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Els i les joves de Teià participen activament 
durant la Setmana de la Joventut 

El CAT de Teià

Teià, el Masnou i Alella 
Tres pobles veïns 

La plaga del morrut de les palmeres 

està afectant Teià



editorialBUTLLETÍ
m u n i c i p a l

equip de redacció
L'Ajuntament de Teià només és responsable de la informació 

continguda a la secció ”L'equip de govern informa”
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Una de les qüestions que vam plantejar durant 
la darrera reunió del Consell Redactor del 
Butlletí era si seguir centrant les properes publicacions al voltant d’un 
tema central o si, contràriament, començar a fer butlletins oberts on 
es tractessin qüestions rellevants aleatòriament. Enmig del debat i d’un 
munt de preguntes que, òbviament, amb el començament de la nova 
legislatura havíem de tornar-nos a plantejar, va aparèixer una reflexió 
interessant: “Per què no anem més enllà i ampliem l’abast del Butlletí?”... 
“Per què no parlem, en aquesta ocasió, sobre les nostres relacions amb 
els municipis veïns?”.
Doncs vet aquí el nou Butlletí, amb un nou tema de fons: la històrica relació 
entre els municipis de Teià, Alella i el Masnou. I és que, precisament, 
en aquests fulls hem volgut copsar quins són els lligams dels teianencs 
i teianenques amb les viles veïnes i de quina manera podem, des dels 
diferents ajuntaments, oferir i millorar serveis als vilatans a partir de la 
implementació de serveis mancomunats.
Doncs bé, ja teníem el fil conductor del Butlletí que teniu a les vostres 
mans. A partir d’aquí tot va anar rodat: l’Enquesta, l’A fons, l’Entrevista... 
Tot girant al voltant d’aquest tema. 
Però tornem enrere. Aquesta no va ser l’única qüestió destacable 
d’aquesta reunió. N’hi ha una altra, una de molt important, que no 
voldríem deixar d’explicar en aquestes ratlles: la il•lusió, el compromís, 
el desig de millorar i l’esperit de participació dels membres del Consell 
Redactor del Butlletí, que constitueixen el pal de paller d’aquesta 
publicació. Va quedar ben clar en la darrera reunió. A tots ells, tant 
antics com nous col•laboradors: MOLTES GRÀCIES.
    No us animeu a participar-hi?

Edita: Ajuntament de Teià. Coordinació: Clara Mir i Oriol Vall-llovera. 
Col.laboradors: Anna Maria Balada, Clara Bonet, Sílvia Ganges, Elisenda Guiu, 
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i Gisela Zaragoza. Maquetació: Mar Rodon. Imprimeix: L’abecedari. 
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Ajuntament (oficines) 93 540 93 50

Avaries FECSA-ENDESA 900 77 00 77

Avaries d’aigua SOREA 902 250 370

Avaries Gas 900 39 40 41

Bombers Badalona 93 388 08 80

Casa Rectoral 93 555 30 91

Casa Cultura La Unió 93 540 12 63

Ca la Cecília (Cultura)      93 540 47 96

Casal de Gent Gran 93 540 01 68

Casal de Joves 93 555 36 13

CAP El Masnou 93 555 70 61

Centre veterinari Teià 93 540 41 21

Correus 93 540 49 27

Escola CEIP El Cim 93 540 90 46

Escola CEI  Bambi        93 540 30 46

Clau de Sol (Escola de música) 93 540 81 08

Cadença (Escola de música)  93 555 75 36

Consultori Municipal 93 540 12 03
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Doctor Mariano    93 555 30 67
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Foto d’arxiu de l’entorn

L’Ajuntament autoritza el seguiment de les obres 

de la planta de tractament de fangs i 
signa amb l’ACA un conveni de col•laboració per a 

l’execució d’obres de millora de l’entorn
Al ple del 27 de setembre es va acordar per unanimitat l’aprovació del CONVENI DE COL•LABORACIÓ PER A LA 

PROMOCIÓ I EXECUCIÓ DE DIFERENTS OBRES DE MILLORA EN L’ÀMBIT DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FANGS 

entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Teià, amb l’objecte de millorar la integració urbanística 

d’aquesta infraestructura en la trama urbana del municipi, mitjançant l’execució de les obres d’urbanització per 

import de 252.313,23€, que es detallen a continuació:

 

 • Urbanització del vial perimetral nord d’accés a la deixalleria supramunicipal;

 • Urbanització del vial perimetral est d’accés a la nova carretera de Teià al Masnou;

 • Condicionament i millores de l’enllumenat exterior perimetral.

Al marge d’aprovar l’esborrany del 

conveni, el Ple va autoritzar l’alcalde a la 

signatura del conveni de col•laboració i 

del acords que se’n derivessin, document 

que ja s’ha subscrit amb el director de 

l’ACA, Manuel Hernández.

 

Amb aquest conveni es resol una llarga 

reivindicació de l’Ajuntament de Teià, 

que mai no s’ha oposat a la instal•lació 

en el seu terme municipal d’aquestes 

infraestructures supramunicipals (com ara 

l’EDAR i la Planta de Tractament de fangs, 

a més de la deixalleria mancomunda). 

L’alcalde de Teià, Andreu Bosch, feia 

quatre anys que sol•licitava a l’ACA i al 

Consell Comarcal del Maresme les millores 

d’urbanització del carrer perimetral de 

la zona d’actuació (vial actual d’accés 

a la deixalleria mancomunada de Teià, 

Alella i el Masnou), així com la posada en 

funcionament de l’enllumenat del tram 

de la nova carretera de Teià, enfront de 

l’actual EDAR i de la Planta de fangs, a 

més d’altres actuacions de millora de 

l’entorn, que ara són a l’entrada del 

municipi un cop oberta la nova carretera 

de Teià al Masnou.

 

Paral•lelament, l’Ajuntament de Teià, 

per resolució d’Alcaldia, va estimaer les 

al•legacions de l’Agència Catalana de l’Aigua 

contra la resolució contra l’ordre de  5 de 

setembre de 2007 d’aturada immediata 

de les obres d’ampliació i de reobertura 

de la planta de tractament de fangs de 

depuració de les aigües residulas ubicada 

al costat de l’EDAR, en terme municipal 

de Teià, per tal com s’estaven executant 

sense llicència urbanística. En aquest 

senit, s’ha deixat sense efecte l’ordre de 

paralització de les obres d’ampliació de 

la Planta, i s’ha procedit a l’arxiu de les 

actuacions practicades en expedient de 

disciplina urbanística incoat a l’Agència 

Catalana de l’Aigua.

 

L’Ajuntament, però, ha sol•licitat a l’Agència 

Catalana de l’Aigua la remissió del projecte 

tècnic de les obres d’ampliació de la 

Planta, conforme al deure d’informació 

i col•laboració mútua que determina 

l’article 128.1 del Reial Decret Legislatiu 

1/2001, de 20 de juliol, tot insistint en el 

fet que mai no s’ha oposat a la reobertura 

i ampliació de la planta, sempre que 

es compleixin totes les prescripcions 

normatives ambientals i urbanístiques 

vigents.

 

Per altra banda, en el conveni subscrit, 

l’ACA també s’ha compromès a agilitar 

al màxim la tramitació administrativa de 

l’expedient de concessió d’aigües procedents 

de l’EDAR supramunicipal del sistema de 

sanejament Teià per reutilització, iniciat 

a sol•licitud de l’Ajuntament, i estimarà 

els cabals sol•licitats degudament 

justificats que tècnicament sigui possible 

regenerar en alguna instal•lació de 

tractament terciari existent, amb capacitat 

per assolir els requeriments tècnics, 

mitjançant els acords que pugui establir 

el propi Ajuntament amb el seu titular. 

Al mateix temps que l’ACA reconsiderarà 

les possibilitats de finançament d’una 

futura planta de tractament terciari, que 

serà incorporada en el futur Programa 

de Reutilització d’Aigua a Catalunya, en 

funció de l’interès benefici públic que 

pugui suposar sobre el medi l’ús de 

l’aigua reutilitzada o per la incorporació 

d’altres usuaris amb consums no privatius, 

establint els corresponents mecanismes 

de repercussió de costos.
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Presentada l’encunyadora de  sestercis de Trajà 

El passat divendres 5 d’octubre va tenir lloc a la sala d’actes de la 

Casa Municipal de Cultura La Unió la presentació de l’encunyadora 

de sestercis de la Cella Vinaria de Teià i del projecte museogràfic 

del celler romà.

Trajà i les altres troballes de Vallmora, 

com ara el signaculum o segell de plom 

de Vallmora.

 

Paul Schaeffler, gerent i propietari de Tecno 

Design, i Manel Martín, col•laborador de 

l’empresa i responsable del desenvolupament 

de motllos, matrius i utillatges, van 

presentar tot el minuciós procés d’encuny 

i elaboració de la moneda. Es va aprofitar 

l’acte per presentar el projecte museogràfic 

i el recorregut de visites del celler romà 

de Vallmora, a càrrec de Fernando 

Nieves, arquitecte municipal de Projectes 

(l’arqueòleg Antoni Martín no hi va poder 

participar per motius d’indisposició).

Finalment, va cloure l’acte el director 

general de Turisme de la Generalitat de 

Catalunya, Joan Carles Vilalta, que va lloar 

el projecte del celler romà de Vallmora i 

de dinamització econòmica del territori, 

a l’entorn de la DO Alella, i va explicar 

el projecte d’execució de la prova pilot 

de Teià dins de la xarxa dels Centres 

d’Acollida Turística que la Generalitat 

implantarà a 11 municipis de Catalunya 

per explicar la història de Catalunya 

des de la romanització als nostres dies, 

dins d’un projecte de dinamització del 

turisme cultural.

De moment, aquestes reproduccions 

commemoratives de la moneda romana 

trobada al jaciment de Vallmora, del segle 

II dC, es poden adquirir a l’Ajuntament 

de Teià al preu de 5 euros.

del celler romà de Vallmora

L’alcalde, Andreu Bosch, va presentar l’acte i va agrair públicament el suport i 

la inicitaiva de l’empresa local d’enginyeria Tecno Design SL per l’encunyació 

dels sestercis de Trajà, que constituiran un dels atractius d’artesania de 

la prova pilot del Centre d’Acollida Turística que està impulsant a Teià la 

Direcció General de Turisme al costat del celler romà de Vallmora.

Tecno Design SL, ubicada a Teià d’ençà de 1988, es dedica al desenvolupament 

tècnic per ordinador i al disseny industrial, així com a la comercialització 

de productes adreçats sobretot a la indústria de la motocicleta.

 Hi va intervenir també la Dra. Isabel Rodà, directora de l’Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica, que va analitzar la importància del sesterci de 
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Teià guanya el Premi 
d’Espais Exteriors de 

El projecte d’ampliació del 

cementiri de Teià i d’adequació de 

l’entorn i del camí d’accés, redactat 

per l’arquitecte Fernando Nieves, 

en col•laboració amb l’arquitecte 

municipal, Josep Anton Novo, i el 

Servei Tècnic Municipal, promogut 

per l’Ajuntament de Teià, ha rebut 

ex aequo amb la urbanització 

de les rieres de Canet de Mar 

el Premi d’Espais Exteriors de 

la II Triennal d’Arquitectura del 

Maresme, certamen convocat per 

la seu al Maresme del Col•legi 

d’Arquitectes de Catalunya.

Es dóna la circumstància que el passat 

desembre l’Ajuntament de Teià ja va 

rebre per aquest mateix projecte un 

accèssit del premi d’Espais públics 

urbans, dins els IV Premis de la 

Diputació de Barcelona Municipis de 

Qualitat 2006.

 

L’acte va tenir lloc el passat 5 d’octubre 

al Palauet de Mataró i va ser presidit 

per l’alcalde de Mataró. Va recollir 

el premi l’arquitecte municipal Josep 

Anton Novo, acompanyat del primer 

tinent d’alcalde, Josep Botey.

la II Triennal 
d’Arquitectura 
del Maresme

Imatges del cementiri de Teià

L’INCASOL ha licitat i adjudicat 
les obres dels 93 habitatges protegits 

de la Plana (Teià)

Aquest estiu l’INCASOL va licitar i 

adjudicar a l’empresa FCC  les obres 

dels 93 habitatges protegits de promoció 

pública del sector de la Plana, que 

molt probablement es començaran a 

construir  aquest novembre, per tal 

que puguin estar enllestits cap a mitjan 

2009. Hom preveu que fins a la tardor 

de 2008, la Generalitat de Catalunya, 

a través de l’Ajuntament de Teià i del 

DOGC, no obrirà formalment el període 

per a la presentació de les sol•licituds 

d’adjudicació.

 

D’aquests 93 pisos que INCASOL 

construeix, arran del conveni subscrit 

el 2006 entre l’Ajuntament de Teià, 

INCASOL i el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, 27 seran en règim 

de lloguer i 66 de compra. Aquesta 

promoció donarà resposta a moltes 

parelles joves del municipi i a famílies 

amb rendes baixes.

Al llarg d’aquest trimestre i amb 
motiu de l’obertura de nous carrers 
a la zona del Poble Espanyol, s’ha 
modificat la direccionalitat en 
alguns carrers. Al carrer Pep 
Ventura, en un primer moment, 
s’havia permès l’aparcament a 
un dels costats del primer tram 
(fins a  la confluència amb el 
carrer Tenor Viñas), però amb 
posterioritat, i després d’una 
anàlisi tècnica més acurada i 
d’una reunió amb veïns i veïnes, 
s’ha determinat anul•lar aquesta 

zona d’aparcament.

També està en estudi la modificació 

de l’aparcament en el tram superior 

de la Riera en el qual, seguint les 

orientacions realitzades per l’estudi 

de la Diputació sobre mobilitat, caldria 

instaurar zones d’aparcament de 

forma alternativa a ammbdós costats 

per tal d’afavorir l’efecte “túnel” i 

així reduir la velocitat en aquesta 

part de la via.

De la mateixa manera s’està estudiant 

l’aplicació de mesures en relació a 

l’aparcament del carrer Puigoriol en 

el tram que va des de l’aparcament 

del poliesportiu fins al dipòsit. Cal fer 

compatible, per una banda, els drets 

dels veïns de la zona amb la gestió 

de l’ús dels dos equipaments. S’han 

mantigut converses amb col•lectius 

implicats: veïns, AMPA, equip directiu 

i direcció, per tal de poder prioritzar 

la SEGURETAT VIAL en el sector. 

Probablement a l’inici del 2008, i 

coindint amb el retorn a les aules i 

l’entrada en funcionament d’una nova 

línia de transport públic, s’aplicaran 

noves mesures que passaran per 

optimitzar l’aparcament de sota el 

poliesportiu i el de les rodalies (carrers 

de S. Francesc d’Assís, del Desmunt, 

Sta. Rosalia, Migjorn, Torrent de 

les Monges,…) prioritzant l’accés a 

peu als equipaments municipals per 

damunt de l’accés en vehicle.

Canvis en 
la mobilitat 

d’alguns sectors
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L’obra ha patit un retard d’execució 

atesa la manca de subministrament 

de les peces “llambordins” per part de 

l’empresa Breinco, cosa que va enderrir 

el començament del pavimentat i la 

finalització de l’obra en darrer terme. 

Mentre han durat les obres, i amb 

la col•laboració dels veïns i veïnes, 

s’ha garantit en tot moment l’accés al 

Cementiri, de tal manera que sempre 

ha estat obert al transit un o l’altre 

carrer, que connecten amb el camí del 

Cementiri, així com un possible accés 

per Sant Berger, facilitat pel propietari 

de Can Gassó de la Murtrera.

 

Enllestides les obres d’urbanització 
al casc antic dels carrers Berenguer 

Raudors i torrent del Dr. Barrera 

Les obres dels dos carrers, que connecten el passeig de la Riera 
amb el camí del Cementiri, s’han acabat i en aquests moments 

s’està procedint al repàs final de l’obra, en especial pel que fa a 
anivellaments i rejuntats.

Aquesta actuació, que ha format part del 

programa d’inversions de la legislatura 

anterior, ha comptat amb dos ajuts del 

programa de PUOSC del Departament 

de Governació de la Generalitat de 

Catalunya: un ajut extraordinari de 

2006 per a la urbanització del carrer 

Berenguer Raudors de 108.654 EUR (del 

cost total de 120.727 EUR) i amb l’ajut 

de 60.633 EUR del programa general 

del 2005 per a la urbanització del tram 

nord del torrent del Dr. Barrera fins a 

la cruïlla amb el camí del Cementiri, 

que ha tingut un cost d’execució de 

199.008 EUR.

l’ingrés dels menors. Paral•lelament, 

i en el moment que es cregui oportú, 

es proposarà els canvis de situació més 

adequats.

