutadanes de Teià 

a millorar la recollida selectiva i 
diferenciada de la brossa.

Pel que fa a les dades de la recollida, fins al 

novembre de 2005 hem continuat situats en 

la mitjana de 19.000 kg. mensuals de brossa 

orgànica enfront dels 190.000 kg mensuals 

de brossa de rebuig mensual, mentre que les 

fraccions reciclables de vidre, paper i cartró, 

i envasos augmenta molt lentament.

Però al desembre, i després de la campanya 

de sensibilització, els resultats són més 

encoratjadors, 20.340 kg de brossa orgànica 

enfront dels 161.000 kg. de brossa de 

rebuig.

desembre ,  es  va  desp lega r  una  nova  campanya 
de sens ib i l i tzac ió i  informació domic i l ià r ia  sobre la 

brossa orgànica, a càrrec de l’empresa GAIA, contractada per l’Ajuntament de Teià.
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Catalunya afronta per primer cop en la seva història, el repte de modificar el seu Estatut d’Autonomia, en unes 
condicions democràtiques, que no es varen donar l’any 1979, que garantitzen la plena llibertat dels diputats que 
conformen el Parlament de Catalunya per aprovar allò que la ciutadania va expressar en exercir el seu dret a vot.

A diferència dels anys de la primera transició, després 
de la mort del dictador, on el soroll de sabres era molt 
present, ara els partits catalans  van concórrer a unes 
eleccions amb una proposta dins del seu programa 
electoral de reformar la màxima norma jurídica de 
Catalunya, el seu Estatut. Evidentment cada partit ho 
va fer des de les seves posicions i ideologia, però tots 
varem coincidir en la necessitat d’una reforma que 
permetés disposar d’un conjunt de noves competències 
imprescindibles per al bon funcionament del nostre 
país (immigració, ports, aeroports,....) i que establís 
un model de finançament just. A més varem acordar 
respectar el marc constitucional,  no fer partidisme, 
és a dir no atribuir-se’n el mèrit cap partit o coalició, 
i obtenir un ampli consens en les forces polítiques 
catalanes.

I la feina està feta! 

En el marc d’una ponència parlamentària que 
incloïa a tots els partits,  amb el dictamen del Consell 
Consultiu de la Generalitat de Catalunya avalant la 
constitucionalitat del text, i amb una més que àmplia 
majoria del 90% dels diputats, el 30 de setembre 
el Parlament de Catalunya va aprovar el nou text 
d’Estatut.

I aquest Estatut és un fidel reflex de les inquietuts i 
voluntats de la societat catalana d’avui, tal com 
no pot ser d’altra manera, si realment els diputats 
representen fidelment el poble. I per tant tenim un 
Estatut impecable des del punt de vista jurídico-
constitucional, però que produeix “urticària”, són 
les seves paraules, a la caverna espanyola sigui del 
partit que sigui. Perquè és “més que un Estatut” que 
hauríem dit en altres temps. 

Tenim un Estatut que té forma de constitució. Les 
constitucions dels països lliures, dels estats, es composen 
d’una declaració inicial (què som, on volem anar), 
de la definició dels drets i deures dels seus ciutadans, 
i de com s’organitzen (institucions). I això és el que 
el nostre Estatut ha afegit al clàssic articulat de 
competències. Així doncs, ens trobem amb un text 
que, sense tocar cap ni un dels drets fonamentals 
explicitats a la constitució, ha afegit tota una colla de 
drets cívics, socials, democràtics, linguïstics que ens 
fan sentir orgullosos de viure en aquest país.

I ens trobem amb un text que en el seu article primer 
fa una afirmació ben senzilla, altrament òbvia,  
absolutament certa, jurídicament neutre, però que 
produeix declaracions militars i campanyes de boicot: 
som una nació. Aquest article no ens garanteix cap 
dret especial respecte altres autonomies, però en canvi 
per nosaltres és fonamental. Quan diem que les altres 
autonomies ens poden copiar tot l’Estatut és cert pel 
fa a drets, competències, institucions i inclús model de 
finançament, però aquest article primer no. 

Un altra aspecte a destacar és, efectivament, el 
finançament. Aquí no es tracta de discutir de números 
i percentatges, sinó de drets i justícia. Si volem fer 
efectius tots els drets socials que un estat modern del 
benestar ha de prestar als seus ciutadans, i si volem 
que els catalans rebin les mateixes prestacions que 
altres autonomies, hem de disposar d’un finançament 
adequat. No és just que els catalans de baixa renda no 
disposin de serveis socials adequats pel fet de pertànyer 
a una autononia de renda mitja alta, ni és just que 
pel fet de ser solidaris, Catalunya perdi posicions en el 
rànquing de renda disponible. Alguns d’aquest criteris 
són els que fixa el model de finançament de l’Estatut i 
els partits d’esquerres no hi podem renunciar, perquè 
altrament renunciaríem a l’execució de les polítiques 
socials pròpies del nostre ideari.

Què cal fer ara? Crec que cal defensar fermament 
l’Estatut del Parlament de Catalunya, perquè és el 
que expressa la voluntat dels ciutadans d’aquest 
país, perquè és democràtic, perquè és just  i perquè 
és necessari per a garantir l’estat del benestar dels 
ciutadans de Catalunya.

Per tant cal col·laborar en totes aquelles mobilitzacions 
o iniciatives destinades a donar suport al text íntegre 
de l’Estatut. Cal fer visible la nostra voluntat de fer 
respectar allò aprovat pel Parlament de Catalunya, únic 
òrgan legítim i democràtic on s’expressa la soberania 
del poble català. Des d’Esquerra Republicana, tot i 
considerar que la única i veritable llibertat és tenir 
un estat propi en el marc de la Comunitat Europea, 
defensarem aferrissadament aquest Estatut que és el 
que ha aprovat democràticament el poble català.

Teresa Aragonès
Diputada d'ERC

Cal destacar i felicitar el vot a favor de la moció, del 
portaveu del Partit Popular, demostrant que el consens 
i l’entesa és possible si els interessos polítics no passen 
per damunt de l’interès comú que és el de la nostra 
nació Catalunya.

