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telèfons útils

Les vacances, oh sí, els descans dels obrers (ara, assalariats). Aquest 
concepte associat a la producció industrial, poc té a veure amb els seus 
orígens etimològics del llatí VACUO (buit), té més a veure en la concepció 
anglosaxona de Hollydays (dies-sants), els dies dedicats a Déu, els dies 
de no activitat material. I què fem el llatins amb la buidor? L’omplim de 
relacions, de propòsits, de desitjos, d’aventures, de novetats.. ., o realment 
ens buidem de la quotidianitat que ens constreny? 

Hi ha tantes vacances com gent hi ha, tantes ofertes de consum com 
consumidors, tants compromisos com relacions, tantes aventures com 
desitjos.  Alliberar-nos del “temps” sense modificar el nostre “espai” és quasi 
impossible, per això fugim?. 

Sense pretendre transcendir, tots  hauríem de gaudir de la contemplació, 
de la solitud i la reflexió durant aquest dies, sense que això s’interpreti com 
una crida romàntica a la malenconia. Sols retrobar-nos i gaudir.

 Bon estiu i millors vacances.

   PD.- I si vingués de VACA…….., fem la vaca? (continuarà).
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L’Ajuntament de Teià, Policia Local i Mossos 
d’Esquadra adopten mesures 

de seguretat ciutadana

Les mesures adoptades han passat 

bàsicament per:

 

-Dispositius específics i de reforç de 

Mossos d’Esquadra des de la darrera 

setmana d’abril ençà, analitzats en 

les dues sessions de la Junta Local de 

Seguretat convocades per l’alcalde: la 

del 23 de maig, amb caràcter d’urgència, 

i l’ordinària del 15 de juny.

 

-Contractació amb caràcter d’urgència 

El Ple de l’Ajuntament de Teià, reunit amb caràcter extraordinari, va aprovar per unanimitat la Resolució 
d’alcaldia de sol∙licitud a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat d’adopció de mesures en matèria 
de seguretat ciutadana arran de l’allau de robatoris silenciosos que s’han donat a Teià entre abril i maig, 
concretament 14 casos fins al 23 de maig. L’acord conté alguns dels compromisos adoptats per l’alcalde i el 
regidor de Governació en la reunió informativa veïnal del passat 25 de maig.

—per resolució d’alcaldia— de dos agents 

interins de policia local per tres mesos, 

que es van incorporar dijous 1 de juny 

per tal de reforçar el torn nocturn de 

la Policia Local, que complementa el 

reforç de Mossos d’Esquadra.

 

Des del darrer cas de robatori silenciós a 

interior de domicili (tècnicament robatori 

amb força, és a dir, sense violència ni 

intimidació), i fins a la data de redacció 

d’aquest escrit ja ha passat un mes 

sense cap cas d’aquesta naturalesa 

(tret d’un cas de robatori amb força 

en un habitatge deshabitat), cosa que 

ens fa ser relativament optimistes, si 

bé tant Mossos d’Esquadra com Policia 

Local mantindran encara els operatius 

extraordinaris. A més, a finals de juny ja 

s’hauran incorporat els 4 agents nous de 

Policia Local que han aprovat i conclòs 

el curs de formació obligatori a l’Escola 

de Policia de Catalunya.

Els recursos humans en seguretat 
ciutadana (agents de Policia Local)

Un dels elements a debat —i que 

s’ha qüestionat— en el tema de la 

seguretat és el que fa referència 
als recursos humans (agents) de què disposa el nostre municipi. Sense voler entrar en quina és la quantitat òptima, 

val la pena remetre’ns a unes dades objectives, com són les estadístiques dels últims 8 anys: 

Les xifres són clares: en aquesta 

legislatura —encara sense acabar— 

amb un increment  de mitjana 

de la població d’un 1,14%, s’han 

augmentat els agents en un 14,14%, 

que correspon a un 36% més que en 

la legislatura anterior.

Segons les orientacions realitzades 

pels experts al desembre del 2004, 

la ràtio mínima establerta era de 1,3 

agents per 1.000 habitants. A l’estudi 

que va fer la Diputació al nostre 

municipi, s’assenylava que era entre 

1,3 i 1,8 agents per 1.000 habitants. 

A més, s’ha d’afegir que des del 

2004 la Policia Local disposa d’una 

auxiliar administrativa en tasques 

d’atenció telefònica i les pròpies 

administratives.