 

El projecte se centra en la rehabilitació 

del primer pis de la masia de 400m_, 

que es dividirà en dos sectors clarament 

diferenciats per als nens més petits i els 

que són una mica més grans. Aquesta 

rehabilitació constarà de construcció 

de les habitacions pertinents amb els 

seus corresponents banys, construcció 

d’una sala per a nens de 0 a 1,5 

anys, implantació d’un ascensor per a 

eliminació de barreres arquitectòniques, 

creació d’una sala menjador, i creació 

d’una sala de jocs.

 

Els orígens de la Fundació Privada 

Providència Agrícola Sant Isidre es 

remunta a Teià al 1887, de la mà 

d’unes monges van començar l’obra 

d’ajuda als nens més necessitats 

(d’aquí que el centre sigui conegut 

encara popularment com les Monges). 

Posteriorment, el 1985, l’obra va passar 

a les mans de la Congregació Religiosa 

dels Pares Somascos, que tenen per 

finalitat l’ajut als nens orfes i més 

desfavorits de la societat mitjançant 

el sosteniment d’una llar de menors 

situada en el municipi de Teià per a 

l’educació de nens i en general menors 

d’edat, orfes, pobres, abandonats o 

marginats.

 

L’acte formal de lliurament de l’ajut 

va tenir lloc el passat dia 11 d’octubre 

al centre de Teià. En nom de l’Obra 

Social “la Caixa” hi van assistir Àngel 

Nadal, director de l’Àrea de Negoci de 

Maresme Sud, i Ma. Carmen Lagunilla, 

directora de l’oficina de Teià, que van 

fer lliurament de l’ajut al director i 

responsable de la Llar Santa Rosalia, 

Aurelio Navarro, en presència de 

l’alcalde de Teià, Andreu Bosch.

La Llar Santa Rosalia rep un ajut de 100.000 € 
de l’Obra Social de “la Caixa”

La Fundació Privada Providència Agrícola Sant Isidre de Teia, coneguda com la Llar Infantil Santa Rosalia, ha rebut 
un ajut de l’Obra Social “la Caixa” de 100.000 euros entre els 14 projectes de Barcelona que donen vivenda a 
col•lectius socialment vulnerables, projectes que formen part del nou programa de suport a recursos residencials 
d’inserció social d’aquesta entitat d’estalvis.

El projecte de la La Llar Infantil 

Santa Rosalia seleccionat ha estat la 

construcció d’un nou centre de menors, 

en concret de 0 a 5 anys, en el primer 

pis de la masia de la llar Santa Rosalia 

de Teià. Aquest nou centre albergarà 

aproximadament 20 nens, als quals 

hom acollirà en un ambient d’afecte, 

comprensió i seguretat moral i material, 

satisfent les necessitats dels menors en 

una educació integral, tenint en compte 

la seva salut física i psíquica, per al 

desenvolupament harmoniós de la seva 

persona. Amb la condició de complir 

aquesta finalitat, el centre atén la relació 

del menor amb la seva família i el seu 

ambient natural (excepte aquells casos 

que es consideri totalment negatiu per 

a ells, en els quals es tractarà de suplir 

aquesta falta). Així mateix, col•labora 

amb els serveis socials pertinents per a 

donar solució a la situació que motiva 
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Els veïns de Vallbellida de Teià ja tenen vorera a l’antiga carretera BV-5026, que l’any 2006 va ser traspassada a 

l’Ajuntament de Teià per part de la Diputació de Barcelona. A més, l’obra ha consistit a repavimentar el ferm de 

la carretera, construir una vorera ampla per a vianants, amb renovació de serveis der clavagueram i enllumenat 

públic, alhora que s’ha d’executat la peatonalització del carrer Gardènia, de Vallbellida, que ha passat a ser 

exclusiu de veïns (abans era la connexió habitual amb el camí d’Alella, que duia a l’autopista). Amb l’actuació, 

també s’ha traslladat la parada del bus de Vallbellida a la nova rotonda del Pi de l’Aqüeducte, resultat de les 

obres d’urbanització del Pla parcila de la Solera, des d’on s’accedeix al camí d’Alella per anar al Masnou i al 

petage d’Alella de la C-32.

Aquesta actuació, que connecta l’avinguda 

Cusí i Furtunet del Masnou amb l’avinguda 

Comtes d’Alba de Liste de Teià, és una de 

les antigues entrades al municipi de Teià, 

que avui ja es pot fer a peu connectant el 

nou passeig i la nova vorera de Vallbellida 

amb els nous itineraris de la Solera i la 

Plana fins al casc urbà.

 

La carretera ha estat tallada uns cinc 

mesos a causa de les obres, i es va haver 

de desviar provisionalment la circulació 

pel polígon industrial de la Bòbila, en 

terme municipal del Masnou, gràcies 

a la col•laboració de l’Ajuntament del 

Masnou.

 

L’obra ha costat 119.695,66 EUR i ha 

comptat amb ajut PUOSC 2006 dins el 

programa específic de nuclis de població 

de 50.000 Eur, més un ajut del programa 

de Xarxa de Municipis de la Diputació de 

Barcelona de 35.000 EUR.

Enllestides les obres  d’urbanització de 
l’antiga carretera de Teià

El secretari general de 

El passat 7 de setembre, el secretari general de Governació de la Generalitat 

de Catalunya, Jaume Oliveras, va visitar institucionalment Teià, acompanyat 

de la directora dels Serveis Territorials, Violant Mascaró.

Durant la visita es van entrevistar amb 

l’alcalde, Andreu Bosch, i amb el 1r 

tinent d’alcalde, Josep Botey, per tal 

d’analitzar l’estat d’execució de les 

obres del PUOSC 2007 i del FEDER 2006 

i les previsions i necessitats d’inversió 

del municipi de cara als propers anys. 

Després de la reunió de treball, es va fer 

un recorregut per les obres del municipi 

amb ajuts del Departament de Governació 

i d’Administracions Públiques, com ara 

als carrers recentment urbanitzats del 

torrent del Dr. Barrera i carrer Berenguer 

Raudors, i també el torrent del Dr. Barrera, 

i es van visitar les obres de l’escola bressol 

municipal Els Galamons, que rebran un 

ajut de PUOSC 2007 per import total de 

150.000 EUR.

Governació  visita les obres de Teià
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Aquest futur Centre d’Acollida Turística de dinamització del 

turisme cultural a l’entorn del projecte de la CELLA VINARIA (un 

centre d’interpretació sobre l’origen i el comerç del vi a l’època 

romana) i de la promoció econòmica del territori, especialment 

dels vins de la DO Alella, vol potenciar la restauració, el comerç 

i l’oferta turística i cultural de tots tres municipis, dins un pla 

de dinamització del turisme cultural impulsat per la Direcció 

General de Turisme a tot Catalunya, que n’assumeix íntegrament 

els costos de la prova pilot. A més, ACESA obrirà uns sortida 

turística que connectarà l’àrea de descans de la C-32 al seu 

pas pel Masnou i el camí d’Alella amb la zona d’equipaments 

de Vallmora, a tocar del carrer Joan XXIII.

 

El conseller també va cloure al restaurant L’Antigó de Teià el 

simposi “El vi tarraconense i laietà, ahir i avui”, organitzat a 

Teià i a Tarragona els dies 9 i 10 de maig per l’Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica, el Museu d’Arqueologia de Tarragona 

i l’Ajuntament de Teià, que va comptar amb la participació 

dels especialistes francesos en vi a l’antiguitat André Tchérnia 

i Jean Pierre Brun.

El passat 10 de maig, els alcaldes de Teià, Alella i El Masnou van signar amb el conseller d’Innovació, Recerca i 

Empresa, l’Hble. Sr. Josep Huguet, i amb el director general d’ACESA, Sr. Lluís Serra, el protocol de la construcció 

de la prova pilot del Centres d’Acollida Turística que s’implantarà a la zona d’equipaments municipals adjacent 

al celler romà de Vallmora (CELLA VINARIA).

Signat el protocol de la prova pilot dels Centres 
d’Acollida Turística que s’ubicarà a Teià

Els alcaldes de Teià, Alella i el Masnou signen amb el conseller 
d’Innovació, Recerca i Empresa el protocol del centre pilot dels Centres 

d’Acollida Turística de Catalunya
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En el comunicat del Departament d’Educació 

s’informa que “desprès de parlar amb la 

futura AMPA, la inspecció i la direcció del 

nou SES Teià, s’ha decidit que el primer 

trimestre del proper curs 07/08 l’inicarem 

a l’IES Alella donat que no disposaríem del 

pati per als nostres alumnes si iniciéssim 

al nostre centre. El trasllat definitiu es 

farà per vacances de Nadal.” Altres motius 

El passat 20 de juliol, el Coordinador 

de Secundària dels Serveis Territorials 

del Departament d’Educació, Ramon 

Ferrer, va comunicar a l’Ajuntament de 

Teià aquest ajornament d’entrada en 

funcionament del nou SES de Teià.

El Departament d’Educació ajorna fins al gener 
l’entrada en funcionament del nou SES de Teià

Els Serveis Territorials informen l’Ajuntament que el primer 

trimestre es desenvoluparà encara a l’IES Alella.

que avalen la decisió del Departament 

són de “donar més temps a l’AMPA per 

tal de buscar un bon servei de càtering” 

i que “si comencessin, a més de no tenir 

pati, hi ha motius de seguretat (seguirien 

treballant per acabar tot l’edifici, encara 

que ben separats de l’alumnat)”.

Des de l’Ajuntament de Teià lamentem 

que el retard d’execució de les obres hagi 

motivat aquest ajornament. En aquest 

sentit, i malgrat les diverses queixes 

formulades per l’Ajuntament de Teià 

tant al Departament d’Educació com a 

l’empresa pública GISA, que n’assumeix 

la direcció d’obra, sobre l’endarreriment 

en l’execució de les obres per part de 

l’empresa adjudicatària Brues y Fernández 

SA, s’ha donat aquesta circumstància, que 

no respon al compromís adoptat en el seu 

moment pel Departament d’Educació que el 

nou SES de Teià entraria en funcionament 

al setembre. Per això,l’Ajuntament de 

Teià, a través d’informes quinzenals de 

l’arquitecte municipal de projectes, s’ha 

anat advertint GISA i el Departament de 

la lentitud de les obres, que, de fet, ja 

van començar amb tres mesos de retard 

(en lloc del juliol del 2006, ho van fer 

pràcticament a l’octubre de 2006).

 

Per part de l’Ajuntament de Teià, s’han 

acomplert els compromisos fixats, com 

ara la contractació de la potència i estació 

transformadora de FECSA (i altres serveis, 

de GAS NATURAL i SOREA) a peu de 

parcel•la, amb un cost de 42.000 EUR. 

I, a més, al novembre estaran enllestides 

les obres d’urbanització d’accés a l’IES del 

torrent de Sant Berger, amb el nou vial 

de doble sentit i aparcament lateral, els 

dos giratoris projectats (a la cruïlla amb el 

passeig del Castanyer i el de la confluència 

amb el carrer Jacques Cousteau, a més de 

l’acondicionament de la zona verda lliure 

pública habilitada entre el nou centre i 

el torrent de Sant Berger).

 

Ateses les circumstàncies, però, l’Ajuntament 

de Teià respecta i entén la decisió presa 

consensuadament entre els Serveis 

Territorials del Departament d’Educació 

amb la nova AMPA, la inspecció educativa 

i la nova direcció del centre, a fi i efecte 

de garantir l’activitat docent i pedagògica 

al llarg del primer trimestre encara a l’IES 

Alella i la seguretat de l’alumnat.

Problemes de l’inici de curs 
  del SES de Teià a Alella

Lamentablement les previsons del 

Departament d’Educació no s’han 

acomplert i el nou curs 2007-2008 

no s’ha pogut inciar a l’espai físic del 

SES de Teià. Com ja s’havia previst 

durant el primer trimestre, l’alumnat 

de 1r i 2n estaran a l’IES d’Alella i les 

previsons apunten que al gener del 

2008 ja estaran a Teià. Ha estat un 

inici de curs amb les particularitats 

pròpies de cada any: menjador, 

transport... De cop i volta, i sense cap 

avís ni cap notificació a les famílies 

d’alguns dels alumnes del SES de Teià, 

el Departament ha negat a 6 alumnes 

el transport i el menjador escolar. En 

reunions anteriors de presentació del 

nou SES el coordinador de Secundària 

del Departament, Sr. Ramon Ferrer, 

havia assegurat públicament que en 

cas d’haver d’anar el primer trimestre 

a Alella no hi havia cap problema ja 

que el Departament assumiria totes les 

despeses del transport des de Teià a 

Alella i el menjador corresponent. Doncs 

bé, d’això res. Aquestes famílies, en 

aquests moments han de fer equilibris 

per combinar horaris i cotxes particulars 

per poder portar els seus fills i filles 

a l’IES, i fins i tot, l’equip docent del 

SES de Teià, els ha deixat l’espai de la 

sala de professors per poder dinar. El 

greuge comparatiu que estan patint 

aquests alumnes planteja queixes sobre 

la gestió del Departament. 

Emma Peiró
Regidora d’Educació
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(Rhynchophorus ferrugineus Olivier), de recent introducció 

al nostre territori, produeix danys d’importància a diferents 

espècies de palmeres fins arribar a produir la seva mort.

A la zona mediterrània afecta principalment a la palmera 

canària (Phoenix canariensis) i també a la datilera (Phoenix 

dactylifera). A Catalunya, fins ara la pràctica totalitat de les 

palmeres afectades han estat canàries.

Des de l’any passat aquesta plaga està afectant palmeres del Maresme i també de 

Teià. Aquest inici de tardor ha tornat a afectar altres palmeres. Informem de les 

característiques d’aquesta plaga i de les mesures preventives. Malauradament, el 

Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya encara no ha trobat com 

combatre’l i aturar-ne l’efecte devastador.

La plaga del morrut de les palmeres 

està afectant Teià

El morrut de les palmeres 

Comarca Municipis Afectades

TARRAGONA. Total palmeres afectades: 213

Baix Camp Riudoms 11

Baix Penedès Banyeres del Penedès 3

Calafell 118

Cunit 5

Vendrell 76

BARCELONA. Total palmeres afectades: 623

Baix Llobregat Cornellà 1

Gavà 4

Barcelonès Badalona 1

Barcelona 4

Garraf Vilanova i la Geltrú 27

Maresme Alella 5

Arenys de Mar 4

Cabrera de Mar 38

Cabrils 57

Calella 6

Malgrat de Mar 13

Masnou 2

Mataró 2

Palafolls 12

Pineda de Mar 205

Premià de Dalt 12

Premià de Mar 17

Sant Pol de Mar 8

Sant Vicenç de Montalt 1

Santa Susanna 71

Teià 14

Tordera 3

Vilassar de Dalt 19

Vilassar de Mar 107

GIRONA. Total palmeres afectades: 14

La Selva Blanes 7

Hostalric 1

Lloret de Mar 1

Vidreres 5

TOTAL CATALUNYA 850

Situació de la plaga a Catalunya:
Nombre de palmeres afectades pel morrut de les palmeres 

a Catalunya (a data 28.9.2007)

Mesures legals
L’ORDRE ARP/343/2006 (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006) declara 

l’existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut de la 

palmera Rhynchophorus ferrugineus, i alhora qualifica d’utilitat 

pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 25 de mayo de 2007 por la que se 

adoptan medidas de emergencia para evitar la introducción 

y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). (DOUE L 139, de 31.5.2007, p. 24-27)

Protocol de prevenció i lluita
L’objectiu d’aquest protocol és donar eines als municipis 

perquè puguin establir mesures de prevenció i lluita per evitar 

la propagació d’aquest plaga en el seu territori. Aquest protocol 

l’ha elaborat el Servei de Sanitat Vegetal.