També volem subratllar el protagonisme de CiU tant 
en les negociacions per l’aprovació al Parlament de 
Catalunya, on va ser decissiu en la recta final, com en 
la defensa que va argumentar al Parlament de Madrid 

i les posteriors negociacions amb el govern espanyol, 
que han desencallat l’Estatut desprès d’una dura 
negociació –tan a Catalunya com a Madrid- amb 
protagonisme indiscutible de CiU i d’Artur Mas, que 
de no haver fixat un horitzó ambiciós i a llarg termini 
durant la redacció de l’Estatut a Catalunya, ara no 
s’hagués pogut aconseguir un acord satisfactori pel 
país,  que ha d’anar completant-se en els propers 
anys fins assolir la totalitat de les propostes sortides 
del Parlament de Catalunya.

Al darrer Ple Municipal es va aprovar per unanimitat una moció consensuada per tots els grups municipals,  
a favor de la proposta del nou Estatut  sorgit del Parlament de Catalunya i recolzat pel 90% dels diputats 
catalans. CiU es felicita per aquest recolzament a nivell municipal, com a expressió del sentiment dels 
teianencs i teianenques, que amb aquest suport al procés estatutari estem fixant els horitzons polítics, socials 
i econòmics de Catalunya.
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Per situar al lector i segons la llei, les entitats locals tenen 
autonomia per establir i exigir tributs d’acord amb el que 
preveu la legislació reguladora de les hisendes locals 
i les lleis que dictin les Comunitats Autònomes, com 
les taxes, els impostos, les contribucions especials i els 
recàrrecs sobre altres impostos Autonòmics. Els que més 
afecten en l’actualitat als vilatans de Teià són l’Impost 
de Béns Immobles (IBI) i la Taxa d’Escombraries.

Com ja hem dit el Grup Municipal de Convergència 
i Unió va exercir un vot particular a la proposta del 
govern municipal pel qual es va votar a favor de tots 
aquells impostos o taxes que el seu augment estigués al 
voltant de l’IPC interanual, però va votar en contra dels 
que s’augmentaven per sobre d’aquest sostre (impost 
de béns immobles, 10%, recollida d’escombraries a 
Restaurants i comerços , 10%) entenent que era un 
perjudici pel vilatà. 

El govern municipal va proposar un 10% d’augment en 
l’IBI per a l’any 2006, en compliment,  segons el govern, 
de l’acord sobrevingut de la votació de les Ordenances 
Fiscals de l’any passat per al 2005. Certament CiU va 
arribar a un acord amb el govern municipal de donar 
recolzament a la proposta per a l’any 2005 si aquesta 
(un augment d’IBI de gairebé un 33%) era rebaixat 
o periodificat, ja que ho consideràvem excessiu per 

les economies familiars dels teianencs. L’acord final 
no va ser tan beneficiós com ens hagués agradat, 
però es va poder rebaixar més de deu punts i pal.
liar, en certa forma, l’impacte que l’augment del 33% 
hagués suposat.

La proposta del govern d’ERC i PSC era d’aplicar 
aquest augment de més d’un  10% per a l’any 2006. 
El nostre grup municipal va tornar a proposar al 
mateix Ple que aquest augment, si era necessari per 
equilibrar el pressupost municipal, es periodifiqués en 
els dos anys que quedaven de legislatura. Entenem 
que l’actitud del govern en aquest darrer any no ha 
estat pas de contenció de despesa, ni s’ha vist cap 
actitud que signifiqués un signe de solidaritat cap el 
teianenc. CiU creu que no es pot fer suportar sobre 
les espatlles del contribuent les despeses que han 
suposat el constant augment de personal, els sous de 
regidors en dedicació pròpia o els fastos que durant la 
seva legislatura han celebrat (homenatge a Suècia, 
agermanament amb Massarossa, 500 anys de privilegis… 
etc), per no comentar el projecte museístic de la Cel.
la Vinària. Per tot, CiU no vol penalitzar fiscalment al 
vilatà si el propi govern municipal no sap gestionar 
la seva despesa.

Josep Botey
Grup Municipal de CiU
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Al Ple Municipal de 24 d’octubre el consistori va aprovar l’augment de les Ordenances Fiscals (impostos i 
taxes) presentades per l’equip de govern per a l’any 2005 amb el vot particular del Grup Municipal de CiU.

I envoltats per tantes emocions, una més: l’enderroc 
de la Cooperativa, ¡quin gran buit per a molta gent 
gran!, una altre sacsejada.

I com aquest número tracta de la Sanitat, vés per on 
estant jo a la consulta del Dr. Mariano, escoltava les 
converses de la gent gran, que em reconfortaven. Vaig 
escoltar les explicacions de les coses que es farien a la 
plaça de Catalunya i sentia com el futur s’imposava 
al record, com la il.lusió podia amb l’enyorança.

¡I com passa el temps!, ja fa sis anys que els socialistes 
vàrem plantejar aquesta transformació i quina alegria 
poder veure aquesta nova realitat i aconseguir el futur, 
el desig, la il.lusió!

I ara que hem pogut començar equilibrar les finances 
locals, ara és el moment de prèmer l’accelerador:  
“Els diners on calen.”, amb aquest eslogan, molts 
municipis han començat a fer un procés de participació 
ciutadana, un debat obert per a definir les prioritats 
pressupostàries. 

A Teià, per primer vegada, hem fet unes enquestes (93% 
de significació estadística) de valoració dels serveis 
municipals i amb els resultats d’aquestes, hem plantejat 
les prioritats de les inversions locals. Tant el disseny com 
els resultats, els hem fet arribar a l’oposició per establir 
un sistema d’indicadors i deixar de parlar des de la 
subjectivitat per  parlar des de l’objectivitat.

Els propers pressupostos recolliran una de les prioritats 
més significatives: el transport públic. Farem un gran 
esforç doblant els serveis actuals, amb molta més 
freqüència de pas i amplitud dels recorreguts, arribant 
a més barris (urbanitzacions). Per que aquesta inversió 
és fonamental per a garantir un poble més sostenible, 
més connectat, més accessible: “Teià es mou.”

I seguint amb el títol d’aquest escrit, entre el passat  
i el futur, també atraparem aquest anhel de major 
capacitat d’autogovern. El nou Estatut de Catalunya 
serà una realitat. I aquest convenciment és fruit del 
compromís que els socialistes tenim amb la ciutadania, 
amb la transformació de les relacions administració/
ciutadania des d'un model més adult, menys autoritàri, 
més igualitàri: un model federal, basat en els principis 
de “unió/en llibertat.” Aquest model s’estén a tots els 
nivells, fins i tot a la pròpia judicatura, tan prepotent 
com fins ara s’ha mostrat. I tot això fa molta por, 
sembla ser.