Aquesta informació és important per 

poder analitzar objectivament un 

tema tan important com és el de la 

nostra seguretat. I cal saber que la 

seguretat, responsabilitat de Policia 

Local, actua pel que fa a la convivència 

ciutadana, no pas a la seguretat de 

la propietat, competència aquesta de 

Mossos d’Esquadra, als quals però 

se’ls presta la màxima col∙laboració 

en funció dels nostres recursos 

humans.
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Quart.- Demanar a la Conselleria 

d’Interior i al Ministerio del Interior 

l’adopció de les mesures policials 

extraordinàries necessàries per a 

combatre amb eficàcia aquesta situació 

d’inseguretat que pateix Teià i altres 

municipis de Catalunya.

Cinquè.- Demanar al Departament de 

Justícia i al Ministerio de Justicia que 

s’estudiï la revisió de la normativa 

de les diligències judicials prèvies i 

d’adopció de mesures cautelars que 

s’inicien una vegada els infractors de 

delictes contra les persones i la propietat 

privada d’aquests tipus de robatoris a 

interior a domicili amb o sense força 

són lliurats a disposició judicial.

Aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer.- Manifestar públicament 

el nostre suport al veïnatge que ha 

sofert aquesta situació de violació de 

la seva intimitat i la seva seguretat.

Segon.- Recollir i valorar tant 

políticament com tècnicament, a 

través de la Junta Local de Seguretat, 

la conveniència d’adoptar algunes de 

les mesures proposades pels veïns i 

veïnes a les dues reunions públiques 

realitzades.

 

Tercer.- Estudiar i executar la 

possibilitat de la contractació de 

personal interí del cos de Policia Local 

amb la màxima urgència a fi i efecte de 

poder donar una resposta immediata 

a la situació actual.

 

Sisè.- Demanar una revisió de 

l’avantprojecte de Llei del Sistema 

de Policia de Catalunya en el sentit 

que garanteixi una millor gestió i 

eficàcia en matèria de contractació 

del personal de seguretat públic.

Setè.- Trametre l’adopció d’aquest 

acord al president del Parlament de 

Catalunya i a tots els portaveus dels 

grups parlamentaris, i al president del 

Congreso de los Diputados, així com 

també al president de la Generalitat 

de Catalunya i al president del Govern 

espanyol, per tal que puguin donar 

resposta a aquesta sol∙licitud.

Teià,  30 de maig de 2006

 Convocatòria de nova reunió informativa veïnal 

Dimarts, 11 de juliol , a les 9 del vespre     Sala d’actes de la Casa Municipal de Cultura La Unió

Assumpte: Moció de sol·licitud a la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat d’adopció de mesures en 
matèria de seguretat ciutadana
   Atès que des del mes d’abril fins a la 

data d’avui aquesta població ha sofert 

un degoteig inusual de robatoris 

nocturns a interior de domicilis i molt 

especialment a determinats sectors 

urbanístics del municipi, situació que 

està generant inseguretat, neguit i por 

sobre la ciutadania, segons consta en 

la declaració pública pronunciada per 

l’alcalde el passat 25 de maig.

 

>>    Atès el contingut de la Junta Local 

de Seguretat convocada el passat 23 

de maig per l’alcalde amb caràcter 

extraordinari d’”Anàlisi i mesures 

de seguretat ciutadana a Teià entre 

abril i maig”, que va comptar amb 

l’assistència de la delegada del 

Govern de la Generalitat de Catalunya 

a Barcelona.

 

>> Atès que malgrat els esforços 

realitzats per les forces de seguretat, 

tant de Mossos d’Esquadra com de la 

Policia Local, aquests no són suficients 

i mostren buits d’efectivitat legal i que 

qüestionen aspectes del propi model 

policial, d’acord amb la Llei de Policies 

Locals i amb la Llei de la Policia de 

la Generalitat-Mosssos d’Esquadra, i 

d’acord amb el conveni de Coordinació 

i Col∙laboració en matèria de Seguretat 

Pública i Policia entre el Departament 

d’Interior i l’Ajuntament de Teià; i atès 

l’avantprojecte de Llei del Sistema de 

Policia de Catalunya, que hauria de 

garantir una millor gestió i eficàcia en 

matèria de contractació del personal 

de seguretat públic.

 

> >     Atès que l’Ajuntament de Teià s’ha 

fet ressò de la manifestació de malestar 

i d’impotència per part dels veïns i 

veïnes del municipi en dues reunions 

públiques informatives convocades al 

mes de maig: una primera de caràcter 

tècnic sobre “La prevenció de robatoris 

a interior de domicili”, dirigida per l’ABP 

de Premià de Mar de Mossos d’Esquadra, 

en col∙laboració amb la Policia Local 

de Teià, del passat 16 de maig; i una 

segona de caire d’informació municipal 

sobre les “Mesures adoptades per 

l’Ajuntament de Teià en matèria de 

Seguretat Ciutadana”, convocada per 

l’alcalde i el regidor de Governació, del 

passat 25 de maig.