Més informació al Servei de Sanitat Vegetal:

S. Territorials a Barcelona    93 409 20 90

S. Centrals (Barcelona) 93 304 67 00

Per a més informació, consulteu el web municipal 
www.teià.cat
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Tancats els comptes del 2006
A nivell comptable, als volts del maig de cada mes es tanca l’exercici de l’any anterior. Amb motiu de la contesa 

electoral no s’ha pogut tancar fins al mes de setembre. Aquest any l’Estat ha realitzat una modificació en la 

presentació dels comptes municipals, i una de les novetats és la presència d’indicadors financers i patrimonials 

i d’indicadors pressupostaris. Alguns dels més significatius han estat aquests:

Indicadors financers i patrimonials

Liquiditat immediata fons líquids/obligacions pendents de pagament 2,16

Solvència a curt termini fons líquids  drets pendents de cobrament/obligacions 

pendents de pagament

2,44

endeutament per habitant passiu exigible (financer)/nº habitants 202,52

Indicadors pressupostaris

Pressupost corrent

execució del pressupost de despeses obligacions reconegudes netes/crèdits definitius 0,65

despesa per habitant obligacions reconegudes netes/núm. d’habitants 983,35

inversió per habitant obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII)/ núm. d’habitants 139,09

despesa corrent per habitant despesa per habitant – inversió per habitant 744,26

execució del pressupost d’ingressos drets reconeguts nets/previsions definitives 0,69

realització de cobraments recaptació neta/drets reconeguts nets 0,95

autonomia drets reconeguts nets (Cap. I a III, V, VI, VIII i 

transferències)/drets reconeguts nets totals

0,69

Superàvit per habitant resultat pressupostari ajustat/núm. habitants 12,51

De pressupostos tancats

realització de pagaments pagaments/saldo inicial d’obligacions 0,97

realització de cobraments Cobraments/saldo inicial de drets 0,61

L’any 2008  l’Ajuntament de Teià assumirà el cost 

de la cobertura de la televisió digital

Tanmateix, el múltiplex per TDT de la 

Corporació Catalana (TV3, K3, 3/24 i 

300) es recepciona a Teià des de fa dos 

anys, per ser-ne prova pilot la comarca 

del Maresme. A partir de mitjan 2008 

rebrem el senyal del múltiplex de TDT 

comarcal (Maresme Digital, Canal Català 

Informen que en relació amb la situació que caracteritza el nostre municipi pel que a la precària 

cobertura televisiva a causa de la topografia del terme:

1. En relació amb la cobertura analògica, la major part d’habitatges de Teià han d’enfocar les antenes al repetidor 

del camí de la Serra, propietat de Telecom Abertis (i responsable del seu manteniment), i això ja comporta una primera 

dificultat per a alguns sectors del municipi, com a Can Bassols o a la Molassa, amb problemes d’ombra; els habitatges 

que enfoquen directament a la torre de Collserola, disposen d’una major oferta de canals, com la del Masnou. En aquests 

moments l’Ajuntament està fent contactes perquè al 2008 la Sexta es pugui recepcionar també en analògic.

 

2. En relació amb la cobertura digital terrestre, les companyies dels canals no estan 

obligades per llei a la cobertura total fins a l’apagada analògica, prevista per a la fi del 2008.

Maresme, TV Mataró), tenint en compte 

que l’Ajuntament de Teià s’ha adherit 

al Consorci públic de Maresme Digital 

amb la condició que es garanteixi la 

infraestructura i la cobertura total des 

de bon inici (es una inversió econòmica 

important per al pressupost anual de 

Teià).

 
A més a més, aviat subscriurem un 

conveni d’import anual de 29.000 EUR 

amb Telecom Abertis per tal d’avançar 

la cobertura digital dels 4 múltiplex 

privats (Tele 5, la Sexta, Antena 3, etc.) 

i del públic de TVE.
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Teià i Massarosa editen una 
agenda escolar compartida

L’agenda ha estat distribuïda com a material escolar a les tres escoles 
de Primària, concretament als alumnes de primària de 

Massarosa (3r, 4t, 5è) i de l’escola El CIM de Teià (3r, 4t, 5è i 6è),  
i també als alumnes de 1r del nou IES de Teià.

El cost d’edició de l’agenda és de 

gairebé 7 euros, dels quals els pares i 

mares només n’hauran de pagar 2 com 

a material escolar. La resta serà assumit 

per l’Ajuntament, en el cas de Teià, amb 

un ajut de la Diputació de Barcelona.

 

Els alcaldes de Teià i de Massarosa, 

Andreu Bosch i Fabrizio Larini, signen una 

presentació de l’agenda en el marc de 

Aquest curs els alumnes del CEIP EL CIM (Teià) i de les escoles Istituto Comprensivo 

Massarosa-1 i Massarosa-2 (la Toscana, Itàlia) compartiran l’Agenda Escolar/Scolastica 

2007-2008, redactada en català i en italià. La iniciativa, impulsada i coordinada 

des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Teià, s’emmarca en el marc del 

projecte d’agermanament de tots dos municipis i ha comptat amb la col•laboració 

de les tres escoles de Teià i de Massarosa.

l’agermanament d’ambdós municipis.

 

L’agenda, dissenyada per Laura Montero 

per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 

incorpora il•lustracions del dibuixant Toni 

Batllori, a part dels múltiples dibuixos dels 

alumnes de 5è i de 6è del CEIP EL CIM i 

dels de 2n grau de l’escola IC Massarosa-

1. A més dels espais habituals en una 

agenda escolar de seguiment del curs i 

de comunicació entre l’escola i els pares 

i mares, l’agenda incorpora informació 

sobre el patrimoni històric, cultural i 

paisatgístic de tots dos municipis, amb 

una descripció de les respectives festes 

i esdeveniments locals i nacionals, i clou 

amb un breu vocabulari bilingüe català/

italià de frases i lèxic.

 

El fotoperiodista José María Alguersuari 
publica “Diarios de fotografía... y 
alguna motocicleta”

José María Alguersuari, fotoperiodista 

nascut a Sabadell el 1945 i que fa molts 

anys que viu a Teià, acaba de publicar 

el llibre Diarios de fotografía… y alguna 

motocicleta (Barcelona: Produccions 

Editorials de la Imatge, 2007), amb selecció 

de fotos en blanc i negre i textos del propi 

autor. Alguersuari, que forma part de 

l’erquip de redacció de La Vanguardia, és 

membre de UPIFC Sindicat de la Imatge. Al 

pròleg, el degà del Col•legi de Periodistes 

de Catalunya, Josep Carles Rius, afirma 

que en les fotos d’Alguersuari “siempre 

se descubría la ambición por lograr la 

mejor imagen posible” i “he sido testigo 

directo de esta imaginación, entusiasmo 

e instinto por conseguir imágenes que 

emocionen al espectador”. En aquest 

sentit, hi ha una imatge d’en Magem —que molta gent de Teià recorda 

com a fotògraf i retratista— davant de la porta de casa seva excel•lent 

(ps. 70-71), a més d’una bona mostra d’instantànies esportives, com la del 

penal a Simonsen l’any 1970 en una final a Saragossa (ps. 42-43). El llibre 

és un recorregut de l’autor, un “slalom de la vida fotográfica” (p. 3), al llarg 

de 46 anys d’activitat professional en el món del periodisme gràfic.
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Presentat a València el 
llibre de Pablo Sanz 

“Mis recuerdos de niño 
en Teià (1936-1939)”

El passat 16 d’octubre es va presentar a València el llibre de Pablo 

Sanz Yáñez Mis recuerdos de niño en Teià (1936-1939), un llibre de 

memòries d’uns dels infants procedents de Madrid refugiat a Teià 

durant la Guerra Civil i també exalumne de la Colònia Sueca Catalana 

de Can Wertheim. L’acte, organitzat per l’Agrupació Socialista Jesús-

Patraix de València, va ser presentat per la diputada Ana Noguera, 

secretària de l’Executiva 

Nacional del PSPV-PSOE 

i diputada al parlament 

Valencià. Hi van assistir, 

entre altres autoritats, 

l’alcalde de Teià, Andreu 

Bosch, i el regidor de Cultura, 

Josep Botey. El llibre va ser 

presentat al maig passat 

a Teià, al Casal de la Gent 

Gran, a Ca la Cecília.

L’exposició, que estava prevista des 

que el 2003 Maria Teresa Obiols 

Rosselló va fer donació al poble de 

Teià de l’estudi i la major part de l’obra 

del seu marit, suposa l’ampliació en 

una nova sala del Fons Batllori Jofré 

que permetrà a públic i estudiosos 

tenir una visió més completa de 

l’obra i la personalitat d’aquest gran 

dibuixant. 

El Fons Batllori Jofré s’amplia amb una mostra 
permanent de l’obra del dibuixant

L’Onze de setembre es va 

inaugurar a Ca la Cecília una 

mostra permanent sobre l’obra 

d’Antoni Batllori Jofré (1915-

1999). Es tracta d’una petita 

antològica en què, juntament 

amb la biografia comentada 

del dibuixant, es poden veure 

els aspectes més rellevants de 

la seva trajectòria: els inicis, la 

influència de Joan Junceda, la 

Guerra Civil, l’època de plenitud, 

la seva relació amb Teià...

L’exposició permanent complementa la 

visita a l’estudi personal d’Antoni Batllori  

Jofré i es fa imprescindible per tots els 

interessats en el coneixement de la 

història de la il•lustració a Catalunya.

Els horaris de visita de 

l’exposició són tots els 

dissabtes d’11h a 13h i a 

hores concertades 

al 93 540 47 96

Inauguració de l’exposició permanent dels dibuixos de Batllori Jofré
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Diada Nacional de Catalunya
La celebració de la Diada Nacional de Catalunya a 

Teià va resultar un èxit de convocatòria, sobretot 

pel nombre d’entitats assistents, que creix d’any a 

any, i que, juntament amb el consistori municipal i 

els molts vilatans i vilatanes que hi assistírem,  van 

fer l’ofrena corresponent al monument de Rafael 

En l’acte oficial es va llegir el manifest de la Comissió 11 de setembre reivindicant 

l’enfortiment de l’autogovern, la identitat nacional i la garantia de futur de la 

llengua catalana. A continuació el grup de Bastoners de Premià de Mar, van 

posar la nota festiva a l’acte, finalitzant la diada matinal amb la jornada de 

portes obertes a l’Ajuntament.

Per la tarda va tenir lloc a La Palma un recital de poemes de Miquel Martí i Pol 

anomenat “Una mirada en el temps”, a càrrec de l’actriu Rosa Cadafalch amb 

l’acompanyament del saxofonista Albert Julià.

La rapsode, Rosa Cadafalch i el saxofonista, Albert Julià en l’espectacle 
UNA MIRADA EN EL TEMPS de Miquel Martí i Pol.

Els ajuntaments de Teià i del Masnou presenten 
Els ocells de Teià i el Masnou del Dr. Barrera

El passat mes de maig, es va presentar tant a Teià com al Masnou l’edició commemorativa del llibre Els ocells de Teià 

i el Masnou, del teianenc Dr. Jacint Barrera, llibre publicat el 1892 a l’editorial “Renaixença”. En tots dos actes es va 

obsequiar els assistents amb un exemplar del llibre, que avui es pot adquirir a les llibreries d’ambdós municipis.

Es tracta d’un llibre molt valorat 

científicament; de fet, el primer llibre 

d’ornitologia moderna editat en català. El 

llibre original de 1892 duia el títol de Los 

aucells de Teyá y Masnou. Breu noticia 

dels llochs en que s’estacionan, d’ahont 

venen y ahont van, sustancies de que 

s’alimentan, cant, cria y beneficis que 

reportan, seguida d’unas instruccions 

per mantenirlos engabiats. Però la 

nova edició del llibre també ha inclòs 

el Suplement als aucells d’istiu i als 

aucells de passa, un manuscrit inèdit 

datat el setembre de 1900 autògraf 

del mateix Jacint Barrera.

La nova edició de llibre s’ha publicat a 

través de Lynx Edicions, una editorial 

barcelonina especialitzada en natura 

i ornitologia, en coedició d’ambdós 

ajuntaments. I ha comptat amb un  pròleg i 

un apèndix del Dr. Xavier Ferrer, professor 

titular de Zoogeografia del Departament de 

Biologia Animal de la Facultat de Biología 

de la Universitat de Barcelona. També 

conté una breu biografia del Dr. Barrera a 

cura de Jordi i Josep M. Balada. I els textos 

han estat regularitzats i modernitzats 

ortogràficament per Andreu Bosch.

A part del patrocini dels ajuntaments de 

Teià i del Masnou, que hi han aportat 

4.100 € cadascun, l’edició ha comptat 

amb un ajut de la Diputació de Barcelona 

i del grup immobiliari Zyland.

Casanova i Sebastià Dalmau emplaçat al Parc de Can Godó.

Presentació, a Teià, del llibre
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Places disponibles 
a l’escola bressol 

municipal Els Galamons
 

Per a més informació podeu trucar al 
tel. 93 540 61 77, o bé enviar un correu 

electrònic a educador@teia.cat. També podeu 
fer la matrícula a l’escola bressol municipal 
Els Galamons (Carrer Eric R. Svensson, s/n).

Les targetes de la 
deixalleria ja es 

poden anar a recollir a 
l’Ajuntament

Tots aquells usuaris i usuàries que no van anar a 

buscar les seves targetes a la deixalleria en el període 

marcat de febrer a abril, poden fer-ho directament a 

l’Ajuntament de Teià. Aquestes targetes, destinades a 

tots els veïns i veïnes del municipi, contenen un codi 

de barres que permetrà que cada cop que es vagi a la 

deixalleria, la informació dels visitants quedi registrada 

informàticament per tal que aquests puguin gaudir del 

descompte corresponent en la taxa d’escombraries de 

l’exercici següent. D’aquesta manera, fins al 2007, els 

usuaris que hi acudeixen fins a 6 vegades l’any tenen un 

descompte del 5%, i els que ho fan més de 6 vegades, 

gaudiran d’un descompte del 10%.

 

Cal tenir en compte que a cada habitatge del municipi 

li corresponen dues targetes, i per a poder-les recollir 

caldrà presentar el DNI (si en aquest ni hi constessin les 

dades de la residència actual de l’usuari de la deixalleria, 

n’hi ha prou amb un certificat d’empadronament).

 

Amb aquest nou sistema, contribuirem a fer de Teià 

un poble més net i sostenible i reconèixer, també, amb 

bonificacions fiscals l’esforç i el compromís cívic dels 

usuaris i usuàries de la deixalleria.

* Si hi van 6 vegades al llarg de l’any tenen 

un descompte del 5% al rebut d’escombraries;

* Si hi van més de 6 vegades tenen un 

descompte del 10% en el rebut.

Convocatòria de concessió del bar del Poliesportiu El Cim.
Interessats truqueu a Manel Pons (Tel. 93 540 51 51).

Dones 21 a la Universitat 
d’estiu Ramón Llull 2007

Atès que enguany se celebra  l’Any Internacional de la 

Ciència, el passat 8 de març el Grup d’Opinió Dones21 vàrem 

fer una presentació sota el títol “Les Filles Il�legítimes de 

la Ciència” , la qual  s’ha repetit el  mes de novembre.

Com a resultat d’aquest acte, una de les assistents, col�laboradora 

del grup i vinculada professionalment al món científic, ens 

va proposar participar com a ponents, en un debat sobre la 

divulgació científica dins la Universitat d’Estiu Ramón Llull. 

En aquest debat vam aportar la nostra visió, com a societat 

civil, d’alguns temes relacionats:  la comunicació dels avenços 

científics, la manca de pedagogia dins aquest àmbit, el sexisme, 

la ciència en el medi ambient, els aliments transgènics, la 

salut, la investigació en armament, etc...

La nostra intervenció ens ha facilitat fer una visita gratuïta, 

amb  una activitat programada, al CosmoCaixa, la qual hem fet 

extensiva a tothom que estigués interessat, fent així realitat 

el projecte de divulgació.

L’Ajuntament ha facilitat la 

coordinació i el transport per 

fer possible aquesta sortida 

el dia 17 de novembre dins 

les activitats de la Setmana 

de la Ciència, al matí. 

I  com a resum, podem dir que estem satisfetes de l’èxit, tant 

d’assistència i  participació  dels actes que hem organitzat 

per la Setmana de la Ciència a Teià, com d’haver contribuït 

en la seva divulgació.



Els i les joves de Teià participen activament 

durant la Setmana de la Joventut 

Des del 31 d’agost fins al 7 de setembre, els i 
les joves del nostre municipi van poder gaudir 
d’una setmana dedicada exclusivament a ells, 

amb activitats diverses que els van engrescar a 
participar molt activament. 

Al llarg d’aquesta setmana, els i les joves van poder 
gaudir d’un munt d’activitats: des de tallers de cuina, circ 
o curtmetratges; del cinema a la fresca, amb la pel·lícula 
Salvador; la piscina i la gimcana nocturnes; la Nit d’Esports; 
el Concert Jove, amb Ebriknight, Txarango i Jaleo Real; fins al 
sopar jove i batucada de l’últim dia al Parc de Can Godó.

Cal dir que la Setmana de la Joventut d’enguany ha tingut 
molt bona acollida per part dels i les joves del nostre municipi. 
Per això, no volem deixar de felicitar el Grup de Joves, que 
ha col·laborat activament en l’elaboració de la programació, 
així com en l’organització de tots els actes. Sense ells la 
Setmana de la Joventut no hagués estat possible!

Aquesta implicació i participació ens fa pensar que els i les 
joves de Teià estan engrescats a participar en les activitats 
que s’hi desenvolupin, a viure activament el seu poble i a 
dir la seva. 

Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta setmana!

16 Setmana de la Joventud
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La caminada popular 

per la Serralada Litoral: tot un èxit! 

del Turó d’en Cases fins arribar al Turó 
d’en Baldiri, on vam agafar un camí de 
baixada que ens portà cap a la roca del 
Dinousaure. Allà vam recórrer un sender 
fins arribar, finalment,  al Parc de Can 
Godó. Un cop arribats a la vila, vam 
poder gaudir d’una botifarrada popular 

El passat 23 de setembre es va dur 
a terme la sisena Caminada Popular 
per la Serralada Litoral, organitzada 
pel Club Excursionista de Teià. La 
caminada va ser tot un èxit: més 
de 600 persones s’hi van inscriure, 
i s’estima que prop de 60 més, que 
van quedar fora de la inscripció, 
la van realitzar també.

La caminada va començar a la Riera de 
Teià, en direcció cap al cementiri, seguint 
cap a la roca del Cavall fins arribar a 
l’Ajuntament de Premià de Dalt. Passant 
per carrers i carrerons, vam arribar al 
Santuari de la Cisa i, tot seguit, vam 
reprendre el camí en direcció al coll 

i ens van lliurar una samarreta de la 6a 
Caminada Popular.

En total el recorregut va ser de 12’5 Km 
de distància, que la persona més ràpida 
va fer en una hora i mitja, però que la 
gran majoria van fer en unes tres o quatre 
hores. La caminada va comptar amb 
inscrits de 40 pobles diferents i amb la 
col·laboració de 60 socis del CET, que van 
estar atenent els participants i ajudant 
en l’organització de la caminada; una 
organització que va ser esplèndida.

Per això, volem felicitar el Club Excursionista 
de Teià i tots els col·laboradors de 
la Caminada Popular, per l’excel·lent 
organització i per fer que els teianencs 
i teianenques ens reunim durant un dia 
per gaudir de l’esport i la natura!



 Quan TxT demana al Govern municipal “obrir un 
diàleg i debat amb el professorat del centre i l’AMPA per, 
tot seguit, si s’escau, realitzar el corresponent diàleg amb 
el departament d’Ensenyament”, la resposta és immediata: 
aquest diàleg sempre ha estat obert i fluid, des de fa més 
de 4 anys, i així es va ratificar en el darrer Consell Escolar 
del mes de setembre i en la darrera assemblea de l’AMPA 
El Cim, i també en la darrera reunió mantinguda amb el nou 
president de l’AMPA.
 I quan TxT defensa que “no creiem adequada la 
incorporació de la tercera línia educativa”, sembla obviar TxT 
que el CEIP El Cim ja està triplicat parcialment sense espais, 
de manera progressiva des de fa quatre anys, actualment 
amb la triplicació des de P4 fins a 4t a compte d’espais 
de l’escola destinats a altres tasques educatives i a cost 
econòmic de l’Ajuntament. I TxT sembla no conèixer que el 
projecte d’ampliació, d’acord amb el Projecte Bàsic que el 
Departament va lliurar a l’Ajuntament de Teià el novembre 
de 2006, és una reforma integral del centre, indispensable 
precisament perquè l’equip docent i els infants disposin d’un 
centre adequat i funcional (raó per la qual el Departament 
d’Educació fa més de 4 anys que ha congelat els RAM 
d’inversió en arranjaments puntuals de l’escola precisament 
adduint la previsió de l’ampliació de l’escola). I, naturalment, 
que això no treu que serà el nou POUM l’eina de planificació 
urbanística que s’haurà de fixar i preveure un nou centre 
de dues línies educatives, independentment de si El Cim 
restarà en un futur un centre de 2 o de 3 línies.
  Avui per avui, les obres del centre haurien de 
començar no més tard del juny del 2008, i així ho ha exigit 
l’alcalde al conseller d’Educació, Ernest Maragall. La 
Generalitat ha comunicat a l’alcalde que s’estan redactant 
les modificacions del projecte executiu (derivades de 
l’aprovació provisional per Ple de 17 de maig de 2007 del 

Pla especial, amb estimació parcial de les al·legacions 
presentades per la comunitat de veïns del carrer El Cim 
dins el període d’informació pública de l’aprovació inicial del 
document de 16 de març), que al novembre el Departament 
d’Educació haurà d’aprovar. Entre gener i març de 2008 hom 
preveu l’aprovació i la publicació al DOGC de la licitació 
de les obres per part de GISA (prèviament, caldrà l’acord 
de Govern d’aprovació de la inversió, encara pendent, un 
cop se sàpiga l’import definitiu del projecte executiu, si bé 
en el Projecte Bàsic aprovat i lliurat a l’Ajuntament el 14 de 
novembre de 2006 era de 3.050.000 + IVA). Paral·lelament, 
l’Ajuntament de Teià està a l’espera de l’aprovació definitiva 
per part d’Urbanisme de la Generalitat del Pla especial i 
la seva posterior publicació al DOGC, tràmit administratiu 
imprescindible perquè l’Ajuntament pugui iniciar els tràmits 
de la llicència ambiental i l’atorgament de llicència d’obres 
al Departament d’Educació.
  Per tant, quan al Ple de juliol TxT demana “creiem 
adequat reconduir aquest projecte per la reforma i actualització 
de l’actual equipament escolar de El Cim, sense incloure 
l’ampliació per a la tercera línia educativa, i sol·licitar, amb 
caràcter d’urgència, la implantació d’una nova escola a Teià, 
per a una tercera línia, actualment necessària, i ja preparada 
per una quarta línia, d’aquí a no gaires anys”, aquest és un 
capteniment de dubtosa responsabilitat política, per tal com 
ajornaria sine die la comunitat educativa de Teià a mantenir 
una escola col·lapsada i deficient en espais i equipaments. 
En aquest sentit, des d’ERC ens preguntem on eren els 
representants de TxT en aquests 4 anys de debat a fons i 
acords sobre aquesta matèria i aquesta necessitat educativa. 
No ens sembla gaire responsable aparèixer en aquest debat 
a misses dites o un cop presos acords executius sense una 
proposta alternativa avui per avui efectiva i viable.

El projecte d’ampliació i reforma de l’escola no pot esperar més. El Govern municipal, de la mà de l’alcalde i dels 
portaveus d’ERC i de CiU, va donar compte al Ple de l’estat de tramitació del projecte d’ampliació del CEIP El 
Cim, en resposta al posicionament polític de TxT farcit d’imprecisions i, més greu, d’irresponsabilitat política en 
proposar ara l’alternativa d’una segona escola, una petició extemporània i que evidencia l’actitud d’improvisació 
d’aquesta nova força política a Teià.
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Emma Peiró
Regidora d’Educació i portaveu d’ERC

 Aquest pacte es va recolzar en quatre paràmetres: 
1r. El recolzament a la força més votada pels vilatans de 
Teià, ERC, com el nostre propi partit reclama en institucions i 
ajuntaments de Catalunya. 2n. L’esquerda social que podria 
suposar per Teià l’aparició de dos blocs formats per ERC-
PSC i CiU-TxT. Considerem que el pacte CiU-ERC dóna la 
centralitat social al nou govern. 3r. Un govern de coalició 
amb dues forces nacionalistes com ERC i CiU és un pas 
ferm per construir Catalunya començant pel propi municipi. 
4t.En aquests darrers quatre anys, ERC, des del govern i 
CiU, des de l’oposició, hem recolzat projectes compartits 
i també hem aportat diferències de criteris en diferents 
qüestions, però sempre des de la correcció i el respecte.
 CIU vol aportar al nou govern proximitat i atenció a 
les persones, a les entitats i a les associacions, i estabilitat i 
reforç a la governabilitat de Teià des de les responsabilitat de 
les regidories assolides i des de l’alcaldia quan l’alternança 
signada en el pacte sigui efectiva. L’impuls que volem donar 
des de CiU en les àrees sota la responsabilitat dels nostres 
tres regidors es resumeixen en els següents punts:
 Cultura: Creació del Consell Municipal de Cultura, 
condicionament i millora de la Casa de Cultura, impuls de les 

festes locals i les tradicions catalanes i impulsar un centre 
cívic com a seu d’entitats.
 Serveis: Atenció ràpida a les queixes i suggeriments, 
coordinació i organització de tasques, modernització dels mitjans 
de la brigada i externalització d’alguns serveis.
 Esports: Coordinació, millora i dinamització del 
complex esportiu de Sant Berger i del Poliesportiu i atenció a 
les entitats  en el Consell Municipal d’Esports.
 Promoció Econòmica: Impulsar el comerç i la 
creació de l’associació de comerciants, recolzar l’ampliació 
del polígon Buvisa i la comunicació vial i promocionar Teià 
dins i fora de la comarca.
 Recursos Humans: Aconseguir un clima de 
confiança entre regidors i personal, estudi de la necessitat 
d’un coordinador de recursos humans, optimitzar la plantilla 
de treballadors.
 Seguretat Ciutadana: Coordinació dels diferents 
cossos de seguretat, estabilitat de la plantilla policial i 
campanyes de prevenció de robatoris (Pla de seguretat).
 Atenció al ciutadà: Apropar l’administració al vilatà 
amb mitjans d’informació i canals de comunicació.

Es compleixen gairebé sis mesos des de les darreres eleccions i la constitució del nou  govern municipal format 
per ERC i CiU. Aquest acord, fruit del paper de força frontissa que va prendre la nostra federació arran dels resultats 
electorals, es va estructurar a partir de les negociacions amb les dues forces majoritàries (ERC i TxT) i després 
d’avaluar quina opció aportava més estabilitat al futur govern, vàrem acordar avançar les negociacions amb ERC 
fins a signar el pacte de govern, pensant en els interessos del poble, abans que amb els del propi partit.
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Treballant en la dinàmica d’oposició constructiva, que 
no es limiti a la crítica per la crítica, des del nostre grup 
municipal:

Primer: HEM APROVAT totes aquestes iniciatives que 
suposàvem un avenç per al nostre municipi. D’aquesta 
manera, entre d’altres:

1.- Vàrem votar a favor de la compatibilitat a l’Alcalde 
per l’exercici d’una segona activitat (professor d’universitat 
durant unes hores en franja horària tarda-nit) perquè pensem 
que aquesta segona activitat no perjudica la seva feina com 
alcalde.
2.- Vàrem ratificar l’aprovació inicial del projecte bàsic 
i executiu de l’escola bressol de Teià, per tal de tirar 
endavant el projecte.
3.- Vàrem donar suport perquè es pugui signar l’acord 
entre l’ACA i l’Ajuntament, que suposarà una millora 
de la zona on està ubicada la Depuradora i la Planta de 
Compostatge de Fang.

Segon:  ENS HEM OPOSAT a aquelles propostes que no 
considerem adequades al nostre ideari, entre d’altres:

1.- Votant en contra de la proposta de retribucions dels 
càrrecs municipals, presentant una proposta alternativa que 
considerem més adequada al nostre municipi i d’acord amb 
els consells de les associacions municipals.
2.- Votant en contra de la proposta de modificació 
de la taxa de l’aigua, perquè considerem que la mateixa 
suposa un increment lineal en tots els trams  de consum, per 
sobre de l’I.P.C., proposant en canvi que el tram  inicial de 
consum bàsic pugés de conformitat amb l’I.P.C., mentre que 
els trams de consum excessiu pugessin per sobre, per tal de 
primar polítiques d’estalvi d’aigua, alhora que demanàvem a 
l’equip de govern l’adopció de mesures per implantar l’estalvi 
d’aigua.

Tercer:  HEM PORTAT PROPOSTES A L’AJUNTAMENT, 
entre d’altres:

1.- En tema  de Joventut, hem demanat que sigui prioritària 
la construcció d’un equipament pel jovent, on els joves del 
nostre poble puguin gaudir del seu oci i programar activitats 
en llibertat.
2.- En relació a la Participació Ciutadana creiem que els 
projectes que es portin a terme a Teià han de comptar amb 
l’escolta i la voluntat del veïns i veïnes.
3.- Hem demanat que, una vegada acabades les obres a la 
plaça Sant Martí, es permeti l’aparcament de vehicles, fins 
que no estiguin enllestits els aparcaments a la plaça Catalunya 
i del Torrent del Dr. Barrera, especialment en previsió de 
rierades.
4.- Hem suggerit a l’equip de govern que els contenidors 
de brossa siguin substituïts per contenidors que disposin 
de pedals, per tal de facilitar el seu ús a persones amb 
dificultats.

5.- També hem suggerit que es parli amb l’empresa 
d’autobusos que cobreixen les línies de Teià, per tal de 
facilitar l’accés al bus a persones amb dificultats, així com 
amb bicicleta.
6.- Hem demanat que quan es substitueixin les 
papereres del poble, ho facin per papereres amb cendrers 
incorporats, per tal d’ajudar a la neteja del poble.
7.- Hem demanat que el projecte de Camins Escolars 
es vegi complementat amb un servei d’acompanyament dels 
nens i nenes a l’escola, per tal de fomentar l’educació en 
valors mediambientals. 

 I finalment, en relació a la discussió que txT va portar al Ple 
sobre l’ampliació del CIM, vàrem defensar la seva necessitat 
en els moments actuals, el perjudici que a l’escola suposaria 
donar marxa enrere al projecte, la necessitat de començar 
a treballar per ubicar una futura segona escola que serà 
necessària en el futur, i vàrem apostar pel treball conjunt entre 
les forces polítiques, la comunitat educativa i els veïns per tal 
de buscar solucions als problemes que les obres i la mobilitat 
de la zona comportaran, en una aposta clara i decidida per 
l’escola pública de qualitat. 

 Jaume Sabatés i Ángeles Montoya
Grup Municipal del PSC
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ne, en canvi, una de nova, tenint en compte que els tres anys 
que duraran les obres seran un suplici per nens i professors, 
que hauran de conviure amb pols, sorolls, reducció d’espais... 
amb la conseqüent davallada del rendiment escolar que això 
pot suposar, sense oblidar també el trasbals que comportarà 
als veïns. D’altra banda, considerant que les obres s’acabaran 
l’any 2010 i que, segons els indicis de creixement demogràfic 
de Teià, l’any 2012 possiblement ja es necessitarà una escola 
nova, creiem que amb una bona planificació en el moment 
en què es va prendre la decisió ja s’hagués hagut d’optar 
per construir un edifici nou.

Un cop exposats aquests punts a la comissió, la resposta de 
l’equip de govern respecte la reconducció de l’ampliació de 
l’escola ha estat que la nostra petició arriba “fora de temps” 
ja que les gestions amb les diferents parts implicades estan 
molt avançades. 

Lligat a la remodelació del Cim, hi ha també el projecte de 
mobilitat de l’entorn de l’escola. En aquest cas sembla que 
hem tingut més sort i que encara som a temps de fer-hi 

aportacions.

Tots per Teià, entre d’altres, suggerim que la planificació de la 
mobilitat inclogui una bossa d’aparcament prou important per 
donar el servei que l’escola i el poliesportiu requereixen.

Pel que fa al traçat del vial, creiem que seria adient prolongar 
el carrer dels Pins, passant per sota de la pista poliesportiva 
exterior, per anar a enllaçar amb el carrer J. Puigoriol, ja a 
certa distància de l’escola, allunyant el trànsit i acostant-se 
a la rotonda del carrer Migjorn.

Per acabar, lamentem que s’enderroqui l’edifici d’habitatges 
dels professors. Creiem que és un malbaratament tenint en 
compte la manca d’equipament municipal per entitats (cultural, 
esportiu,...) que en aquests moments pateix Teià. 

Esperem que la manca de previsió que hi hagut en el passat 
ens serveixi per ser capaços, a partir d’ara, de visionar els 
projectes a llarg termini i comptant amb la participació de 
tots els agents implicats. 

Una de les primeres tasques en les quals hem treballat Tots per Teià des que formem part del Consistori ha estat 
el projecte d’ampliació i remodelació de l’escola El Cim. Un cop estudiat a fons el projecte i havent escoltat les 
parts implicades (professors, pares i veïns), en el Ple del passat dia 26 de juliol vam demanar fer una comissió 
informativa amb caràcter d’urgència per tal de contrastar amb l’equip de govern les nostres inquietuds. 

Grup Municipal de TxT

19Grups municipals



La història de Catalunya mostrada a través dels CATs

El CAT de Teià: 
una aturada a través de la 

història del nostre país

Aquest projecte comptarà amb onze Centres d’Acollida Turística 
repartits per tot el territori català, cadascun dels quals girarà al voltant 
de punts d’interès concrets de caràcter històric, paisatgístic i/o cultural. 
L’objectiu d’aquests centres rau en millorar el coneixement del nostre 
país a través de la immersió en els seus elements identitaris més 
representatius, per la qual cosa cadascun dels CATs girarà al voltant 
d’un episodi fonamental de la història de Catalunya.