Esperem que aquest nou Estatut, arribi aviat i sigui 
compartit per molts. I que ningú ens pugui recriminar 
el nostre patriotisme sense inflar-lo de nacionalisme.

Joan Antoni Martínez
Grup Municipal PSC

Quan surti aquest butlletí, ja hauran passat força dies des de la Festa Major, però encara em ressonen les 
paraules de molts companys que em deien: “Ara sí que comença a ser normal aquest poble, ara el pregó 
el pot presidir un comunista”. Veure a la gent xalar amb l’espectacular pregó no és una consideració 
mediocre; sols resta felicitar un altre cop a la Comissió de la Festa Major.
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Equipaments i 
serveis sanitaris

Per reforçar aquest equipament, els municipis d’Alella i Teià, 
aleshores considerats municipis petits, van obrir el Consultori 
Municipal de Salut, on hi trobem el primer nivell d’accés a 
l’assistència sanitària: l’atenció primària. Aquests, gestionats 
pels ajuntaments, reben una subvenció anual del Servei Català 
de la Salut, que també hi aporta el personal sanitari.

El Consultori Municipal de Salut de Teià és el nostre centre de 
referència: allí es troben els nostres metges de capçalera (un 
metge i una metgessa de capçalera, en torns de matí i tarda), 
la nostra pediatra de referència (una pediatra, dues tardes 
a la setmana -la resta de dies fa l’atenció i el seguiment dels 
infants teianencs al Masnou-), les infermeres (dues infermeres 
i un suport d’infermeria pediàtrica unes hores setmanals), i una 
treballadora social de l’Àrea Bàsica de Salut, només unes hores 
setmanals. 

Els Serveis socials municipals, ubicats al local de Sant Berger, 
també formen part d’aquesta xarxa d’assistència primària 
social (amb una treballadora social, un educador social, i dos 
treballadors/es familiars), que, a més a més, gestiona i organitza 
el Servei d’Atenció a Domicili (SAD). 

En poblacions més grans, l’atenció primària s’ofereix des dels 
Centres d’Atenció Primària (CAP). Teià és un dels casos on 
el model de Consultori Municipal de Salut ha quedat obsolet, 
cosa que afecta greument el seu funcionament intern habitual, 
el personal mèdic, d’infermeria i administratiu del qual, afronta 
amb doble esforç. Alhora, aquesta tipologia de gestió comporta, 
a nivell municipal, suportar tot un seguit de despeses que hauria 
d’assumir el Servei Català de la Salut.

Afortunadament, l’Ajuntament de Teià ha rebut, amb gran 
satisfacció, la confirmació de la Conselleria de Sanitat de 
la Generalitat de Catalunya, de la inversió prevista per a la 
construcció del nou CAP de Salut al nostre municipi. Enllestides 
les obres d’enderroc de l’antic edifici de la Cooperativa, 
l’INCASOL iniciarà, a mitjan 2006, l’execució del nou CAP, 
pel conveni subscrit amb l’Ajuntament de Teià, per part dels 
Departaments de Medi Ambient i Habitatge i del de Salut, i 
gràcies a la cessió de la titularitat del solar, gràcies al conveni 
subscrit amb l’Agrícola de Teià SCCL.

El nou CAP Teià ens proporcionarà nous espais i recursos per 
a desenvolupar l’atenció primària en condicions que, sense cap 
mena de dubte,  milloraran les actuals. La titularitat, i la total 
responsabilitat del servei, passarà a ser exclusivament del 
Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament assumirà el paper de 
vetllar-ne el bon funcionament.

Emma Peiró

Regidora de Sanitat

Teià, juntament amb els muncipis d’Alella i el Masnou, pertanyen a l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) El Masnou-Teià-Alella, ubicada al Masnou, que 
organitza els serveis d’atenció primària de salut dels tres municipis, i on, 
a més a més, hi trobem el Servei d’urgències (des de les vuit del vespre, 
fins a dos quarts de nou del matí), i el Programa d’atenció a la dona. L’ABS 
està gestionada per l’Institut Català de la Salut (ICS), empresa pública del 
Servei Català de la Salut (CatSalut).

La xarxa bàsica de salut pública a Teià

Actualment, l’augment de població de la zona ha provocat el futur desdoblament de 
l’ABS, que s’ubicarà a la zona d’Ocata, més exactament a l’Avinguda Kennedy, i que 
està prevista per a finals de l’any 2007. D’aquesta manera, Teià, i la població del barri 
d’Ocata, tindran el seu centre de referència a l’ABS Ocata-Teià; i el municpi d’Alella, 
i la resta de la població del Masnou, tindran el seu centre de referència a l’ABS El 
Masnou-Alella.
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Evolució del SAD

L’1 de febrer de 1992 es va inaugurar a Teià el Consultori Municipal i, 
a partir de llavors, s’incorporà el Servei d’Ajuda a domicili  gestionat 
per una Treballadora Social i una Treballadora Familiar.

La implantació de l’assistència a les llars com a servei públic és 
relativament recent al nostre país. A França, però, hi existeix des 
de fa trenta anys, almenys.

Aquesta feina la portava a terme des de sempre la mestressa 
de casa que, en la seva realitat quotidiana, era qui tenia cura 
dels membres de la família –sovint nombrosa– i atenia tant les 
necessitats de la mainada com les mancances del avis. Quan calia 
una ajuda extra es requeria l’assistència d’una parenta propera o 
d’una veïna. En cas d’algú sense familiars se l’acollia en hospitals 
o asils, generalment regentats per ordes religioses.

Actualment la realitat és una altra, si més no en els països de 
l’anomenat primer món; la millora de les condicions higièniques 
i l’avenç de la medicina i la cirurgia han comportat uns índexs 
de supervivència força elevats en persones que altrament, en 
segles passats, haurien mort, però que ara amb l’augment de les 
expectatives de vida son envestides per malures abans pràcticament 
desconegudes com són el mal de Parkinson, l’Alzheimer, el càncer 
o la fibromiàlgia.