Text íntegre de la Resolució d’alcaldia aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Teià

Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde

<<

>>

>>

>>
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Sobre l’increment de robatoris a Teià, 
amb perspectiva

S’observa clarament que els fets succeïts a 

l’abril i al maig han estat extraordinaris. També 

és interessant observar-ne la ubicació:

Quina ha estat la resposta des de l’Ajuntament?
La competència en aquesta matèria és, 
com hem dit, dels Mossos d’Esquadra, 
arran del conveni en matèria de Seguretat 
Ciutadana signat amb la Direcció General 
de Seguretat del Departament d’Interior. 
Amb tot, des de la Policia Local s’està 
en estreta col∙laboració amb l’ABP dels 
Mossos de Premià de Mar. 

Aquesta és la cronologia dels fets:

∙Arran dels robatoris del dia 10/4/06, 
es manté una conversa telefònica 
amb l’ABP de Mossos d’Esquadra per 
tal d’intercanviar informació i opinions; 
amb les dades del 29/4/06, la Policia 
Local modifica els seus quadrants de 
servei (distribució del personal). 

∙Al mateix temps un grup de veïns 
del c. Castell sol∙licita una entrevista 
amb el regidor de Governació, que es 
concreta el dia 4 de maig. 

∙El dia anterior, el portaveu del grup 
municipal de CiU envia una nota 
manifestant el neguit que havia rebut 
una regidora del seu grup, veïna de la zona 
afectada, en relació amb els robatoris. El 
mateix dia 4 se li comunica per correu 
electrònic la convocatòria de la reunió 

amb els veïns. D’aquella reunió hi ha 
el compromís del regidor de fer arribar 
uns díptics informatius de “Seguretat 
i mesures de prevenció a domicilis” 
repartits l’any anterior i la convocatòria 
d’una reunió amb els cossos de seguretat 
per tal d’ampliar i assessorar els veïns i 
veïnes sobre la qüestió (aquesta reunió 
estava programada per a l’inici dels mes 
de juny, com s’havia fet l’any anterior, i, 
doncs, es va avançar). 

∙S’acorda amb la inspectora en 
cap de l’ABP de Mossos d’Esquadra 
convocar la reunió el dia 16 de maig. 
A causa del seu caràcter preventiu i 
tècnic, s’aconsella la no-presència 
dels representants polítics per tal de 
no desenfocar l’objectiu de la  reunió, 
de la qual cosa s’informa els portaveus 
municipals (de la mateixa forma que han 
estat informats via SMS puntualment 
de tots els robatoris efectuats des del 
22/4/06). 

∙Avaluada la reunió realitzada 
pels cossos de seguretat (Mossos 
d’Esquadra i Policia Local) en la qual es va 
reclamar la presència dels representants 
polítics, l’alcalde convoca una reunió 
informativa veïnal el dia 25 de maig 

per donar les explicacions pertinents 
sobre el tema i analitzar la situació. 
D’aquesta reunió va sortir el compromís 
de l’equip de govern d’agilitzar al màxim 
la contractació d’agents interins de la 
Policia Local amb caràcter d’urgència, 
ja que s’estava esperant l’arribada de 4 
agents nous procedents de l’Escola de 
Policia de Catalunya. Aquest compromís 
es va complir, ja que el dia 1 de juny dos 
nous policies interins estaven prestant el 
seu servei al nostre municipi reforçant el 
servei nocturn.

En definitiva, en tot moment l’Ajuntament 
de Teià ha estat transparent quant a 
la informació del nombre d’efectius 
amb els quals disposem i és manifesta 
la seva col∙laboració amb el cos de 
Mossos d’Esquadra, que és qui en té 
la competència. En aquest sentit, cal 
destacar la detenció l’any passat per part 
de dos agents de policia local (un d’ells 
interí) d’un sospitós amb eines i estris 
propis de l’actuació delictiva,  detenció 
que no es va fer pública per afavorir 
les tasques d’investigació de Mossos 
d’Esquadra. En l’actualitat es continua 
reforçant el servei de nit comunicant a 
l’ABP  de Mossos de Premià de Mar els 
operatius previstos.

És cert que en els darrers mesos d’abril i maig hem rebut un 

allau de robatoris a interiors de domicilis (13 concretament), 

situació alarmant no únicament a Teià sinó a tot Catalunya. 