Així doncs, aquests centres s’ubiquen en indrets geogràfics singulars 
i s’articulen en xarxa, de manera que el visitant podrà obtenir una 
visió completa històrica, paisatgística i cultural, tant a nivell local, 
com a escala general de Catalunya.

El Centre d’Acollida Turística a Teià
Al costat del celler romà de Vallmora (Teià), que data dels segles I aC 
al IV dC, hi haurà el primer dels onze CATs, constituint-se com un prova 
pilot que impulsarà directament la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya. El Consorci de Turisme de Catalunya, en 
col•laboració amb la Direcció General de Turisme va licitar els projectes 
arquitectònic i museogràfic d’aquest primer Centre d’Acollida Turística 
el passat mes de juliol (adjudicats aquest octubre), que s’ubicarà a 
la zona d’equipaments adjacent al jaciment i celler romà de Vallmora 
de Teià, producte de l’acord entre els ajuntaments de Teià, Alella i el 
Masnou amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i 

El projecte de la xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya (CATs) és un pla de dinamització de productes turístics 
impulsat pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, així com el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i l’associació 
d’ens locals de la xarxa de CATs.

Clara Mir

amb ACESA, signat el passat 
10 de maig.

El CAT de Teià permetrà als visitants 
conèixer la vinculació entre la producció 
vitivinícola i el comerç del vi a l’època 
romana, així com la promoció econòmica 
de la Denominació d’Origen Alella, 
l’artesania comarcal i l’activitat turística 
i cultural de la zona.

Ubicat entre el camí d’Alella i el carrer 
Joan XXIII (carrer compartit per tots tres 
municipis), s’hi podrà accedir des de la 
N-II, al seu pas pel Masnou, i des de la 
sortida del peatge d’Alella, però també 
comptarà amb una connexió turística des 
de l’Àrea de descans de la C-32, que 
projectarà i executarà ACESA. A més, 
el CAT estarà a tocar del celler romà 

de Vallmora, actualment en procés de museïtzació i de cobertura, a 
càrrec de l’Ajuntament de Teià, amb el suport del Departament de 
Cultura, la Diputació de Barcelona i els fons europeus FEDER i amb 
el patrocini d’ACESA, Caixa Laietana i Alella Vinícola.

Així doncs, aquesta prova pilot comptarà amb una estructura modular 
d’uns 300 m2, tindrà un cost màxim de 540.000 euros, mentre que 
el projecte museogràfic està valorat en 140.000 euros, costos que 
seran assumits íntegrament per la Generalitat de Catalunya.

Aquest centre, el primer dels onze repartits per Catalunya que es posarà 
en marxa, estarà enllestit a la tardor de l’any que ve, i constituirà un 
dels pilars a partir dels quals s’explicarà la història del nostre país. 

Els alcaldes de Teià, Alella i el Masnou  amb el conseller d’Innovació, Recerca 
i Empresa el dia de la signatura del protocol del centre pilot dels CATs

20 A  fons!
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Quina relació mantens amb 
els pobles veïns d’Alella 

i el Masnou?

Teià, Alella i el Masnou són tres poblacions amb una història comuna, unes tradicions compartides i uns lligams 
que van més enllà del simple veïnatge. Des del Butlletí volem esbrinar quin tipus de relació establim actualment els 
teianencs amb els pobles “del costat” i si en coneixem les activitats, les celebracions i els serveis que tenim al nostre 

voltant. És per això que aquest mes demanem als teianencs quina és la relació que hi mantenen.

Text ifotos:  
Anna Mª Balada

Nom: Andrés Moriel

El principal contacte que hi tenim és a través 
de les colles geganteres, especialment amb 
els geganters d’Alella amb qui cada any fem 
sortides conjuntes. També hi anem per les 
Festes de la Verema a fer el cercavila. Com 
a curiositat, anem al Masnou a fer el que 
anomenem “la ruta del colesterol” on la gent 
que ja tenim una certa  edat aprofitem el 
passeig marítim per caminar i fer una mica 
d’exercici. 

Nom: Miquel Fortea

La relació que tinc amb Alella es deu a que el 
meu fill hi va a l’institut i hi té els seus amics 
per la qual cosa em toca acompanyar-lo per 
fer deures o fer lleure dissabte a la tarda. Quant 
al Masnou, els meus fills juguen futbol al Club 
Athlètic del Masnou i els hi acompanyo als 
entrenaments i partits. A part, participem al Ple 
de Riure, la Festa de la Verema i la Caminada 
dels Tres pobles. 

Nom: Pep Camps

Amb Alella no tinc relació, excepte les vegades 
que hi he anat a comprar vi. Penso que és un 
poble que té un excés considerable d’urbanització. 
Amb el Masnou m’hi relaciono més perquè hi 
ha botigues i productes que no trobes aquí i en 
té més ambient de nit. En destacaria la platja, 
el port esportiu que no m’agrada gaire i una 
carretera N-II que em sembla criminal i mal 
endreçada. Demano la gratuïtat de l’autopista 
i sortides a tots els pobles.

Nom: Ramon Mateu

A Alella no hi vaig gaire sovint, però hi faig 
una visita durant les Festes de la Verema.  Al 
Masnou, hi vaig sobretot a pescar amb les dues 
canyes, i amb la senyora sortim a passejar-hi. 

Nom: Maria Dolors Ortiz

A Alella hi vaig sobretot a “fer la volteta”, 
mentre que al Masnou hi vaig a comprar i 
també aprofito per anar a la platja i caminar 
pel passeig marítim que arriba fins a Premià 
de Mar. És un passeig fantàstic.

Nom: Esteban Ruiz

Normalment vaig a fer compres al supermercat 
del Masnou i cap  Alella no hi vaig gens. En 
temps de festes i celebracions no hi participo 
a les dels pobles veïns, només a les de Teià. 

Nom: Cristina Rovira

Al Masnou vaig a comprar sovint perquè, 
malauradament, aquí no n’hi ha gaires ofertes 
ni varietat. D’Alella aprofito l’àmplia oferta de 
restauració. Ens agrada molt el castell de focs 
de les Festes de Sant Pere del Masnou i també 
les Festes de la Verema d’Alella, tot i que amb 
els nens és difícil de participar-hi. 

Nom: Montse Sales

Al  Masnou hi viu la meva germana a qui veig 
sovint, hi vaig a agafar el tren, hi faig compres 
per la qual cosa puc dir que hi tinc una estreta 
relació. A on realment no hi vaig gaire és a 
Alella, només a la biblioteca però quan a Teià 
en tinguem la nostra ja no ens farà falta d’anar 
a la dels pobles del voltant. 

Nom: Xavi Garcia Magrazo

Compro bastant al Masnou, sobretot als 
supermercats, i també utilitzo les botigues del 
Masnou i Teià, però no pas les d’Alella. Fem 
servir molt el passeig marítim, ens agrada molt 
passejar-hi a mi, la meva dona i la nena. Abans 
n’anàvem molt a les festes d’Alella però ara fa 
temps que no hi participem. 
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I en tenim diverses mostres que ja estan en funcionament:
 

•la deixalleria mancomunada, que ara s’ha ampliat amb 
el servei de deixalleria mòbil que entrarà el funcionament a 
partir del gener del 2008.
 
De tota manera, durant la presidència de la Mancomunitat 
de Serveis a càrrec de l’Andreu Bosch, alcalde de Teià, es va 
aprovar una modificcaió dels estatuts que permet subscriure 
i gestionar altres serveis de manera mancomunada, en relació 
amb la recollida de residus urbans, la recollida diferenciada 
de la brossa comercial, etc. Així, l’únic que cal és la voluntat 
política d’arribar a acords. I Això representa un estalvi no 
únicament pels municipis més petits (Alella i Teià), sinó també 
pel més gran (el Masnou), al marge que hem d’afrontar amb 
decisió la sostenibilitat del territori que compartim.
 

•el transport públic d’autobús, que fa gairebé dos 
anys que disposa d’un servei gestionat de manera coordinada 
entre els ajuntaments d’Alella i Teià, amb la col•laboració de 
l’Ajuntament del Masnou, pel que fa a la línia Teià-Alella.
 
En aquest camp, a través d’apostes decidides a favor del 
transport públic per carreterea, hi ha molt de camí per recórrer. 
Des d’ERC al Govern municipal hi hem apostat des del 2003, i 
ho continuarem fent. Per això, com el Masnou, ens hem adherit 

Ampliar l’abast dels serveis mancomunats és un repte en la gestió de l’administració municipal que 
hauria d’esperonar políticament tots els governs municipals. I el cas de Teià, Alella i el Masnou no només no n’hauria 

de ser una excepció, sinó que disposem d’una continuïtat territorial i d’entramat urbanístic que ho fa inevitable.

a l’AMTU (Agrupació de municipis amb transport urbà), amb 
el compromís de millorar l’oferta del servei d’autobusos. Fins 
i tot des de Teià hem liderat la Declaració de Teià (2004) per 
reclamar a la Generalitat de Catalunya la millora del transport 
públic per carretera, un compromís que es va aconseguir 
el passat març de 2007 per part de la Direcció General del 
Transport Terrestre.
 

•i altres serveis, com ara conveni CITE en relació amb 
l’acollida i l’assessorament de població immigrada, o els acords 
en matèria de promoció econòmica (servei d’assessorament a 
noves empreses, jornades del Vi i del Raïm, la publicació de 
llibres sobre el territori, etc.).
 
I Teià, amb ERC al Govern, ha estat capdavanter a l’hora 
d’impulsar noves possibilitats de gestió mancomunada. De la 
mà de l’impuls al projecte de posada en valor del celler romà 
de Vallmora, Teià ha liderat l’aposta de la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya d’impulsar el primer 
Centre d’Acollida Turística de Catalunya a Teià, a tocar del 
jaciment del celler romà, que sens dubte podrà rendibilitzar 
la promoció cultural i econòmica de tots tres municipis, a 
l’entorn del vi de la DO Alella i de l’artesania local i de l’oferta 
gastronòmica i museística.
 
I ens queda molt de camí per recórrer plegats.

ERC: POSICIONAMENT SOBRE RELACIONS ENTRE ELS POBLES VEÏNS Grup Municipal d’ERC

Gràcies al treball mancomunat, sobre la base de relacions 
cordials i igualitàries podrem:

•Donar resposta a la necessitat de vivenda de lloguer, 
a través de la Bossa Municipal d’Habitatge.
•Crear infraestructures esportives rentables, i amb 
més oferta esportiva (dotades amb pistes d’atletisme 
inexistents actualment al Baix Maresme).
•Discutir i mantenir una posició comuna per tal de 
tenir força a l’hora de decidir la situació i configuració 
d’infraestructures d’àmbit nacional (trasllat N-II, per 
exemple).
•Disposar d’infraestructures culturals de ressò 
que difícilment tindrien justificació en un poble de la 

Una nova realitat. Si com diu un proverbi xinés: “la virtut no habita en la solitud: ha de tenir 
veïns”, és evident que per poder fer front als reptes que com a poble se’ns plantejaran, no ho podem fer vivint 

d’esquenes als nostres veïns, sinó que hem de treballar conjuntament amb ells. 

mida del nostre.
•Crear més oportunitats econòmiques en un marc 
que ens permeti, encara que sortim de Teià, treballar 
a prop de casa.
•Acords per a l’ús d’instal•lacions dels pobles 
veïns, com les bosses d’aparcament.

Si avui en  dia ja vivim a cavall en els pobles que ens són 
propers (anem a La Calandria, sopem a Alella, baixem a la 
platja d’Ocata...) aquesta realitat ha de tenir reflex en les 
institucions que ens representen, si bé únicament tot això 
serà possible sobre la base de l’establiment de relacions fidels 
i sinceres entre els tres pobles.

Jaume Sabatés i Angeles Montoya 

PSC: POSICIONAMENT SOBRE RELACIONS ENTRE ELS POBLES VEÏNS Grup Municipal del PSC
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 Tres pobles, una història de lligams immemorials, en 
què el que va néixer més tard, El Masnou, és el que ha crescut 
més, degut a la seva ubicació costanera, però sobretot per 
les seves millors comunicacions. Alella també s’ha beneficiat 
en aquest sentit, en ser pas obligat per anar al Vallès des de 
la costa, de tenir sortida d’autopista, cosa que ha comportat 
un major creixement urbanístic i per tant, social.  Teià no ha 
crescut tant, en no ser poble de pas, i ha mantingut un cert 
equilibri fins els darrers anys.
 La contradicció és, que allò que va fer gran aquests 
pobles, ara comporta inconvenients en la qualitat de vida, i 
molèsties, cosa molt natural i comprensible, però que no es 
resolen només, passant les infraestructures i serveis als pobles 
de dalt, perquè són els que tenen més terreny per fer-ho, 
sinó que hauria de ser per realment millorar i optimitzar les 
comunicacions, i donar més i millors serveis a tots els veïns 
dels nostres tres pobles. 

Teià, Alella, El Masnou. Tres pobles, una història de lligams immemorials, en què el que va 
néixer més tard, El Masnou, és el que ha crescut més, degut a la seva ubicació costanera, però sobretot per les 
seves millors comunicacions. Alella també s’ha beneficiat en aquest sentit, en ser pas obligat per anar al Vallès 

des de la costa, de tenir sortida d’autopista, cosa que ha comportat un major creixement urbanístic i per tant, 
social.  Teià no ha crescut tant, en no ser poble de pas, i ha mantingut un cert equilibri fins els darrers anys.

 Una bona manera de millorar els serveis, ha estat fer-ho 
conjuntament per abaratir els costos i ser més eficients, amb la 
creació de la Mancomunitat de Serveis d’Alella-El Masnou–Teià, 
es dona un pas molt important per aquesta finalitat, i que en 
la deixalleria com a referent conegut per tothom, i amb la 
possibilitat, si es vol, de construir-ne d’altres, la recollida de 
residus domèstics i comercials, la neteja viària, manteniment 
de parcs i jardins, i altres que es puguin acordar, són alguns 
dels objectius d’aquesta Mancomunitat.
 Un dels reptes  importants d’aconseguir seria  la 
millora de la relació entre les persones i entitats dels tres 
pobles, coneixent les seves activitats, a la vegada que compartir 
experiències i objectius, potenciant les que es fan, intentant 
recuperar el bon veïnatge en el sentit més ampli de la paraula, 
alhora que, afavorir projectes comuns i d’arrelament al territori, 
tant en relacions socials, culturals, econòmiques, comercials, 
esportives, medi ambient, etc. Això és una tasca de tots, veïns, 
entitats i Consistori. Val la pena incidir-hi.

txT: POSICIONAMENT SOBRE RELACIONS ENTRE ELS POBLES VEÏNS Grup Municipal de txT

 Si ens remetem al moment en que varen ser atorgats 
els privilegis a la vila de Teià, ara fa poc més de cinc-cents 
anys, l’actual nucli d’El Masnou, es trobava en dos sectors, 
cadascun dels quals pertanyien a Teià i Alella. El barri d’Ocata, 
tot i que durant molts anys va ser el barri mariner de Teià, 
poc a poc va anar prenent personalitat pròpia i creixent a 
més velocitat fins la segregació de Teià, constituint-se com a 
municipi independent d’El Masnou l’any 1825 (encara que la 
parròquia ja ho havia fet anys abans).
 A partir d’aquí, els camins dels tres municipis van viatjar 
amb una relació oficial discreta, però poques vegades efectiva. 
El Masnou, per ser el nucli més poblat i més ben comunicat, es 
va convertir per teianencs i alellencs en un recurs comercial, 
de lleure i, per la seva situació, en nus de comunicació pels 
habitants dels pobles veïns. Això va fer que la direccionalitat 
Teià-Masnou o Alella-Masnou, no es veiés compensada a la 
inversa, cosa que encara potenciava més el paper comercial 
i econòmic d’El Masnou. Les viles de Teià i Alella, sense una 
comunicació directa entre elles, van restar molts anys allunyades 
l’una de l’altra, només intercanvis culturals donaven raó de 
veïnatge a les dues poblacions de muntanya.
 Amb l’arribada dels Ajuntaments democràtics i amb 
les tres alcaldies en mans de Convergència i Unió es va 

Passat i futur. La relació entre Teià, El Masnou i Alella ha estat històricament plena 
d’alts i baixos, fruit de les situacions socials i polítiques del moment. 

poder establir una nova relació que unia les tres poblacions 
en objectius comuns, la Mancomunitat. La finalitat bàsica 
d’aquest nou ens és poder prestar determinats serveis que 
per si sols serien insuportables pel seu elevat cost, o resulten 
una millora substancial en els serveis i el seu cost, per tant es 
va creure convenient associar-se, creant una nova entitat local 
amb la finalitat exclusiva de prestar qualsevol de les formes 
de serveis, directes o indirectes.
 En aquest moment la mancomunitat atén principalment 
el servei de recollida de materials a la deixalleria, que, en 
terreny de Teià, és gestionada per les tres viles. Això suposa 
una millora substancial pels vilatans, i que recentment s’ha 
ampliat amb una deixalleria mòbil que, en torns rotatius, 
s’ubicarà en cada poble per facilitar als veïns el lliurament 
dels diferents materials de rebuig.
 CiU aposta per continuar ampliant els serveis d’aquesta 
entitat que puguin beneficiar els tres pobles, com pot ser 
la recollida de la brossa, el servei de recollida comercial, el 
transport (que ja està funcionant pels tres pobles fora de 
la mancomunitat) i encara que l’actual mancomunitat és 
bàsicament de serveis, es poden desenvolupar en un futur 
altres projectes socials i culturals.