És ara, més que mai que el SAD s’ha convertit en una eina 
imprescindible; l’evolució dels costums, l’augment de la població, 
la incessant onada d’immigració i els canvis sociològis que ha 
comportat  la incorporació de la dona al món del treball fora de 
la llar, en són exemples indiscutibles.

Les funcions del SAD han esdevingut moltes i variades tenint com 
a base els conceptes enregistrats en la “Piràmide de Maslow”, 
on es reflecteixen els diferents estadis que ha d’assolir l’ésser 
humà per a ser considerat òptimament saludable, ja que segons 
l’Organització Mundial de la Salut, un individu sa és aquell que 
gaudeix d’un estat de benestar físic, mental i social complet i no 
tan sols d’absència de malalties.

Els professionals del SAD duen a terme l’organització de la llar, 
el control de medicació i de dietes personalitzades, la prevenció 
d’escares, canvis de postures, higiene corporal,  acompanyament 
a les consultes dels CAP i d’altres. La Treballadora Familiar pot 
ésser auxiliada pels ATS, terapeutes o qualsevol altre professional 
de la salut que l’estat de l’usuari requereixi.

El servei d’assistència a les llars ha ultrapassat l’àmbit públic 
estenent-se al camp privat actuant, a voltes, com a complement 
de les hores que l’usuari necessita i que el vessant públic no 
cobreix.

Cal remarcar que malgrat aquest servei, tant públic com particular, 
obert a persones de qualsevol edat, és el col∙lectiu de la gent gran 
el que abasta el percentatge més elevat de sol∙licituds, i una de 
les finalitats del SAD és la de proporcionar i millorar la qualitat de 
vida del beneficiari ancià que vol romandre al seu hàbitat familiar 
com més anys millor.

Teià ha anat creixent i les prestacions socials i de salut, també. 
El Servei d’Assitsència a domicili s’ha incrementat amb un nou 
professional del Treball Familiar i per aquest 2006 és prevista la 
construcció del nou CAP i de pisos tutelats per a gent gran. Ja 
ho anirem veient.

Helena Riba

És evident que al nostre país els temes relacionats amb la sostenibilitat han anat guanyant en consideració 
i interès en aquests darrers anys. Com a mostra, ens remetrem a un particular estudi estadístic que sol ser 
força concloent i que per al cas ens és útil, malgrat que s’hauria de combatre com a únic baròmetre d’opinió: 
la presència de notícies diverses als mitjans de comunicació.

Hem assistit des de principis de maig, per exemple, a un debat que es repeteix cíclicament per aquesta època 
sobre les mesures a adoptar per a situacions de sequera. O, en un àmbit més local, se’ns consciencia sobre 
els esforços que estan fent els municipis (i entre ells Teià) per implantar la recollida selectiva de la fracció 
orgànica dels residus domèstics.

(Servei d’Ajuda a domicili) a Teià
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Dra. Sierra, com a metge nouvinguda al poble, 
quina impressió en destacaria?

Dra. Sierra.- Del centre en sí, crec que hi ha algunes mancances 
a resoldre. Però dels teianencs n’estic encantada! M’ha 
sorprès com s’han acostumat ràpidament a mi. He trobat 
persones molt educades, molt disciplinades. La veritat és 
que he notat diferències amb pacients d’altres centres, pel 
que fa a qüestions de tracte o d’exigència. 

Acabem de deixar el 2005. Com ha sigut aquest any a la 
consulta? 

Dra. Sierra.- D’una banda, hi ha hagut molt moviment de 
pacients. Hi ha hagut força malaltia, vaja. 

Dr. Armengol.- Sí. D’altra banda, el passat mes de març va 
arribar a la consulta la “revolució tecnològica”; treballar 
amb ordinador. Això m’ha creat un gran trasbals; primer, 
per aprendre a funcionar el programa que, al meu parer, 
és bastant dolent i enrevessat. A més a més, em crea la 
sensació que passo més temps mirant la pantalla que al 
pacient. Per mi, el programa que tenim ara mateix no supera 
ni de bon tros el sistema de la història clínica antiga que, 
de fet, sovint he de consultar encara per complementar la 
informació de l’ordinador. 

Dra. Sierra.- Jo penso que això passa sobretot perquè, al 
tractar-se d’un poble, tens una altra relació amb els pacients; 
els pacients expliquen i demanen més coses i aleshores el 
programa no resulta tan útil. 

Actualment, quin nombre de pacients atenen de mitjana 
en un torn i quin és el temps aproximat que se’ls dedica? 

Dra. Sierra.- En el torn de tarda, avui, per exemple, en tinc 28, 
inclosos els que vénen per receptes. El Dr. Armengol, en el 
torn de matí, n’atén alguns més, en part, perquè la mitjana 
d’edat dels seus pacients és bastant més alta. La mitjana 
d’edat del torn de tarda, en canvi, és d’uns 50 anys. 
Dr. Armengol.- Sí. La mitjana d’edat dels meus pacients és de 
106! (riu) Pel que fa al nombre de visites, es programen cada 
vuit minuts i, sovint, acaba quedant en cinc, al afegir-se la 
llista d’espera. Cinc minuts de visita és gairebé una ofensa! 
Serveix per detectar unes angines, per exemple, però no per 
gran part de patologies. I el metge pateix molt! Perquè veu 
que no arriba, que no pot dedicar-s’hi com voldria, perquè 
la gent s’ha d’esperar...

Quins objectius els agradaria assolir al centre en aquest 
any que acabem d’encetar?

Dra. Sierra.- Que puguem organitzar-nos de manera que 
agilitzem el tema de la burocràcia, tant pel que fa a les 

receptes com a les baixes. Actualment, acabem sent 
buròcrates o administratius. No ens queda temps per fer 
de metges!

Dr. Armengol.- Sí, resoldre aquest tema seria la gran fita. Jo 
mai havia fet tan poc de metge com en aquests moments. 
Dic que faig “gestió” de receptes! És bastant desesperant. 
Però confiem que això canviarà. 

Si el metge està saturat, per què és ell qui torna a donar 
les receptes, en comptes de l’enfermer o enfermera 

com s’havia fet anteriorment?
Dr. Armengol.- El col.lectiu d’enfermeria va considerar, 
amb arguments de raó, que és un assumpte de molta 
responsabilitat i pressió. És un tema complexe que s’ha de 
conèixer. En aquests moments n’estem parlant per veure 
de quina manera es pot resoldre.  