Caldria, però, mantenir una visió amb suficient persepectiva 

per tal d’analitzar aquest tipus de delictes durant els dos 

últims anys, en què aquesta competència al nostre municipi 

és assumida pel cos de Mossos d’Esquadra:
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Els treballs realitzats de pavimentació 

i tractament específic han consistit en 

la substitució del paviment existent de 

formigó (molt malmès) per un paviment 

de llamborda rústica, de color gris, 

amb voreres al mateix nivell amb canvi 

de material, color vermell. El projecte 

també preveia la substitució de la xarxa 

de clavegueram, i la instal∙lació d’una 

xarxa  independent d’aigües pluvials. 

A més de l’actualització de la xarxa 

pública de distribució d’aigua, incloent-hi 

la instal∙lació de tres hidrants (boques 

d’incendi). Pel que fa al nou enllumenat 

públic, hi ha hagut la substitució de 

l’enllumenat públic existent (obsolet), 

per fanals tipus romànic i lluminària de 

vapor de sodi d’alta pressió.

 

S’han aprofitat les obres per a procedir a la 

substitució de la xarxa de subministrament 

de gas, i, per primera vegada al nucli 

urbà, s’han fet totes les gestions 

necessàries per tal d’aprofitar les obres 

per soterrar les xarxes de subministrament 

d’electricitat i de telèfon. En aquest 

sentit, felicitem tant l’enginyer com 

l’aparellador municipals per les gestions 

tècniques i el seguiment de les obres, 

tot aprofitant l’avinentesa per a demanar 

-Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de nova construcció  

 a l’IES de Teià (Maresme):

 Instituto de Auscultación Estructural y Medio Ambiente, SL Espanyola.

-Execució de les obres de nova construcció de l’IES Teià (Maresme):

Brues y Fernández Construcciones, SA

Adjudicades les obres de l’IES de Teià, 
que començaran al juliol

S’han enllestit les obres de renovació de serveis i nova 
pavimentació del torrent de Casa Bru i carrers adjacents

Les empreses adjudicatàries són:

Esperem que les obres comencin puntualment i que al setembre de l’any que 

ve puguem inaugurar l’institut de Teià, si més no aquest és el compromís del 

Departament d’Educació.

El 25 de maig la Generalitat de Catalunya 
va adjudicar les obres de l’IES de Teià, que 

es preveu que comencin abans 
del 15 de juliol.

A finals de maig es van enllestir les obres del projecte de complementació i adequació d’infrastructures 

urbanes del torrent de Casa Bru i dels carrers de les Flors, de l’Ebre, de Joan Torrents, del Maresme i de les 

Guilleries, a més del tram baix dels carrers Margarida Xirgu i Josep Sabatés, la primera obra del projecte de 

valorització i tractament específic del casc antic impulsat per l’actual equip de govern municipal.

disculpes des de l’equip de govern al 

veïnat afectat per l’excessiva durada de 

les obres i les molèsties ocasionades, 

imputables a l’empresa adjudicatària de 

les obres, tal com l’alcalde va informar 

en carta adreçada als veïns i veïnes el 

passat mes de març.

 

Les obres han tingut un pressupost 

d’adjudicació de  313.891,73 €, dels 

quals 152.577 € corresponen a l’ajut 

del programa de PUOSC 2004 de la 

Generalitat de Catalunya; la resta s’ha 

cobert amb aportació municipal directa 

(pressupost d’inversió) i amb contribucions 

especials dels veïns i veïnes.

 

En breu començaran les obres de renovació 

de serveis i nova pavimentació, seguint 

el mateix criteri de valorització del casc 

antic, del torrent del Dr. Barrera (amb ajut 

PUOSC 2005 de 50.000 €, del cost total 

de 199.008,25 €) i carrer de Berenguer 

Raudors (amb subvenció extraordinària 

PUOSC 2005 de 108.654,87 €, del cost 

total de 120.727,63 €), que connectaran 

el passeig de la Riera amb el camí del 

Cementiri, ja pavimentat amb llamborda 

rústica el 2004.

 



7

Els Serveis de Manteniment de 

l’Ajuntament han arranjat la teulada 

de l’església, concretament la 

reposició de teules trencades.

La teulada de 

l’església, arranjada

La visita guiada va anar a a càrrec de l’arqueòleg i gestor cultural Antoni Martín i Oliveras, director del projecte CELLA 

VINARIA, i de Carles Velasco, arqueòleg col∙laborador. Prèviament, l’alcalde i el regidor de Promoció econòmica van rebre 

els congressistes a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Teià, on se’ls va fer lliurament del llibre Els Privilegis de Teià.