CiU: POSICIONAMENT SOBRE RELACIONS ENTRE ELS POBLES VEÏNS Grup Municipal de CiU
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C.I.P. (Crònica Irreverent del Ple)    El ple, una dimensió desconeguda

Heu anat mai a un ple de l’Ajuntament de Teià? La veritat 

és que és un acte curiós, on sempre hi passen coses que criden 

l’atenció. D’entrada, la disposició de la sala. Quan hi entres trobes 

la fotografia del Molt Honorable President de la Generalitat de 

Catalunya, José Montilla, penjada a la paret frontal. Als laterals, dues 

banderes, la catalana i la de Teià, i al mig de la sala tots els regidors, 

agrupats per partits, asseguts al voltant d’una taula i de cara al 

públic. Tots ells preparats per a defensar i representar les seves 

opinions polítiques. La primera impressió visual fa pensar en una 

obra de teatre, amb l’escenografia, els actors i el públic de platea.

Ara, quan es posen a explicar els seus punts de vista ja veus que allò 

de teatre no en té res perquè s’estan decidint accions que afectaran 

a la vida real de les persones.

No és fàcil seguir un ple i entendre’n què es discuteix. Com a mostra 

el punt 2 del ple del 15 de març de 2007 portava aquest sintètic 

títol: Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 51/2007, de 30 de gener 

de sol·licitud de canvi de destí de la subvenció concedida en el 

PUOSC-2007 i sol·licitud d’ajut econòmic extraordinari 

per al finançament de les obres de construcció de 

l’escola bressol.

Termes com PUOSC, ROF, POUM, ORGT estan 

en l’ordre del dia de tots els discursos dels 

regidors. Cal anar “empollat” de sigles per seguir 

el fil de la discussió. Tot i això, s’utilitzen altres 

expressions més planeres, més entenedores, 

i que expliquen millor el nivell de discussió. Així, amb mots com 

demagògia, desconeixement o  dubtosa responsabilitat política, ja 

veus per on van els trets.

Un dels elements importants de l’esdeveniment és el 
secretari, encarregat d’assessorar els polítics en procediments 

formals del ple i d’elaborar l’acta que reculli tot allò que s’ha anat 

dient i acordant. Per tal que no s’escapi res el secretari va gravant el 

ple, però utilitza un sistema del segle XIX! Una d’aquelles gravadores 

de cassette antigues, amb botons immensos. Amb la tecnologia que 

hi ha avui en dia!!!! I és que a mig ple se sent: clec! Això vol dir que 

la cinta s’ha acabat i que cal posar-ne una de nova. Des d’aquestes 

ratlles, una humil proposta, comprar una gravadora digital, o un 

mini-disc o un MP3. Es guanyaria qualitat de so i comoditat.

La meva experiència com a assistent a plens es remunta a fa uns sis 

anys. Un migdia, amb un amic, vam decidir deixar d’avorrir-nos en 

un bar per escoltar què deien els que decidien coses a Teià i, per què 

no, preguntar-los sobre temes que ens afectaven. Si he de 

ser sincer, no em va acabar de convèncer el tema. A la 

sala de plens, només ens acompanyava a platea una 

dona i va ser tot molt poc dinàmic. A més a més, 

alguns dels regidors es preguntaven al final qui 

eren aquells dos marrecs que havien gosat fer 

alguna pregunta sobre temes de joventut.

Després d’aquest episodi va costar que tornés 

a un ple. Ara, les coses han canviat, l’actualitat 

política de Teià és una mica més interessant 

La primera impressió visual fa pensar en 
una obra de teatre, amb l’escenografia, els 
actors i el públic de platea.

Termes com PUOSC, ROF, POUM, ORGT estan 
en l’ordre del dia. Cal anar “empollat” de 

sigles per seguir el fil de la discussió. 

que aleshores i, aquest fet no només el noto jo, ja que 

els plens d’aquesta legislatura estan a rebentar, la 

sala ha quedat petita. Perquè us en feu una idea, al 

ple de constitució del consistori d’aquest any molts dels assistents 

es van quedar sense poder entrar a la sala, i només podien seguir-

lo a través dels altaveus que s’havien disposat especialment 

per a l’ocasió. I la resta de plens que portem tenen un bon nivell 

d’assistència, que es tradueix en una vintena de persones.

El públic també mereix una anàlisi detallada. Jo diria que 
n’hi ha de tres tipus. Els afins, els curiosos i els crítics. Els 

primers, els afins, són aquelles persones que acostumen a anar de 

forma regular als plens i que combreguen obertament amb un partit 

polític. Els trets bàsics principals serien quatre. Primer, portar una 

llibreta per anar fent alguna anotació; segon, moure el cap de forma 

ostensible quan s’està a favor o en contra d’alguna opinió; tercer, 

portar documentació pròpia sobre els temes que s’han de tractar, 

per exemple un mapa dels voltants de l’escola El Cim el dia que es 

parla de la mobilitat d’aquella zona; i quart, en acabar al ple són els 

primers, i pràcticament els únics, que van a parlar amb els regidors 

afins de torn. En el torn de preguntes és difícil que en facin alguna.

El grup de curiosos és aquella gent que s’acosta al ple de tant en tant 

per treure el cap i saber què s’hi cou a l’Ajuntament. Es caracteritzen 

per un tret especial, quan acaba el ple, encara que no 

tinguin amb qui comentar la jugada, es queden per 

allà escoltant les valoracions de la gent. En el torn de 

preguntes passen desapercebuts. 

Per últim, els crítics. És aquella gent que només van a un ple perquè 

es tracta un tema que l’afecta personalment, habitualment de 

forma negativa, amb l’objectiu de prendre la paraula i exposar tot 

el que senten. Són clarament identificables perquè no acostumen 

a assistir als plens i perquè en el torn de preguntes agafen tot el 

protagonisme que poden.

En el que portem de legislatura he vist parar un ple perquè 

regidors i públic anessin a treure els cotxes de la Riera en caure 

una tempesta de les bones, o he vist l’alcalde abandonar la sala, a 

l’estil expulsions de “Gran Hermano”, en la discussió d’un tema que 

l’afectava personalment. He vist moments de tensió important amb 

indirectes molt directes i moments de distensió amb rialles per part 

de tots els assistents. Un munt de coses que crec que s’han de veure, 

com a mínim una vegada. Per aquest motiu, des d’aquestes línies 

us emplaço a anar-hi, treure’n conclusions i, si són positives, repetir. 

Perquè, al cap i a la fi, estem parlant d’un dels esdeveniments que ens 

permeten estar informats, en primera persona, del que passa a Teià.

Gerard Vall-llovera Calmet
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Aniversaris d’instituts

Més tard, els mòduls es van multiplicar i 
traslladar a la zona del “Bosquet” (memorable 
per a molts!), fins que l’any 95 es va construir 
per fi l’actual IES Alella, preparat per cobrir 
les necessitats dels alumnes tant alellencs 
com teianencs durant tota la secundària. A 
més a més, poc després es va implantar 
l’ESO, amb obligatorietat fins els setze 
anys i, per tant, va implicanr un nombre 
d’estudiants molt més elevat. En aquest 
temps, s’ha establert un ferm contacte entre 
Alella i Teià, tot i que per aquesta via s’ha 
perdut la relació amb El Masnou. 

Però la història d’aquest peregrinatge en 
el camp de la secundària és a punt de 

finalitzar amb la propera materialització 
de l’anhelat i reivindicat institut de Teià. 
Per fi teianencs i teianenques podran 
continuar els estudis al seu poble, i aquesta 
nova realitat benefiarà en molts sentits 
tant alumnes com pares. Però amb ella 
també desapareixerà una valuosa via de 
coneixença i relació entre joves d’Alella i 
El Masnou. En aquest sentit, potser valdria 
la pena fomentar altres opcions que ho 
permetin, oferir propostes prou atractives 
que motivin el moviment i intercanvi entre 
els pobles veïns aprofitant les possibilitats 
de cadascún i la curta distància que els 
separa. I de pas, sumar nous motius de 
celebració.

Aquest any, El Masnou, Alella i Teià estan de celebració pel mateix motiu: l’institut. Això sí, cadascú festeja el 
seu. El primer compleix trenta anys, el d’Alella vint, i el de Teià és a punt de néixer. Però abans d’arribar fins 

30 anys del Mediterrània 

La primera celebració d’aquest any d’aniversaris va tenir lloc a l’IES Mediterrània 

d’el Masnou el passat 28 de setembre per commemorar els trenta anys del centre. 

L’acte inaugural, conduït amb ganxo per l’exalumne Bruno Sokolowicz (el veterà 

presentador del programa musical Sputnik), va ser introduït pels discuros oficials 

i es va desenvolupar entre diverses actuacions també d’antics alumnes, entre 

ells el reconegut percurssionista veneçolà-teianenc Tito Busquets, precisament 

un dels primers a estrenar l’institut. L’esdeveniment es va clausurar amb una 

espectacular posada en escena protagonitzada pels alumnes actuals i dirigida 

per la Fura dels Baus. Es van veure rostres intactes i d’altres maltractats pel pas 

del temps, però sens subte el sotrac més fort va ser el minut de silenci per la 

mort el dia anterior de la Nieves Navarro, la professora de llatí més carismàtica 

i menys convencional, capaç de ressucitar una llengua morta de tanta passió 

que hi posava. Una cel.lebració agre-dolça. 

En el moment de tancament d’aquest butlletí, faltaven pocs dies per la inaguració 

oficial del 20è aniversari de l’IES Alella, amb una festa prevista pel dia 21 

d’octubre. Els dos centres  han programat diferents activitats commemoratives 

durant tot el curs escolar.

Vàries generacions van seguir cursant el 
batxillerat a El Masnou fins que, fa vint 
anys, es va materialitzar un primer projecte 
d’institut a Alella. Inicialment, però, no tenia 
res a veure amb l’edifici ni ubicació actuals: 
a Can Vera (on hi ha l’actual poliesportiu) es 
van instal.lar els popularment anomenats 
“barracons” o “barraques”. L’espantós 
nom es referia als mòduls prefabricats on 
s’impartien les classes i ja dóna una pista 
de com devien ser, tot i que el conjunt 
assolia un cert aire de campament que 
feia el lloc rarament entranyable. El cas 
és que, en aquesta situació “provisional” 
les aules s’havien d’anar buidant per poder 
albergar els nous alumnes. I, una vegada 
més, el Mediterrània obria les portes als 
de Teià, que hi anaven a completar l’últim 
curs de BUP i el de COU. Pels que veníem 
dels barracons, allò era com un Beverly 
Hills i, malgrat el nomadisme escolar, crec 
que un aventatge d’aquella situació va ser 
establir contacte amb adolescents dels dos 
pobles veïns en una etapa de la vida en 
què resultava un valuós al.licient. 

El primer en obrir-se camí va ser, doncs, 
l’IES Mediterrània d’el Masnou. Sens 
dubte Teià es va beneficiar del nou centre, 
ja que per primera vegada permetia als 
adolescents teianencs cursar el batxillerat 
al poble veí en comptes de desplaçar-se 
a Badalona o Mataró. Òbviament això 
facilitava les coses tant als estudiants com 
als pares, però a més a més, apropava 
els joves dels dos pobles, que en aquesta 
relació escolar establien nous vincles. Per a 
molts, fins i tot devia ser el primer contacte 
“formal” i intens amb la població veïna. 

L’institut Mediterrània va permetre 
per primera vegada que els 

adolescents de Teià poguessin 
cursar el batxillerat al poble veí. 

A Can Vera es van instal•lar els 
popularment anomenats “barracons”

30 anys 20 anys 0   anys

Institut de Teià

IES Alella

IES Mediterrània 
d’el Masnou

Elisenda Guiu

aquí, hi ha hagut un llarg camí de 
peregrinatge “institutari”.



Com gaudir de la muntanya
Gaudir de la muntanya és el principal objectiu que hem mantingut durant els 

més de 10 anys d’activitats en club del CET.

La secció de Senderisme, a l’abast de tothom, organitza 
una excursió mensual. És l’activitat  més relaxada del 
club, sense oblidar que la muntanya té la última paraula  
i excursions senzilles es poden complicar una mica com va 
ser Coll de Banyuls-Castell de Queroig, que va començar 
amb  pluja i va seguir amb una fortíssima tramuntana; o 
la  pluja i aiguaneu que ens va perseguir  pujant al Pic 
de la Serrera. Però desprès de més de 130 sortides, ens 
adonem que aquests casos són molt poc freqüents i el que 
els records més freqüents són el  llargs dinars en els quals 
cadascú explica  de forma diferent la mateixa excursió, 
com les fetes aquest any a Montserrat, Miravet, Pedraforca, 
Puig Peric o la de Montfalgars, molt atractiva pel paisatge 
i el  restaurant.

La secció d’Alta Muntanya  té un perfil una mica més 
exigent, tant per les condicions físiques per poder salvar els 
desnivells com per la necessitat de coneixements tècnics. 
A ritme d’una sortida mensual, els socis que participen en 
aquesta activitat trien els pics més interessants, que aquest 
any han estat Montardo, Carlit, Coma Pedrosa,  Montmalus, 
amb moments de gran bellesa com la pujada al Pic d’Alba 
després  de la nevada més important d’aquest hivern, o el 
Vignemal, amb el seu Plató de neu envoltat de pics de més 
de 3000 m.  La muntanya també ens ha dit la seva,  i així el 
Carlit va ser impossible d’assolir pels vents de més de 100 
km/h. També recordem com vàrem fer front a les goteres 
de la tenda mentre la pluja ens queia durant tota la nit.

gran majoria de les proves, comença la caminada per 
la tarda, per seguir caminant tota la nit i s’arriba al matí 
següent. I aquesta és la manera que ells gaudeixen de 
la muntanya. Aquesta secció del CET ha assolit dos cops 
el tercer lloc en la classificació del campionat per clubs i 
són coneguts i admirats pel “bon rotllo” i simpatia durant 
les curses. El seu crit de guerra AGAFEU-LOS és conegut 
arreu de Catalunya.

També hi ha un grup de socis que participa a la Copa 
Catalana de Curses de Muntanya, que són proves que 
pels desnivells i la duresa dels circuits només està a l’abast 
de gent molt preparada. La cursa al Castell de Burriac, molt 
propera a nosaltres, serà el dia 25 de Novembre.

I per emocions més fortes encara ens queda l’escalada, el 
barranquisme i les vies ferrades, que practiquen alguns 
socis i que ens deixen bocabadats pels paratges i vistes 
que ens mostren les fotografies.
 

Hi ha moltes formes de gaudir de la muntanya; el que per a uns és la màxima expressió de passar-ho bé,  per a altres 
pot ser massa emocionant o massa avorrit. I per això ha estat necessari crear les diferents seccions del  club.

Els participants en el Campionat de Catalunya de 
Caminades de Resistència, és un altre secció amb 
un grup nombrós de membres. El campionat consisteix 
en 16 proves puntuables,  la majoria de les quals tenen 
recorreguts d’entre 80 i 100 km, com les de Montserrat-
Reus, Nuria-Queral, Matagalls-Montserrat,  o la nova de 
Cap de Rec. És un repte que només està a l’abast de 
gent amb una capacitat física i mental molt forta. En la 

Davant del dilema 
de mar o muntanya, 
aquest  any hem 
volgut fer la prova 
d’una Sortida amb 
Caiac pel Cap de 
Creus. La bellesa del 
seu mar també ens ha 
enamorat, de manera 
que no s’ha resolt el 
dilema.