Més enllà del consultori, quins altres problemes creuen 
que s’haurien de resoldre en la sanitat pública tal i com 

està organitzada actualment?
Dr. Armengol.- Sens dubte s’ha de canviar el model de 
prescripció de receptes, que genera una paperassa i una 
despesa alarmant. És absurd que un pacient que ha de 
prendre un medicament de per vida, hagi de venir cada x 
dies a buscar una recepta nova. En comptes de receptes, 
els metges acabem fent factures perquè la farmàcia cobri 
el medicament al Centre Català de la Salut. Confio que 
aviat s’estendrà un nou model de recepta electrònic, que 
ja s’ha provat amb èxit en alguns centres.

Dra. Sierra.- Corroboro absolutament aquesta qüestió, i em 
consta que a Masnou en alguns casos ja  es duu a terme. 
Aquest punt concretament és un tema extern que no depèn 
directament de nosaltres. 

I, finalment, l’altra cara de la moneda de ser metge...
Dr. Armengol.-Malgrat tot el que hem comentat, he de dir 
que vinc a treballar content. M’agrada el poble, la seva 
gent, veure el mar, la Riera i, fins i tot el lloc de feina, tot i 
ser tan petit i sense llum, no em desagrada. Destacaria el 
tracte casolà i familiar amb els pacients, amb qui en tots 
aquests anys gairebé no hi ha hagut cap conflicte; tot el 
contrari, em sento molt estimat. Que també ha de sortir lo 
bo, eh?!

Dra. Sierra.-A Teià, m’hi sento a gust! He conegut persones 
que m’han sorprès molt gratament. En general puc dir que 
els teianencs es deixen cuidar i es fan estimar. Espero ser-hi 
molt de temps!

Dr. Armengol i Dra. Sierra
Metges de família del consultori 
mèdic de Teià

Ja que aquest butlletí va dedicat a la salut, ens va semblar l’ocasió oportuna per entrevistar els dos metges 
de capçalera del poble. Tot i l’excés de feina que tenen i defugir el protagonisme, es van avenir a tenir una 

conversa informal en un canvi de torn, que aquí hem sintetitzat. El Dr. Armengol, en el torn de matí, visita a Teià 
des de l’estiu del 98, mentre que la Dra. Sierra es va incorporar al torn de tarda el febrer del 2005. 

ELISENDA GUIU
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Amb l’estil punyent i crític que 
caracteritza les Tres Maries, del seu 
últim escrit referent als “Diumenges de 
juliol a la piscina”, voldria expressar el 
meu total desacord amb les expressions 
referents a les treballadores que atenen 
el públic i fan el control d’accés i venda 
d’entrades. Referir-se a elles com  les 
“estressades”, “repanxolades”, i  “a 
l’altar i  sota-cupula”,  són expressions 
gratuïtes, per no dir una altra cosa, que 
poc ajuda a dignificar una feina, i les 
seves condicions de treball.

I com a responsable d’aquestes 
treballadores em cal dir que la seva 
feina molts cops no es paga amb diners, 
ja que assumeixen responsabilitats 
que van més enllà de les seves 
competències. I com qualsevol feina, i 
més aquelles que són de cara al públic, 
adquireixen un plus que difícilment es 
pot menystenir.
 
Tanmateix, vull aprofitar per explicar 
que l’actual piscina pública de Teià, és 

La piscina
“Matar el missatge”
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una instal∙lació de prop de 25 anys, i que 
en aquest temps hem crescut molt  i com 
és evident ens va quedant petita.

Donant-se la peculiaritat al mes de 
juliol, els caps de setmana hi ha una 
sobreocupació, que no es dóna a la resta 
de dissabtes i diumenges.

Enfront d'aquesta situació s’ha doblat la 
vigilància dels socorristes sense doblar el 
cost  ja que ha coincidit que aquest any 
hem canviat d’empresa de socorristes-
aquàtics, obtenint un estalvi del 40% en 
aquesta nova contractació. Les mesures 
de seguretat i control s’han aplicat en tota 
la seva extensió, fet molt d’agrair per part 
dels que tenim responsabilitats penals 
front el compliment de la llei.

Creiem  que les noves mesures de venda 
d’abonaments sols als empadronats a 
Teià ens ajudarà a minvar aquest impacte 
de juliol, ja que fins ara no estava regulat, 
i només es disposarà a la venda un 10% 

de l’aforament durant els caps de 
setmana.
 
També recordar que l’abonament, 
no és un passi incondicional, sinó un 
”modus” de pagament/bonificat en 
quasi un 50% de descompte respecte 
al preu d’accés.

També recordar que continuarem 
mantenint uns preus ajustats, dels més 
baixos del nostre entorn, i esperem 
que aquest equilibri tant fràgil preu/
qualitat no en surti perjudicat perquè 
creiem que els serveis públics tenen 
una dimensió social que va més enllà 
dels beneficis.

I recordar que tots des del nostre 
lloc de treball assumim les nostres 
responsabilitats, i “carregar-se el 
missatger” no ajuda mai a res, i com 
diu la conclusió de dit article que no 
minvi la qualitat de vida,…….. i afegir-hi 
la intel∙ligència, i el sentit de l’humor.

Joan Antoni Martínez
regidor d’Esports -Teià

De nom... 

     Rosa Maria
De nom... 

     Quim

Quins hàbits saludables intentes mantenir?
Bona alimentació, caminar, la muntanya, riure.

Utilitzes alguna medicina alternativa?
No. Són discilplines no científiques, i un estudi seriós del 

“Lancet” d’aquest estiu va destacar la ineficàcia de 
la majoria d’elles.

Ets un bon malalt?
Gens ni mica!

Un remei casolà que fas servir
Cantar.

 Si no haguessis sigut metge...
En una altra vida, m’agradaria ser arbre.

Quins hàbits saludables intentes mantenir?
Fer tots els àpats i caminar tot el que puc.
Utilitzes alguna medicina alternativa?
Personalment faig servir homeopatia i em funciona bé 
per a determinats casos. 
Ets un bon malalt? 
No! Sóc molt dolenta.
Un remei casolà que fas servir
La ceba per a la tos.
Si no haguessis sigut metge...
M’hauria dedicat al cinema!