 

Per altra banda, el projecte CELLA 

VINARIA també ha estat present a la XI 

Fira Ibero-romana de Cabrera de Mar, 

el passat diumenge 4 de juny, convidats 

per l’Ajuntament d’aquest municipi, 

per tal de donar a conèixer el jaciment 

romà vitivinícola de Vallmora dins el 

patrimoni arqueològic comarcal.

L’equip de govern informa

l’equip de govern informa

Dissabte 3 de juny va tenir lloc la visita al jaciment de Vallmora (Teià) dels congresistes de la 1st 
International Conference in Crop Fields and Garden Archaeology (1r Congrés Internacional sobre 
Arqueologia de camps de conreu i jardins), organitzat per la Universitat de Barcelona i Icomos.

La comunitat científica internacional 
visita el jaciment de Vallmora
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Ratificat l’agermanament  amb Massarosa 
en un Ple extraordinari celebrat a la Unió

Reproduïm el text íntegre de l’acord de 

Ple aprovat per unanimitat:

 

  El municipi de Teià va oficialitzar el 

primer pacte d’agermanament amb un 

municipi europeu, concretament amb la 

ciutat toscana de Massorosa (Itàlia), el 

24 de setembre de 2005, mitjançant un 

document signat per l’alcalde de Teià 

i per l’alcalde de Massarosa en sessió 

extraordinària del Ple municipal de 

l’Ajuntament de Massarosa (Consiglio 

Comunale di Massarosa), document 

l’original del qual s’exhibeix a la Sala 

de Plens de l’Ajuntament de Teià.

 

  En l’acte de signatura i oficialització 

d’aquest pacte, ratificat per unanimitat 

per totes les forces polítiques de 

l’Ajuntament de Massarosa, hi van 

assistir per part de Teià tots els 

portaveus municipals de l’Ajuntament 

de Teià i representants de la societat 

civil de Teià, acompanyats per la Colla 

Gegantera de Teià com a mostra de les 

tradicions i el folklore de Catalunya.

 

  La signatura oficial a Massarosa del 

pacte d’agermanament derivava de 

l’acord de Ple de l’Ajuntament de Teià 

de 20 de setembre de 2005 segons el 

qual Teià es comprometia a organitzar 

al llarg del 2006 la ratificació oficial 

de la signatura de l’agermanament 

entre els municipis de Massarosa 

i Teià, i a elaborar un programa 

quadriennal d’intercanvis institucionals, 

socioculturals, educatius i escolars 

i d’altres vessants, encaminats a la 

participació de la societat civil de Teià 

en aquest procés d’agermanament. I, 

a més, tenint en compte que entre els 

anys 2004 i 2005 es va anar gestant 

aquest primer agermanament de la vila 

de Teià, segons els acords plenaris de 

30 de març de 2004 i de 20 de setembre 

de 2005.

 

  És per aquesta finalitat que en el Ple 

del passat 16 de març es va aprovar per 

unanimitat la creació d’una Comissió 

d’agermanament amb Massarosa, 

que estarà constituïda per l’alcalde 

i 4 representants més del Consistori 

municipal (els portaveus municipals) 

i 4 representants de la societat civil 

local (encara pendents de nomenament 

formal).

 

  I, finalment, vist que l’Ajuntament 

de Teià ha elaborat 25 reproduccions 

numerades i estotjades del signaculum 

de plom del segle II dC trobat al jaciment 

romà de Vallmora, com a objecte 

institucional representatiu de Teià i del 

seu patrimoni històric i cultural.

El passat 12 de 

maig va tenir lloc 

el Ple extarordinari 

de ratificació de 

l’agermanament entre 

Teià i Massarosa. 

L’acte, que va comptar 

amb la participació de 

la Colla Gegantera de 

Teià, de les escoles 

de música Cadença i Clau de Sol i amb la Coral Esclat (no hi va poder participar el Cor Atàlia, per la 

defunció sobtada d’una de les cantaires, l'Olga Ferrer), va omplir la Sala d’actes de la Unió.

<<

(Segueix a l'altre full)

<<

<<

<<

<<
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 _. Ratificar el pacte d’agermanament 

entre els municipis de Massarosa i Teià 

signat a Massarosa el passat 24 de 

setembre de 2005.

 _. Lliurar la clau d’argent de Teià a 

l’Ajuntament de Massarosa i a la seva 

delegació d’agermanament, a mans del 

seu alcalde, com a símbol d’aquest primer 

agermanament i del llaç de fraternitat 

que ens uneix.