Un altra sortida fora 
de programa ha estat 
la pujada al cim del 

Montblanc  (4808 m), assolit per uns membres del club el 
9 setembre passat.
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Sovint hi ha la tendència de pensar que, si optem per tenir 
un gat a casa, és millor tenir-lo de ben petit per poder-lo 
educar. Si bé aquest raonament podria arribar a ser vàlid 
en el cas dels gossos –i l’experiència de moltes famílies 
adoptants de gossos adults ens diu que tampoc és del tot 
cert– és totalment equivocat en el cas dels gats, ja que el 
caràcter i els costums del gat en vénen determinats més per 
la seva càrrega genètica que no pas per l’educació que 
pugui rebre quan és petit; i es pot preveure amb exactitud 
com es comportarà i es relacionarà, per exemple, amb 
d’altres gats, o fins a quin punt arribarà pel que fa a les 
conductes socials. 

En canvi, quan acollim un gat adult podem saber quin 
caràcter té i quines són les seves característiques socials 
amb les persones i amb altres gats, amb la plena garantia 
que podem tenir gat per temps ja que poden arribar a 
viure fins a 25 anys.

Des de DANA us volem animar a considerar l’adopció d’un 

DANA. El gat adult: una bona opció

gat adult com una opció molt vàlida per a gaudir d’un 
animal de companyia i, al mateix temps, com un immens 
bé que podem fer a un animal que necessita una llar on 
viure segur, tranquil i feliç. Com sempre, DANA us oferirà les 
orientacions i les facilitats per a un òptim acolliment.

Si esteu interessats, us n’informarem i us n’ensenyarem 
els gats de la Protectora amb molt de gust i sense 

compromís. Només cal que truqueu qualsevol tarda als 
telèfons de DANA. 

fet que sovint se li hagi adjudicat l’equivocada etiqueta d’animal esquerp i 
hostil. Sense mostrar una submissió cap als seus amos, el gat busca estones 
de companyia, és agraït i li encanta donar la benvinguda amb carícies i miols 
quan arriben els de casa.

Els gats són animals molt polits que poden viure molt bé sense sortir de casa. 
Això fa que siguin els animals més idonis per a persones que els agrada tenir 
una mascota de companyia però que passen moltes hores fora de casa, que 
disposen de poc temps lliure o que viuen en una llar amb poc espai.

Ben al contrari del que se sol suposar, el gat és un animal amable 
i afectuós. El fet de ser més independent i autònom que el gos ha 

Pàgina Web 
 Si esteu interessats en conèixer les nostres activitats, els programes previstos, fotografies... 
consulteu la nostra pagina web www.teia.net/cet

RECOMANEM  Estem a la tardor i aquesta és una 
estació en què la muntanya es vesteix d’una gama de 
tonalitats increïbles. Us voldríem recomanar una sortida 
al Montseny, a la font de Passavets, al km 22 de la 
carretera de Santa Fe, a Sant Marçal,  on trobarem un 
aparcament, un plafó amb un mapa del Parc Natural 
de Montseny  i unes senyals indicatives que ens porten al 
Turó de l’home a través de la Fageda. Podeu fer-ne un 
tros o tot, segons les vostres condicions,  per un camí que 
és una catifa de fulles.
  
Per l’any 2008 tenim noves idees i projectes, entre ells,  
que es faci realitat la possibilitat  de disposar d’un local 
per poder facilitar la comunicació entre els socis i poder 
incorporar altres activitats destinades a formar-nos per 
seguir gaudint de la muntanya.

La 6ª Caminada per la Serralada 
Litoral, organitzada pel nostre club, 
és per a nosaltres un dels dies més 
importants de l’any perquè es quan es 
materialitzen els esforços de més de 6 
mesos de treball i per aconseguir que 

el nostre lema gaudir de la muntanya es faci extensiu a més 
persones que les del club. Amb el patrocini i col·laboració 
de l’Ajuntament  de Teià i l’ajuda d’entitats i comerços del 
poble, a més de la col•laboració de més de 60 socis del 
club, és una activitat dirigida al poble de Teià. Enguany 
la participació ha batut novament record amb gairebé 
700 persones, entre els inscrits i els que l’han feta sense 
inscriure’s, després de sobrepassar el nostre límit previ de 
600 inscripcions.

I un altre any ha estat un èxit, tal com ens han comentat molts 
dels participants, per haver gaudit d’un nou recorregut  per 
les nostres  muntanyes, amb una organització que vetllava 
per tal evitar qualsevol entrebanc des del començament fins 
arribar a la botifarrada final per reposar forces i comentar 
l’experiència. 

L’any continua i seguim les nostres activitats de cada mes, 
tant en Senderisme, com en Alta Muntanya, a més de la 
3ª Pedalada Popular dins de les activitats de la Festa Major, 
el 17 de novembre, així que si fa temps que no sortiu amb 
bici, aneu practicant perquè ja ho teniu a sobre!
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En el marc de l’agermanament entre els municipis 
de Massarosa (Itàlia) i Teià (Catalunya), les escoles 
primàries d’ambós pobles han considerat important 
realitzar un projecte comú dins l’àmbit escolar per tal 
de promoure, en les noves generacions, un esperit 
de cooperació entre cultures (tot i la diversitat), 
afavorir l’intercanvi entre els pobles.
 
Potser quan va ser ratificat l’agermanament entre 
ambdós municipis, ningú no imaginava que en tan 
poc temps es pogués crear un lligam de fraternitat 
i amistat tan estret. I n’hem tingut un exemple a 
propòsit de la inauguració de l’exposició de pintura 
que va tenir lloc el passat 1 d’octubre a la Casa 
Municipal de Cultura de Teià. Aquesta mostra, 
preparada amb gran cura i professionalitat, sota 
el guiatge atent de la mestra Montse Arcas, a 
més de posar en valor els treballs realitzats pels 
alumnes del 3r curs de les escoles de Primària 
Istituto Comprensivo Massarosa-1 i de Massarosa-
2 i del CEIP El Cim de Teià, ha permès l’avinentesa 
de facilitar un intercanvi estret entre ambdues 
comunitats.
 
La delegació de Massarosa composta per 6 famílies, 
7 infants, les mestres Maria Teresa Poli i Petronella 
Intarsia, i un fotògraf, que va arribar a Teià des d’Itàlia 
per assistir a aquest esdeveniment va ser acollida 
amb gran entusiasme per tots els alumnes de l’escola 
El Cim, per l’equip docent i pel director Manolo 
Gallego, i també per l’administració municipal a 
través de l’alcalde Andreu Bosch i Rodoreda.
 
Els hostes italians, i sobretot els nens i nenes,  van 
restar particularment colpits per l’extraordinària 
acollida que se’ls va dispensar i de l’èxit de 
l’exposició que els feia protagonistes.
 
Amb nostàlgia, el grup ha retornat a Massarosa, però 
amb la ferma convicció de continuar endavant amb 
el projecte per tal de poder bescanviar l’hospitalitat 
i reforçar emprés més el lligam que s’ha creat entre 
ambdues comunitats.                                               

Maria Teresa Poli
Mestra de Massarosa

Agermanament 
Massarosa i Teià

Nell’ambito del gemellaggio tra i comuni di Massarosa 
(Italia) e Teià (Catalogna), le scuole primarie dei 
due paesi hanno ritenuto importanterealizzare un 
progetto comune nell’ambito scolastico a fine di 
promuovere, nelle nuove generazioni, uno spirito di 
cooperazione tra culture, (anche diverse tra loro)  
favorire lo scambio tra i popoli.

Forse, quando è stato ratificato il gemellaggio 
tra i due comuni, nessuno immaginava che in 
così poco tempo si potesse creare un legame 
di fratellanza e amicizia tanto forte. Ne abbiamo 
avuto prova in occasione dell’inaugurazione della 
mostra di pittura avvenuta il 1° Ottobre u.s. presso 
la Casa della Cultura di Teià. Tale mostra, allestita 
con estrema cura e professionalita’, sotto la guida 
attenta dell’insegnante Montserrat Arcas, oltre a 
mettere in risalto i lavori realizzati dagli alunni di 
terza della scuola primaria degli Istituti Comprensivi 
di Massarosa 1/2 e EL CIM di Teià ha voluto essere 
l’occasione per permettere uno scambio stretto tra 
le due comunità.

La delegazione composta da 6 famiglie, 7 bambini, 
le insegnanti Maria Teresa Poli, Petronella Intarsia 
ed un fotografo, giunta dall’Italia per assistere a tale 
evento è stata accolta con grande entusiasmo da 
tutti gli alunni della scuola primaria EL CIM, dagli 
insegnanti e dal Direttore Manolo Gallego, oltre 
che dall’Amministrazione Comunale guidata dal 
Sindaco Andreu Bosch i Rodoreda.
 
Gli ospiti italiani, in particolar modo i bambini, sono 
rimasti particolarmente colpiti dalla straordinaria 
accoglienza a loro riservata e dall’ottima riuscita 
della mostra che li vedeva protagonisti.

Con nostalgia il gruppo ha fatto ritorno a Massarosa, 
ma forte nella convinzione di continuare il progetto 
in modo da poter contracambiare l’ospitalità e 
rafforzare sempre di più il legame che si è creato 
tra le due comunità.
 

Maria Teresa Poli
Insegnante di Massarosa

Gemellaggio 
Massarosa – Teià
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Que com ho sé? Molt senzill, l’he endevinat.
         
Ben entrat el segle XXI hom pensaria que tot allò relatiu a la seva vida evoluciona i progressa. Doncs, no. 
No és així.

L’alta tecnologia i els avanços actuals ens menen dels anys 60 i 70 quan esperàvem tres o quatre hores llargues  
a ésser atesos pel metge de torn, als temps d’avui en què necessitem saber  amb 7 o 8 dies d’antelació  les 
nostres malalties o indisposicions per tal que el facultatiu ens atengui i així poder evitar un agreujament que 
ens porti a assistir i col·lapsar els serveis d’urgències dels hospitals.

Si en tinc la “sort” de patir febre o cap infecció comprovable seré atès el mateix dia; però si tinc una sofrença 
ocular o de lumbàlgia o cap malestar indemostrable, és del segle XXI que passi 10 dies de patiment fins que 
em pugui veure el metge de capçalera? i  no sé quant més de temps, l’especialista?

Si en sotgem aquest futur per a la nostra salut demano a l’administració perquè ens prepari a saber anticipar-
nos a qualsevol malaltia i així programar amb eficiència les nostres visites als buròcrates de la salut malament 
dits metges de família el nom dels quals els hi queda molt gros mercès a l’administració pública.

Ricardo López Martín Huici Arregui

Doni’m un torn de consulta per la setmana que ve 
perquè hi estaré malalt.
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La família de Pepita Codonyés i Oriola 
vol expressar el seu agraïment per les mostres de condol rebudes tant per part de 
l’ajuntament, com de les entitats i grups municipals.
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Per aquest temps, a la meva joventut, recordo que durant la vigília ja hi havia repicaments 
de campanes a les dues del migdia. Dʼaquesta manera lʼesglésia anunciava que lʼendemà 
era la Festa Major.

Pel matí de Sant Martí, lʼonze de novembre, tot el poble tornava a sentir aquests 
repicaments. Era la crida de lʼesglésia a lʼofici sacramental de la missa. Lʼesglésia 
esperava ben guarnida lʼarribada de la gent que un cop acabat lʼofici se nʼanava a 
prendre el vermut mentre escoltàvem la colla de sardanes. I que no faltés el tant esperat 
“relleno”, vull dir les pomes farcides.

Per la tarda ens dirigíem cap a lʼenvelat per sentir la famosa orquestra la música de 
la qual ens esverava pensant en el xicot que ja teníem  escollit.

Per la nit, a la cafeteria, anàvem a sentir  el concert i prendre-hi un altre cafetó 
després del qual continuàvem ballant fins a la mitjanit. Alguns en sortíem a casa dels 
amics o amigues a fer-ne un altre tastet, una mena de ressopó per aguantar ballant fins 
a les 4 o 5 de la matinada.

El segon dia ja era un xic diferent; ballàvem sardanes i balls de tota mena amb molt 
rebombori però tenint en compte que la festa no acabaria pas tant tard.

Recordo que el tercer dia, que nosaltres anomenàvem “el dia del gos”, tothom hi arribava 
cansat dʼhaver bellugat tant el cos però amb el gaudi a lʼànima.

Sempre es feien molt bé las festes de Sant Martí a Teià. És per això que desitjo de tot 
cor que aquest any, com els temps dʼantany en què jo era jova, aquestes hi siguin de gust 
de tothom i així que cadascú pugui passar-les dʼallò més bé. Anem a gaudir-les-en!

Que nʼés de bonica 
la festa major!

Pepita V. de Fontana

Angèlica Manasanch Muñoz

Gina Garcia Sàenz

Jaume Mora Costa

Adriana Catalao Rovira

Martina Bonfill Sanclimens

Max Poch Calvet

Jan Gallardo Garcia

Carla Martínez Rodríguez

Daniel Ferrer Sàez

Erik Nieto Martínez

Unai Mujika Elias

Jaume Aran Segura

Nacho Gil Fabra

Josep Sardà Olivé

Laura Cuadro Creus

Marta Mas Manté

Carme Garcia Gambaro

Guillem Calvet Docampo

Joan Strino Gracia

Júlia Oliveras Pros

Siro Sebastian Fraile

Natàlia Cano Tarradas
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Si jo fos estranger a Catalunya m’interessaria molt conèixer la història del país 
en el qual visc per tal de situar-m’hi. La història, ja en sabem, és l’únic testimoni 
fiable on podem recolzar-nos a l’hora d’esbrinar quelcom pel fet indiscutible 
que va ésser escrita a cada època pels seus propis protagonistes.

Si jo fos estrangerelat
m’hi; es a dir, fer tot allò que conduís a assabentar-me’n. Per a poder fer tot això, si jo fos estranger, em trobaria  el pas barrat 
per la limitació de la llengua. Però com que tindria moltes ganes d’esparpillar els ets i uts de coses que es diuen o que hi 
passen, començaria a aprendre català, la llengua pròpia del país. I tot de franc. Tal com són las classes impartides als no 
catalanoparlants.

Si jo fos estranger a Catalunya no m’agradaria formar guetos amb d’altres estrangers perquè això limitaria el meu creixement 
i m’allunyaria de la gent que en pretenc conèixer: els catalans amb els seus costums, el seu tarannà i, en general, la seva 
cultura. Sense deixar de banda els meus amics forans.

Si jo fos estranger i hagués tingut la sort de viure a Teià faria tots els esforços per integrar-me mica en mica amb la gent del 
poble conreant la seva amistat i acostant-me a ells sense cap por. Ja sé que la por és, a vegades, quelcom d’anihilant i 
anorreador, però lluitaria envers els pensaments d’anticipació i en comptes de veure tancada la porta del meu veí, hi entraria 
amb un got d’aigua quan estigués malalt o col·laboraria amb qui m’ho demanés, aprendria a ballar sardanes per què no, 
tastaria el pa amb tomàquet i a la meva llar prepararia pel Nadal la carn d’olla amb les  pilotes ben fetes amb galets. 

Res d’això, tampoc, no em faria oblidar els àpats que es preparen a la vall d’on vinc i continuaria estimant la música i els 
balls que conec des de la infantesa.

Si jo fos estranger a Teià i em preguntessin sobre els meus orígens, el temps que hi visc o què és el que faig, no fugiria 
d’estudi. Segur que qui s’interessés en les meves respostes volia ésser un amic meu. Perquè no em conformaria només 

Olímpia Vázquez

amb la seva tolerància i la seva reserva, me n’agradaria tenir més: 
la seva amistat en una forta encaixada de mans.

Amb tot això, em sentiria prou capaç d’opinar sobre 
les coses que hi passen i són a l’abast de qualsevol 
vianant. Segur que fins i tot, m’adonaria que els 
meus parers són semblants als de la majoria de 
la gent de seny, vull dir dels qui practiquen el 
sentit comú.
 
Si jo fos estranger a Teià em donaria un 
temps per a deixar de ser-ho en començar 
el camí de l’estimació a la terra que m’acull 
i m’adonaria que n’és de fàcil conviure amb 
altri quan ens ho proposem de debò.

Si jo hauria estat estranger fa temps que 
hagués deixat d’estar-hi, i a hores d’ara em 
prepararia a celebrar amb els meus veïns la 
Festa Major de Teià.

Per conèixer la història, però, en les estones lliures que em deixa la feina, 
hauria de proveir-me de molta voluntat per cercar informació, llegir, interessar-
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L’altra nit sí que vam muntar un bon sarau! Cerveseta fresca, rumbeta bona, música celta, temperatura 
perfecta i gent engrescada és el que vam tenir dissabte 1 de setembre a la plaça de Sant Martí. Impagables els 
“Jaleo real”, amb més ganes de festa que els propis teianencs  i teianenques i frases com “esto de montar un 
concierto al lado de una iglesia… a ver si nos va a salir el párroco!”. Impagable també l’Assemblea de Joves que 
van muntar tots solets aquest acte i van treballar com a bojos rere la barra. Impagable també el puntillo que 
donava l’aigua de valència i els cubates de martini amb llimona. I sobretot, impagable la quantitat de gent que 
va participar al que podríem anomenar la “gresca teianenca”, amb regidora inclosa.