La secció  de Caminades de Resistència han 
assolit el setè  lloc en el campionat de Catalunya 
amb 180 clubs participants competint durant 
catorze curses des de les mes normals com 
Castells de Segarra, Marxa de Garraf fins 
les mes dures Montserrat-Reus, Matagalls-
Montserrat i la mítica Nuria-Queralt de 92 Km i 
3500 metres de desnivell acumulats.

En la Copa Catalana de Curses d’Alta 
Muntanya a destacar el  cinquè lloc  en la 
classificació individual de veterans d’en Josep 
Sureda. 

En el Circuit Català de Curses de Muntanya  
han participat un total 9  socis del nostre club. 

En el Raid Extrem Triatló Riba-roja d’Ebre 2, socis 
del nostre  del club varen participar  i  on el èxit 
es acabar desprès de nedar 3,8  Km,anar amb 
BTT durant 180 Km i córrer 42,2  Km.

COMPETICIONS

CET Teià
Estem arribant al final de l’any i hem fet un resum de les 
activitats que ha portat a terme el nostre club i els seus 
socis. Així en  la tranquil∙litat del senderisme  hem pogut 
conèixer una colla de magnífics indrets  que tenim en 
la nostre geografia, però també pujar a algun dels cims 
mítics dels nostres Pirineus, o conèixer el nostre entorn amb 
una bicicleta.

I pels que tenen un esperit mes competitiu  tenim també 
les competicions que organitza la federació catalana  en 
las que estem aconseguint uns llocs molt destacables.

La IV Caminada i l’ II Pedalada son dos esdeveniments 
que tenen una molt bona acollida i amb una participació  
creixent.

A C T I V I T A T S  2 0 0 5
La secció de Senderisme, ha realitzat 10 sortides, per diferents 
indrets, Camí de la Senyora a la Mola , La canal del Gat a Montserrat, 
Camins de ronda de Tamariu-Palamos, Via verda  a Horta de Sant 
Joan, Vall de Madriu a Andorra, Tossa Plana de Lles a la Cerdanya, 
Artiga de Lin a la Vall d’Aran, Pic del Aigualluts a Benasc, Santuari 
de Cabrera  a Collsacabras  i Puig de les Salines al Alt Empordà. 

La secció d’alta Muntanya, s’han fet varies excursions al hivern, Pic 
Monturull, Pic de la Dona i Bastiments, Canigó - Tretzevents i al estiu 
Beciberri Sud, Vignemal, Puig Pedrós i la via ferrada del Montsant.

La secció de BTT, ha realitzat sortides a  Castell de Burriac, El  
Corredor, Can Bruguera, a mes de la participació en la cursa del 
Meridià Verd.

4a. Caminada per la 
Serralada Litoral 

Aquesta edició de la caminada va 
transcorre per un nou traçat, de 14,6 Km 
que des del Torrent del Molí, pujava al 
Mirador, al Turó d’en Lladó, Vallromanes 
i Teià.

La participació de 550 persones, un 30% 
mes que l’any passat, va ser un nou repte 
que per les impressions rebudes varem 
superar amb èxit.

La participació va ser encapçalada 
per Teià amb 189 persones, seguit de  
El Masnou amb 100, Barcelona 63,  
Mataró 43, Premia de Mar 23, i així fins 
a 40 poblacions.

El recorregut va permetre a tothom gaudir 
de bones vistes, conèixer noves fonts i 
camins de bosc, amb dos avituallaments 
que ajudaven a recuperar forcés.

En acabar tots el participants varen 
gaudir de un entrepà de botifarra, un 
bon traguet de Cava i una bossa amb 
una samarreta i diferents obsequis. 

Cal destacar la neteja prèvia dels bosc 
i la cura de tots el participants en no 
embrutar l’entorn. 

També volem agrair la tasca dels mes 
de 50 col•laboradors, el patrocini de 
l’Ajuntament de Teià, i de la Caixa Laietana, 
i l’ajuda de mes de 30 espònsors .Tots ells 
van fer possible la 4a Caminada i això 
ens fa  treballar  ja  en la 5a.

Peu de foto   Peu de foto      Peu de foto

2a Pedalada

Aquest acte, esta dins de les activitats 
de la Festa Major, va ser organitzat per 
la Secció de BTT, amb el patrocini de 
l’Ajuntament de Teià. 

Sobre un doble recorregut de 15  i 30 
Km per la Serralada Litoral es va donar 
la sortida a uns 140 participants. 

Unes tres hores mes tard arribaven els 
últims participants.

El entrepà de botifarra que ja es un 
clàssic va fer oblidar el esforç realitzat. 
Una samarreta va ser el premi per tothom 
i acabada la cursa es va realitzar on 
sorteig de diferents articles de BTT, cedits 
per les cases Maresme Bike, Cicles Vidal 
i el Corriol.

Cal destacar el esforç fet pels membres 
de la secció de BTT del CET per aconseguir 
que la pedalada fos un èxit.
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Al març tindrà lloc a Teià  la II Copa del món 
de Pitch & Putt

Amb el suport de l’European Pitch & Putt Association (EPPA), 

l’Associació Catalana de Pitch and Putt (ACPP) ha estat autoritzada 

per començar a organitzar aquesta segona copa del món. 

   
       Contingut del programa
- Arribades participants: dimarts 21

- Sessions de pràctiques i cerimònia d’apertura: dimecres 22 

- Classificatòries (individual stroke play): dijous 23

- Enfrontaments per equips match play (individual i parelles): divendres 24

- Finals i cerimònia de clausura: dissabte 25

març 2006

Les associacions/federacions que s’han inscrit són aquelles que 

representen els següents territoris:

- Dansk Pitch & Putt Union (Dinamarca)
- Federación Chilena de Pitch & Putt (Xile)

- South Australia Pitch & Putt Association (Austràlia del Sud)
- Swiss Pitch & Putt Golf Association (Suïssa)
- Federazione Sanmarinese Golf (San Marino)

- Association Francaise des Pitch & Putt (França)
- British Pitch and Putt Association (Gran Bretanya)

- Pitch & Putt Union of Ireland (Irlanda)
- Nederlandse Pitch&Putt Bond (Holanda)

- Camps de P&P del Torrent i Ordino (Andorra)
- Norwegian Pitch And Federation (Noruega)
- Unió Catalana de Pitch & Putt / Associació  

Catalana de Pitch & Putt UCPP/ACPP (Catalunya)

Format de la competició

S’aplicaran les regles de l’EPPA per competicions 

internacionals: forats de 40 a 90 metres amb 

un màxim de 1.200 metres com a màxim de 

longitud per 18 forats; dos pals i el putter; 

tees no obligatoris.