 _. Fer lliurament i obsequi a l’Ajuntament 

de Massarosa i a la seva delegació 

d’agermanament, a mans del seu alcalde, 

de la primera reproducció institucional 

del Signaculum de Vallmora.

Entre el 10 i el 17 de juny, un grup de 42 

jubilats del Casal de la Gent Gran de Teià 

van visitar Massarosa i la Toscana. Van 

ser rebuts per les autoritats i l’alcalde 

de Massarosa, Fabrizio Larini, amb la 

interpretació de les bandes musicals i 

majorets de Massarosa, Quiesa i Bozzano. 

L’Ajuntament de Massarosa, en col∙laboració 

amb l’Associazione Musicale Lucchese, 

també els van oferir un concert de piano 

a l’església de Pieve a Eilici en honor de la 

delegació de gent gran de Teià.

 

La gent gran de Teià han visitat Massarosa al juny

A més de Massarosa, els avis i àvies de 

Teià van conèixer el llac de Massaciuccoli, 

Viareggio, Pisa, Lucca, Siena, Florència 

i San Gimigniano. I van poder tastar 

la gastronomia pròpia de la província 

toscana de Lucca. Es van allotjar a la casa 

rural de Le Case Rosse, a Massaciuccoli 

(agregat de Massarosa).

 

El viatge ha comptat amb el suport de 

l’Ajuntament de Teià, la Diputació de 

Barcelona i el Departament de Benestar 

i Família de la Generalitat de Catalunya, 

i amb el patrocini de Caixa Laietana i 

la Caixa.

 

Tant l’alcalde de Teià, Andreu Bosch, 

i sobretot la regidora de Gent Gran, 

Emma Peiró, van poder acompanyar 

els nostres avis i àvies bona part del 

viatge. El nostre agraïment al Comune 

di Massarosa per l’excel∙lent i emotiva 

acollida als avis i àvies de Teià.

 _. Lliurar a tots els representants de 

la delegació de Massarosa d’un plat 

de terrissa commemoratiu d’aquest 

agermanament.

 _. Agrair a totes les entitats i associacions 

locals i representants de la societat civil 

de Teià la seva contribució a dignificar 

i fer participatiu aquest primer procés 

d’agermanament; i avui, de manera 

especial, a les escoles de música Cadença 

i Clau de Sol, a la Coral Esclat i al Cor 

Atàlia i a la Colla Gegantera de Teià.

 

 Teià, 12 de maig de 2006

   L’alcalde proposa l’adopció dels següents acords: Col·locat a l’avinguda 
Kennedy el rètol 

indicador de 
l’agermanament 
amb Massarosa

>>

>>
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Valoració 

i Crònica 
de la 
FICOEM 2006     

legislatura i podem dir que segons les enquestes realitzades (31 

contestades)  als comerciants i expositors,  el resultat  ha estat 

satisfactori  ja que han donat com a nota global d’un 7 sobre 10.

Hem celebrat la tercera  

F I C O E M  d ’ a q u e s t a 

Atès el creixent del nombre de 

puntaires i col∙leccionistes de cava, 

s’imposava un canvi d’ubicació  per 

atendre la seva acollida i la plaça de 

les Ordidores i Teixidores ha estat  un 

encert, principalment l’espai d’ombra 

aconseguit amb la tècnica d’hivernacle, 

que ha estat la novetat d’enguany, els 

assistents i el públic en general així ho 

van agrair.

El “trenet”, ja és un símbol de la 

nostra Fira. Un parell de mesos abans, 

la gent preguntava si n’hi hauria. El 

soroll de la seva campaneta per la 

riera ja se’ns ha fet familiar. Així com 

també se’ns ha fet familiar els clàxons 
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dels vehicles antics, els quals s’han fet sentir no tan 

sols al passeig de  la Riera, sinó que aquest any van 

fer un recorregut pels barris de la Vinya, el Pi de l’Indià 

i els blocs del Masnou tot tornant per la carretera de 

Vallbellida.

Les activitats que s’hi van organitzar des de l’espectacle 

infantil, les actuacions dels alumnes de les escoles de 

Música i de Ball, els jocs en català del CPNL, la xocolatada 

i com a novetat el concurs d’olives organitzat pel grup 

de joves de Teià, varen tenir molta afluència de públic, 

així com l’èxit de la Taverna i el Mercat de segona 

mà que va durar els dos dies de la fira va fer que els 

seus organitzadors quedessin molt satisfets. També cal 

destacar l’estand de la delegació de Massarosa que va  

sortejar un viatge per a dues persones.