Anna Balada

 CONCERT JOVE : Impagable

SETMANA DE 

 LA JOVENTUT

Nosaltres també vam participar-hi, a la Setmana de la Joventut! Jo, la Mireia, la Heather i en Ahmed coordinats 
per l’Albert Ametlla vam aprofitar la gran cuina del CIM per a preparar uns àpats de les nostres contrades. 
Ajudats per una munió de nois i noies que van col•laborar al taller vam fer-hi empanades, salmorejo, sticky 
toffee pudding i tagin de vedella. 

I després de la feina, apa, a parar taula i tothom a menjar! Tot estava boníssim. Els que se’l van perdre no saben 
ben bé fins a quin punt. La propera vegada apunteu-vos-hi!

Olímpia Vázquez

 EL SOPAR JOVE: Quin caliu!

“Al damunt dels nostres cants, aixequem una senyera, que els farà més triomfants”. 
No pas una senyera sinó, encara millor,  una estelada onejava sobre el monument a Rafael de Casanova al 
Parc de Can Godó durant la passada Diada de l’onze de setembre. Acte molt florit, amb lectura del manifest 
reivindicatiu i bastoners de Premià de Mar inclosos. Cada any hi ha més gent i més entitats que participen en 
l’acte, això està molt bé, però segurament molts dels que em llegiu no vau venir i jo us vaig trobar molt a faltar. 
Per als que no es sabien la lletra d’Els segadors teniu un any sencer per repassar-la. Ens veiem el proper 11, 
“bon cop de falç!”

Anna Balada

 11 SETEMBRE

Scottish travel: els passos previst
Edinburgh m’espera. I per què Edinburgh i no un altre 
lloc, doncs si us he de ser sincer perquè les fotografies 
de la ciutat que vaig trobar al Google em van encantar. 
Tan simple com això. Feina? Marxo sense ella. Casa? A 
tres dies de volar no tinc ni per passar la primera nit. 
El lema del viatge: un any a Escòcia sobrevivint com es 
pugui. Els objectius: la llengua i espavilar.

Dibuixat una mica el croquis del viatge, he de confessar 
que a mi m’agrada tenir les coses molt ben preparades 
abans de fer-les, però aquesta vegada, no sé ben bé perquè, 
m’ha envaït la “patxorra”, i això que, segurament, és de 
les coses que més hauria de tenir previstes.

La decisió es va prendre ara farà 9 mesos, i la veritat és 
que l’ansietat per a què arribés el dia D i la hora H han 
anat en augment. I més, tenint en compte que a mesura 
que s’acosta el moment te n’adones que tens una llarga 
llista de temes per tancar abans de marxar, alguns dels 
quals quedaran malauradament oberts. Per exemple, si 
tens cotxe, què faràs amb ell? I els amics, has de buscar 
una manera on, com a mínim, un dia de l’última setmana 
els puguis veure a tots. Passa el mateix amb la família. 
Ah! I la feina, tema que també cal plantejar-se. En el meu 
cas, acabat de sortir de la universitat, ho tenia bastant 
senzill: faig feinetes fins l’octubre i no m’embolico en 
cap cosa grossa.

Fins aquí una breu explicació de l’abans. A partir d’ara, 
toca narrar el durant, que espero que estigui ple de 
sorpreses.

Gerard Vall-llovera Calmet
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Pensar, pensar i pensar, us adoneu 
que ens passem el dia pensant? Perdem 
tant el temps donant voltes a les coses, 
que sovint ens oblidem de qui som i de 
què ens agrada. La capacitat cognitiva 
que lʼésser humà posseeix és sens 
dubte un regal diví que cal valorar i 
agrair, però no deixa de ser, segons 
la meva opinió,  una capacitat limitada 
i, per tant, limitadora. Quan pensem, 
utilitzem la ment i tots aquells recursos 
de què disposem i que ens permeten 
especular, divagar, preocupar-nos, 
debatre i creure que  estem plens de 
saviesa i de coneixements. I la meva 
pregunta és;  Quantes vegades hem 
estat pensant, buscant la solució a un 
problema i no hem aconseguit res més 
que posar-nos encara més nerviosos?

Amics, no em contesteu, i no ho feu 
perquè precisament el que desitjo és 
que deixeu de pensar. Ni tan sols 
intenteu donar voltes a tot el que 
us acabo de dir. Per favor, oblideu 

per uns instants la vostra rutina, les 
vostres obligacions i fins i tot la vostra 
fantàstica habilitat per reflexionar, 
que segur que la teniu. Us convido 
a parar un moment, ara, en aquest 
instant, i a sentir, encara que sigui 
durant unes mil•lèsimes de segon, 
com de vius estem.  Gaudim a cada 
moment dʼuna capacitat que va molt 
més enllà  del pensament, som capaços 
i, de fet, estem fets per sentir. Sentir 
com som dʼimmensos i afortunats, 
quanta bellesa ens envolta, quanta 
puresa guardem dins nostre. Proveu, 
cada matí abans dʼentrar a treballar, 
després de deixar els nens a lʼescola, 
o abans, quan esmorzeu, és igual... 
de mirar el cel, sentir el sol i obrir-vos 
al dia que us espera. Visualitzem-lo, 
decretem allò que desitgem i iniciem-
lo sabent que serem nosaltres qui 
escollirem totes i cadascuna de les 
experiències que estem a punt de 
viure. Fem-ho, us atreviu? 

Sovint, el nostre dia a dia és molt més 
fàcil i real si el vivim gaudint-lo des de 
la nostra capacitat de ser (sentir) i no 
des de la nostra capacitat dʼexistir 
(pensar). Trobarem la solució dels 
nostres dilemes en el nostre interior 
i aquestes, només seʼns brindaran 
si parem a escoltar-nos i a sentir-nos 
sense permetre que la pròpia ment les 
encobreixi.

Ha estat un plaer poder compartir 
amb vosaltres el que per mi és, sens 
dubte, la base per poder ser, poc a 
poc, una mica més feliços, una mica 
més nosaltres mateixos.

És en el pensament on trobaràs 
milers de preguntes, però només 
en el teu sentir podràs cercar les 

veritables respostes.

Pensa i existiràs, sent 
i començaràs a ser.

Una abraçada,   Silvia Ganges Botey

SER PER DEIXAR DʼEXISTIR

Però com no, tota dificultat té la seva solució i jo vaig cercar la meva un matí preciós mentre em delectava de la 
preciosa vista que en ofereix el passeig de Masnou. Estava caminant, escoltant música, com tantes vegades solc fer, i 
de sobte ho vaig comprendre tot, tot tenia sentit; jo no us havia de fer reflexionar en aquesta primera trobada, no ho 
havia de fer perquè precisament el meu missatge vindria a quedar molt lluny de la mera reflexió.

Són molts els dies que porto donant voltes a quin tema escollir 
per aquest primer article de reflexió. Mʼhe estat preguntant 
constantment sobre a què fer referència. Què podia jo trobar 
que fos interessant i us fes pensar a tots? Hi ha tantes coses per 
a poder parlar, discutir i raonar...que la veritat sigui dita, no 
sabia per on començar. Si  a aquest dubte, li afegiu els nervis 
dʼescriure per primera vegada per un públic, ja us podeu fer 
càrrec del pes emocional que he patit aquests últims dies.

Coneixeu el programa “Voluntariat  per la llengua”?

Quina durada  té?
Es demana una participació mínima de 
10 hores: 1 hora a la setmana, durant 
10 setmanes.

Hi ha algun horari fix?
Quan es formen les parelles lingüístiques, 
es tenen  en compte els horaris disponibles 
i  les afinitats. Les persones que participen 
en el programa, ho fan de manera 
desinteressada.

Qui pot ser aprenent o aprenenta?
Totes les persones majors d’edat que 
ja tenen un mínim de coneixement del 
català, que ja el parlen encara que sigui 
amb dificultats i que volen agafar fluïdesa, 
perdre la vergonya i incorporar-lo d’una 
manera natural en les seves  actvitats 
quotidianes i laborals.

Qui pot ser voluntari o voluntària?
Totes les persones majors d’edat que 

parlin català habitualment. No es demana 
cap titulació

Com us podeu inscriure?
A l’Oficina de Català de Teià, 

als matins (excepte  de dimarts) 
de dilluns a divendres de: 9.30h 
a 12.30h o al tel. 93 540 93 50 

ofcatala@teia.cat o directament al 
web: www.vxl.cat

33Reflexions  

El  programa” Voluntariat  per la llengua” pretén fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions personals. 
Facilita que les  persones que tenen coneixements de  llengua catalana es llancin a parlar-la en totes les 
situacions, i que les persones que parlen habitualment català no  canviïn de llengua innecessàriament.

L’any passat a Teià es van formar sis parelles,  amb les quals es va fer una vetllada a final de curs, on  van 
tenir l’ocasió de trobar-se entre elles i explicar-se  l’ experiència,  que van considerar  totalment positiva, i van 
manifestar  que volien continuar.    Així, doncs, us animem a participar-hi!
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Clara, Emil ia i  Gisela.

- I els Concerts a la Fresca?

- Aquest estiu Teià ha estat més animat! 

- Sobretot pels músics guiris, que ho van fer molt 
bé,  però n’hi ha que viuen aquí des de fa un munt 
d’anys i mai no hi pensa ningú, en ells.

- Per cert, per què aquest any els nens no han jugat 
al torneig de futbol de la pista?

- Sort que l’any passat tots n’estàvem tan contents..! 

- Jolin, és que l´Henri està molt bo...

- Zzzzzzzzzz..... quina son!!!

- Eh... desperta, que ja tenim els calamars!

- Collons!!!! Andalusos de veritat, perquè de salats 
ho són una estona llarga...

- Estratègia, màrqueting..., tonta!

Les tres maries assegudes a una taula del nou bar de La Palma...

- Sort que tinc bé el fetge. I a més, amb això tancat 
no hi havia cap a on anar!

- Ai sí, perquè mira que els dies del “Jesucrist Super 
Star”... 

- Genial, realment genial!

- Mancava poder completar el bon regust de boca 
xerrant asseguts a la fresca.

- Malgrat que sempre enyorarem La Palma 
d’abans...

- Algun d’aquests vint nois em pot portar el compte?

- No, que ara estan més organitzats i amb menys ja 
hi fan.

La Mariona i la Marieta amb el tiquet a les mans...

 - MARIA, QUÈ HAS TRENCAT ?

- Marieta, Marieta, els de la taula 1 no són 
aquells que la van “liar” criticant el cerca-
tasques?

- Doncs més birra per totes, i els hi 
guanyem!!!

- Vinga, va, demanem alguna tapa.

- Mentrestant, canvio l’hora del cotxe que 
sinó l’avisador em donarà un paperet groc.

- A mi ja em vindrien de gust els calamars 
a l’andalusa. Fa?

- Tacatacatà, tacatacatà, olé les palmes! 

 ... amb les mirades clavades a la pantalla buscant per on 
anava el número tres...

- Ja, ja, ja... això és més divertit que l’estiu passat al Felipe. 



“De tots els locals que hi ha al món, 
ha hagut d’entrar en el meu”. Així es 
lamentava Rick (H.Bogart) referint-se 
a Ilse (I.Bergman), la seva oponent en 
el mític film Casablanca.

Casablanca, és la coneguda història de 
dos amants en la convulsa França  de 
1940. Com a rerefons, la Segona Guerra 
Mundial i la invasió nazi a París causarà 
la separació de la parella, que temps 
després es retrobarà inesperadament 
a Casablanca.

El protagonista d’aquesta història de 
sentiments a flor de pell, no era cap astre 
de moda a l´estil Gary Cooper o Cary 
Grant, llavors en el cim de la fama, sinó 
un home de faç poc agraïda, mirada freda 
i verb ràpid.  Era Humphrey DeForest 
Bogart, un actor que fins aleshores , tant 
sols havia interpretat rols de gàngster, 
però d’ençà de Casablanca, se li obrí 
tot un ventall de registres que, sense 
abandonar el tarannà d’home dur, li 
permeté papers menys ingrats.

Detectiu, periodista, aventurer…,el seu 
bon ofici, sempre sota la solvència dels 
millors directors, li projectaren cap a la 
galeria dels mites  on hi ocupa un lloc 
preeminent .

“Bogie”, com l’anomenaven els amics, es 
casà tres vegades, però fins a la quarta, 
no assolí l’estabilitat  que tan desitjava. 
Fou amb la joveníssima actriu de 19 
anys , Lauren Bacall.

Els 25 anys de diferència que es portaven  
-ell en tenia 44-  no van ser cap obstacle 
per aconseguir una convivència feliç de 
dotze anys de durada, fins al 1957 en 
que morí “Bogie”. Enguany, doncs, n’és 
el cinquantenari. 

Lauren Bacall, actriu d’alta comèdia i 
comèdia dramàtica,tornà a casar-se 
anys després amb el també actor Jason 
Robards, perquè, segons declarà la 
mateixa Lauren, li recordava físicament 
al seu enyorat “Bogie”.

Van divorciar-se al cap de set anys. I es 
que de Humphrey Bogart, només n’hi va 
haver un i, a més, irrepetible.

Helena Riba i Cortacans

Recordant 
Humphrey Bogart

L´11 de setembre d’enguany s’ha recordat aquell de fa trenta 
anys, el del milió de persones desfilant per la Ronda de Sant Pere, 
omplint-la de senyeres i del ressò de milers de veus reclamant 
“Llibertat, Amnistia i Estatut d’autonomia”. Si vam arribar a ser un 
milió o no, tant és, deixem-ho així,  ja que així és recordat aquell 
esdeveniment.

El desig que es respirava en aquells anys posteriors a la  mort 
d Franco, de tornar les coses al seu lloc, les ganes de reprendre 
l’alè perdut durant quaranta anys i recuperar els drets del poble 
arrabassats –un cop més–,  era ben tangible.

La ruptura que molts en volien va quedar en una reforma, no del 
gust de tots,  més lenta del que es pretenia, però així anà prenent 
cos el canvi i la nova situació que ens portaria a l’actualitat.

Era freqüent veure, fins no fa gaire, en els aparadors de les botigues 
rètols en català que demanaven “Es necessita dependenta.

 Català parlat”. Lògic; en un establiment on s’ha d’atendre al 
públic, cal fer-ho en català; perquè del castellà, ja se’n van preocupar 
les escoles durant el franquisme, d´inculcar-nos-el.

Després vingué la Llei de Normalització Lingüística amb la 
finalitat de generalitzar “de facto” l’ús del català. Calia que fos 
emprada com a llengua vehicular i n’assolís la normalitat que se 
li havia escatimat durant dècades. Tot molt bé, però, de bastant 
temps ençà, als responsables de la normalització  els hi marquen 
contínuament tots els gols per l’escaire.

A Barcelona i ciutats adjacents, comerç que obre, comerç que ja 
no retola en  català, llevat, és clar, de les ben conegudes excepcions. 
En fan en castellà, en anglès o en italià, i quan necessiten personal, 
els rètols de sol·licitud ja no són escrits en català ni tampoc demanen 
que se’n  parli. L´impuls de 1977 ha perdut pistonada  i la societat 
civil ha relaxat perillosament l’empenta primigènia.

Sense deixar l’àmbit de la llengua, és irritant de sentir com la 
parlen els locutors dels mitjans de comunicació. Sembla que no 
hagin tingut mai a les mans cap llibre de gramàtica, i així, confonen 
rentable per rendible, a dalt  per  amunt,  esquena  per espatlla i 
pocs conjuguen com cal el verb compondre Els professionals dels 
mitjans de comunicació haurien d’ésser els primers a l’hora de 
demostrar els coneixements obtinguts durant més de vint-i-cinc 
anys d’ensenyament del català i en català. Ja no s’escau aixoplugar-
nos sota el paraigua del mal govern d’un dictador mort fa més de 
quaranta anys.

Atès la seva fragilitat, la causa de l’idioma i de la seva pervivència 
en condicions adients ha de ser una lluita sense treva per part de 
tothom.

 Cal no oblidar la  proximitat de l’apagada de les televisions 
analògiques i l’entrada de la TV digital amb els nous canals, la 
majoria en castellà.                                               

No ens enganyem; tot i que se’ns digui que el català és parlat 
per gairebé deu milions de persones, la realitat és ben refractària 
a tan optimista idea.                    

Tan sols necessitem passejar pel carrer amb els ulls i les orelles 
ben obertes.         

catalÀ parlatHelena Riba i Cortacans
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