El Comité de Competició estarà format  per 

representants de l’EPPA, de l’ACPP/UCPP i de 

Teià.

Per a més informació sobre la II Copa del 

Món, de l’EPPA i del camp de Teià, podeu 

consultar els webs: www.pitch-putt.info i www.

teiapitchandputt.com respectivament. Per a 

aconseguir més informació de l’ACPP/UCPP, 

vegeu P&P a Catalunya.

Per més informació sobre el picht & putt, 

es pot consultar: 

www.pitchandputtcat.com.

D e l  21  a l  2 5  d e  m a rç 
s’organitzarà al Pitch & Putt de 
Teià la II World cup d’aquest 
esport amb la participació de països 
de diferents associacions d’arreu del món

Naturalment, l’Ajuntament de 

Teià s’hi ha adherit com a ens 

col∙laborador.

El principal objectiu d’aquesta 

competició és ajudar a promoure 

l’esport del Pitch & Putt i continuar 

amb la possibilitat de trobar una 

organització que coordini aquest 

joc a títol mundial.
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Clara, Emil ia i  Gisela.

Ha tornat a casa per Nadal
Les tres Maries ens trobem a la plaça Catalunya, al costat del ”Monte de los o…” ai, no!, ”del olivo”, per 
anar a fer un cafè a la Masia. La Maria qui des de fa un any i mig no ha viscut al poble i ara ha tornat, el 

troba…

Maria: –Ai, ai, uf, apa que… entre el trasllat 
i aquesta gimcana que he de superar per 
arribar a prendre’m el cafè, no sé pas si hi 
arribaré.

Mariona: –Doncs no t’explico fins a on he 
hagut d’anar per a poder aparcar. Tot el poble 
està aixecat.

Marieta: –Per a lluir s’ha de patir, deia la meva 
àvia. I lluir, lluirà, ja ho veuràs.

Mariona: –Doncs l’olivera, el que és lluir… 
Entre tant de brossa a dojo, tubs, canaleres, 
forats i de tant en tant, un d’aquests bitxets 
meravellosos de cua llarga…

Maria: –M’encanta! Perquè et penses que he 
tornat? On no hi passa res, és avorrit. I aquí 
sempre hi ha de què xerrar.

Marieta: –Sabeu què? A partir de gener 
començo a fumar.

Mariona: –Sobretot ara que el municipals posen multes a tort i a dret, sense tenir en compte que tots els 
aparcaments estan inaccessibles per les o…

Maria: –OBRES!… Genial! Creixem, més gent, més cases, més institut…  més de tot! Si és “estupendo”!!!

Marieta: –Encara tinc llagostins baratíííííííssssiiims que em van sobrar de l’any pas…

Maria i Mariona: –PASSAT? 

Mariona: –Sí, noia, sí, i ahir hi havia lluna plena.

Marieta: –Tu també la vas veure?

Maria: –Hi ha coses que no canvien. Com les botifarres… collons, són tan bones aquí al poble 
que no m’importa repetir-ne dues, tres, quatre,… a cada àpat de la Festa Major.

Mariona: –Je, je, je. 

Marieta: –Demà em compraré un llacet a El Trèvol Màgic.

Maria: –Au, vinga… novetats, novetats!

Mariona: –Doncs, Can Ferran no hi és i al seu lloc hi ha un nou banc, tenim un Trèvol Màgic i nous 
inquilins al Xocolat. I com hi ha poques obres, d’aquí a quatre dies comencen les de l’accés a l’institut.

Maria: –Eiiiii… per fi! Ja tocava. Estic tan contenta d’haver tornat. 
Aquest és el meu poble, el que no para fins que aconsegueix el que és just.
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Els metges són un col·lectiu de professionals amb un grau 
molt elevat de respectabilitat dins la nostra societat, ja que desenvolupen una 
tasca de servei públic molt important, alhora que molt delicada. Tot i això, 
són humans i s’equivoquen, de vegades posen la pota fins al fons.

Els centres hospitalaris i els ambulatoris són els espais més habituals d’aquests 
especialistes i també són els espais on, de tant en tant, es viuen situacions 
mereixedores d’estar en aquesta secció.

Les formigues es mengen l’ull d’una dona a un hospital indi.
Font: Reuters-Kolkata (India) 15-11-2005

Un hospital envia la cama amputada d’un pacient mort a la família 
d’un altre.    Font: AP-Center Moriches (Estats Units) 02-02-2005

Un cirurgià amputa el penis a un pacient en un rampell de bogeria.
Font: AP-El Punt-Bucarest 16-07-2004

Una operació quirúrgica cura a un pacient que patia des de feia un 
any un atac de singlot.           Font: BBC-Nova York 30-06-2004

Un home perd un ull després d’una operació dental.
Font: AFP-Estocolmo 16-10-2005

Citen un pacient de Badajoz per una consulta d’otorrinolaringologia 
cinc anys després de la seva mort.

Font: Europa Press-Badajoz  22-04-2004

L’Hospital Clínic de Valladolid confon dos pacients i n’opera a un de 
la malaltia de l’altre.

Font: Europa Press-Valladolid   01-04-2005

Una dona es trenca dos turmells i un metge li recepta un Gelocatil.
Font: Europa Press-Barcelona   03-02-2005

Un metge de Breda es nega a receptar supositoris perquè diu que 
“indueix a l´homosexualitat”.

Font: Diari de Girona-Riells i Viabrea 15-01-2005

MATCH POINT
Fidel a la cita que any rere any manté amb 
els cinèfils, Woody Allen ens ha regalat 
en aquest 2005 un dels seus treballs més 
reeixits; Match Point.

Per a aquest film, el realitzador novaiorquès  
ha optat per traslladar-se a Londres 
abandonant la seva “City” habitual, ha 
conferit una durada força més llarga a 
la pel·lícula i ha escollit com a banda 
sonora (magnífica) l’òpera, en detriment 
del jazz sempre present en les seves 
produccions.