L’èxit d’aquesta fira és mantenir-la i fer-hi 

innovacions cada any i la nostra reflexió a fer-hi 

canvis és oberta a tothom que pugui aportar idees. 

També vull dir que sense el treball humà de tot el 

personal de l’Ajuntament, tècnics, administratius i 

treballadors de la brigada no hauria aconseguit.

Felicitats a tots i fins l’any que ve!!

Josep Maria Gallés

Regidor de Promoció econòmica

La CMC La Unió acull l’exposició “Mostra de puntaires”
En el marc de la FICOEM Sant Ponç 

2006, que tradicionalment acull la 

Trobada de Puntaires organitzada pel 

grup de puntaires de Teià, enguany es 

va poder visitar a La Unió l’exposició 

titulada “Mostra de puntaires”.

L’exposició estava organitzada en 

dos àmbits diferenciats, que es 

complementaven mútuament. Per una 

banda, vam poder contemplar part 

de la col.lecció de postals originals 

amb imatges del treball de les puntes, 

propietat de Josep Plana.

Per altra banda, l’exposició es completava 

amb una mostra dels treballs que el grup 

de puntaires de Teià ha anat elaborant 

durant tots aquests anys d’existència 

i de treball, a partir de les trobades 

setmanals a la mateixa Unió.

Des d’aquestes línies cal agrair, doncs, 

l’empenta i el treball d’aquest grup 

dedicat al manteniment d’aquesta 

tradició artesanal pròpia de la nostra 

cultura.   
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Club Virtual de la Feina

L’any 2005 va néixer el Club Virtual de la Feina, iniciativa 

promoguda des del Consell Comarcal del Maresme i 

participada per 13 ajuntaments de la comarca, entre 

ells Teià. Des de llavors s’han gestionat 1.100 ofertes 

laborals i s’han inscrit 1.500 usuaris els quals han pogut 

cercar feina, assessorar-se i intercanviar informació 

on line amb altres usuaris des de qualsevol lloc i en 

qualsevol moment.

Es pot accedir a la pàgina web a través de l’adreça 

electrònica www.cvfmaresme.com i si us hi voleu 

donar d’alta haureu de posar-vos en contacte amb el 

departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de Teià al telèfon 93 555 56 99.

1.100 ofertes de treball i 1.500 usuaris

CANVI AL TELÈFON DE 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

A partir d’ara si us hi voleu posar en contacte 

amb el departament de Promoció Econòmica 

de l’Ajuntament de Teià 

el nou telèfon de contacte és el 93 555 56 99.

L’edifici dels mestres

D’acord amb un marc legal vigent (força anacrònic, perquè 

es remunta a l’any 1967), els pisos dels mestres són uns 

habitatges de propietat municipal que es posen a disposició 

del Departament d’Educació per si algun mestre o mestra sense 

habitatge de propietat  al municipi i amb plaça en aquesta 

escola sol∙licita ocupar-lo. El procediment és força senzill: 

a) Ho sol.licita a l’ajuntament i si aquest no hi té cap 

impediment legal o justificat se li concedeix.

b) Quan un mestre o mestra deixa el pis, ja sigui per 

pròpia voluntat o perquè té una propietat al poble o bé 

No s’amaga a ningú que un aspecte que suscita interès és el 
que fa referència a la situació de l’edifici dels mestres.

perquè perd la plaça al centre, ha de desocupar el pis 

i tornar la clau a l’ajuntament, signant el corresponent 

document. 

c) Si concorren algunes circumstàncies com ara: necessitats 

derivades de la planificació urbanística, declaració de 

ruïna, per necessitats d’escolarització per ampliació del 

centre, habitatge deshabitat més d’un curs escolar..., 

l’ajuntament pot sol.licitar la desafectació al Departament, 

i aquest organisme la podrà autoritzar. I en aquest cas 

l’ajuntament disposarà del pis.

I n’és una mostra l’escrit publicat al darrer número de la revista de 

l’AMPA Fem el Cim 17 signat per Mari Ballesteros, mestra del Cim.

Considerem, d’entrada, que aquest fet s’hauria de separar del 

que és fonamental: l’ampliació de la tercera línia, amb el que tot 

això implica. Perquè des de l’administració municipal hem de 

donar resposta a una situació i una perspectiva de planificació 

i de futur i, per tant, hem de valorar la millor opció per al poble 

i la comunitat educativa.