Val a dir que aquestes novetats, juntament 
amb el més notable treball dels intèrprets, 
amb Jonathan Ryss-Meyers i Scarlett 
Johansson al capdavant, escauen d’allò 
més bé en aquesta història que ens revela 
fins a quin punt controlem tot allò que 
fem... o no.

No és el primer cop que el cinema encara 
el tema de l’ambició i el de  l’ànsia de 
prestigi social, però en aquesta ocasió 
Allen hi atorga un caire atzarós; és com 
si a partir d’un moment concret tot el que 
succeeix en la vida del protagonista, un 
jove entrenador de tennis, fos fruit de la 
casualitat. L’esportista aprofitarà totes les 
conjuntures que se  li presenten per anar 
assolint una envejable posició en la societat 
londinenca, fins que...

Allen juga amb l’espectador mantenint-lo 
pendent de la pantalla les dues hores que 
dura el film. També Alfred Hitchcok ho havia 
fet en més d’una ocasió. Tan sols cineastes 
d’aital prestigi s’ho poden permetre.

Helena Riba

Adormen un pacient, queda tancat a l’ambulatori 
i la policia l’ha de rescatar.

Font: El Punt, Comarques Gironines-
St. Antoni de Calonge 10-06-2005

Preparen un pacient per operar-lo i 7 hores després 
li diuen que no hi ha material.           

Font: El Punt-Girona 28-01-1999

Gerard Vall-llovera
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el recordrANDREU NEL-LO, un teianenc nascut a la Maternitat d’Elna

El passat mes de desembre va tenir lloc a Barcelona l’acte d’homenatge a Elisabeth Eidenbenz, una mestra suïssa que 
el 1939 va crear la Maternitat d’Elna amb l’objectiu d’ajudar a les refugiades embarassades a donar a llum dignament. 
Allà van néixer gairebé 600 nadons, fills de pares i mares, la majoria catalans, que havien anat a parar als camps de 
refugiats del sud de França. Un d’aquests nadons, ara ja avi, és l’Andreu Nel-lo, afincat a Teià des de l’any 73, que 
darrerament ha estat entrevistat a diferents mitjans de comunicació per explicar la seva experiència.
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ELISENDA GUIU

L’EXIL.LI
El pare de l’Andreu, també Andreu Nel-lo, era un metge que durant la Guerra Civil va 
exercir la seva professió al bàndol republicà. En acabar aquesta, va fugir a França 
per precaució, tement represàlies a qualsevol persona vinculada als republicans. Poc 
després s’uniria a ell la seva dona, Encarnació Puigdevall, en un dels mal anomenats 
camps d’acolliment, el d’Argelers, on els refugiats malvivien en condicions pèssimes i la 
mortaldat era molt elevada. 

PARIR A ELNA 
Estar embarassada al camp de refugiats augmentava el risc de no sobreviure, tant per 
les parteres com, molt especialment, pels nounats. Amb gana, set, fred i manca de tota 
garantia sanitària, les dones solien parir a estables i de seguida tornaven al camp 
sense cap protocol post-part. Però l’Elisabeth Eidenbenz intentava localitzar-les i portar-
les a la casa de la Maternitat. Una d’aquestes dones va ser l’Encarnació Puigdevall i, a 
Elna, va tenir el seu fill Andreu el 24 de març de 1940. Un llit amb llençols, una dutxa 
amb aigua calenta i sabó, menjar sa i apetitós, i atenció mèdica i humana, és el que els 
oferia aquell petit oasi dirigit per la voluntària suïssa. Per damunt de tot, els va facilitar 
viure. 

AMISTAT 
Mares i nadons s’estaven a la Maternitat unes setmanes, fins que es trobaven en bon 
estat; aleshores, tornaven al camp de refugiats. Tanmateix, l’Andreu i la seva mare van 
ser a Elna gairebé dos anys, gràcies als coneixements d’enfermeria de l’Encarnació, 
que va poder contribuir a la causa al costat de l’Elisabeth. D’aquesta manera, entre les 
dues dones va néixer una gran amistat que s’ha mantingut en els anys i que també ha 
compartit l’Andreu. L’Andreu recorda quan l’Elisabeth Eidenbenz els va visitar als anys 
50 i també quan, uns anys més tard, ell la va visitar a Àustria. Fins a data d’avui no ha 
passat un any en què no hagin intercanviat una carta o una trucada.

RETROBAMENT
L’any 2003 l’Andreu va tornar a Elna i, per primera vegada, va retrobar-se no sols amb 
l’edifici on va néixer, sinó també amb altres mares i fills, molts dels quals es retrobaven 
per primera vegada amb la dona que tant els havia cuidat. L’Andreu recorda l’emoció 
de tornar a abraçar una mare i el seu fill que van venir expressament de Mèxic, on 
actualment resideixen, i a qui no havien tornat a veure des d’aleshores malgrat haver-
se mantingut en contacte. 

LA PETJADA D’ELISABETH
En l’actualitat, l’ajuntament d’Elna ha adquirit l’edifici amb la finalitat de mantenir viu 
el record d’aquella gesta i conservar-ne el seu esperit ajudant a mares i nadons 
procedents de llocs en conflicte. L’Andreu cel.lebra aquesta decisió, així com que per 
fi s’hagi homenatjat a Catalunya Elisabeth Eidenbenz, un fet que, en opinió seva, 
ha tardat massa en arribar. Malauradament, l’actual estat de salut de l’Elisabeth no li 
va permetre assistir a l’acte. El Departament de Relacions Institucionals i Participació, 
diversos municipis i entitats, així com moltes persones a títol personal, han sol.licitat la 
Creu de Sant Jordi per a la fundadora de la Maternitat d’Elna. L’Andreu Nel-lo vol recordar 
també que la recuperació d’aquest fragment de la nostra història ha estat possible en 
gran part gràcies a la tasca d’investigació de la historiadora Assumpta Montella, que ha 
publicat el llibre “Maternitat d’Elna: bressol dels exiliats”. Si més no, aquesta vegada es 
pot dir allò de “més val tard que mai”.

Andreu i guardià

Edifici de maternitat

Mares

Amb la Srta. Isabel (a la dreta)