(Segueix a l'altre full)
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En aquest moment estan ocupats 3 

pisos per mestres dels quatre que 

queden amb aquest ús; 2 pisos més 

estan desafectats com a habitatge i en 

propietat de l’ajuntament, i altres 2 estan 

desafectats com a pisos però reservats 

per a ús escolar, que han pasat a servei 

de l’escola i de l’AMPA per necessitats 

escolars. Finalment, 1 dels habitatges 

està ocupat per un mestre de l’escola 

sense autorització municipal, cosa que 

ha estat denunciada al Jutjat de Mataró 

per ocupació irregular.

El pis denunciat havia estat desocupat, 

atès que el mestre adjudicatari havia 

lliurat un joc de claus al mes de setembre 

del 2004. El mateix mes hi ha la petició 

d’una mestra per ocupar-lo, que és 

desestimada, pensant en una possible 

afectació per l’ampliació de l’escola. 

Però ens trobem que l’ocupa sense cap 

autorització i ens confirma que la clau li 

ha estat facilitada per l’anterior inquilí. 

Malgrat tot, es va accedir temporalment 

a admetre’n l’ocupació irregular, atenent 

a les circumstàncies particulars, fins a 

l’inici del tercer trimestre. La mestra va 

notificar la desocupació de l’habitatge i 

va tornar les claus al final de juny. 

Quan al mes de setembre es va a comprovar 

l’estat del pis, es comprova que s’havia 

realitzat un canvi en el pany i es constata 

que aleshores el tornava a ocupar l’anterior 

inquilí. Davant d’aquesta actitud, es va 

decidir de posar una denúncia al Jutjat 

per ocupació il∙legal. Prèviament, al 

juliol, s’havia desestimat formalment 

la sol∙licitud d’aquest mestre, perquè 

disposava d’habitatge propi al municipi 

i pensant en l’afectació per ampliació de 

l’escola. A resultes d’aquesta resolució 

de l’Ajuntament, amb recurs de reposició 

desestimat, el mestre va presentar un 

recurs contenciós administratiu per 

discrepar de la negativa de l’Ajuntament 

a deixar-lo ocupar el pis.

Per una altra banda, des d’inici de 

la legislatura, s’ha aturat qualsevol 

utilització dels pisos desafectats per 

a usos socioculturals conscients de la 

possibilitat que l’ampliació de la tercera 

línia podia afectar-ne l’ús i per no crear 

falses espectatives a les entitats, a més 

de no distorsionar el caràcter residencial 

de part dels habitatges. Únicament es 

va permetre la utilització dels baixos 

per part de l’AMPA i per a magatzem de 

materials diversos de l’escola (expedients, 

En quina situació estem actualment?

Per tal d’augmentar el temps d’atenció 

sanitària, reduir la llista d’espera i 

disminuir les cues al CAP Teià:

- Recordem que cal portar la targeta 

sanitària per accedir a qualsevol dels 

serveis sanitaris.

- És necessari demanar hora de manera 

anticipada per visita mèdica (metge 

de família o pediatra) o d’infermeria i 

treballadora social; o bé per receptes 

(només si prèviament han estat autoritzades 

pel metge de família) i també per les 

confirmacions de baixa laboral.

L’horari de sol∙licitud de visita 

és des de les 8:30 a la 13:30 i des 

de les 14:30 a les 19:30 hores (es 

pot demanar cita personalment, al 

telèfon 93.540.12.03, i a través del 

portal d’internet www.gencat.net). 

NOTA INFORMATIVA
Consultori Municipal de Salut

L’Associació Dana per la defensa dels animals i la natura, formada per voluntaris 

i voluntàries, gestiona una important tasca en el nostre municipi. 

DANA té cura dels drets dels animals, controla els abandonaments que es 

produeixen massa sovint a la via pública i la seva recollida, potenciant les 

adopcions d’aquests animals abandonats, entre moltes altres tasques.

Ubicats a la zona d’equipaments municipals de l’antic escorxador, 

l’Ajuntament va incloure en els pressupostos d’inversió del 2005 les 

obres de millora, adequació i ampliació de les instal∙lacions amb noves 

casetes per als animals i la renovació dels serveis bàsics. L’objectiu era 

dotar-les de totes les condicions necessàries i aconseguir la tramitació 

del Nucli Zoològic.

Aquest mes de maig, un cop finalitzades les obres, el Departament de 

Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha donat el vistiplau a les 

instal∙lacions i ens ha atorgat la nova catalogació de Nucli Zoològic.

Aquesta només és el primer pas cap a la normalització i la millora de 

qualitat de la tasca que DANA porta a terme a Teià. Ara hem de continuar 

treballant plegats.

Teià estrena Nucli Zoològic

cadires, taules…) atesa la reducció 

d’espais que anava suportant l’escola 

en la dilatada solució a l’ampliació de 

la tercera línia.

Per fer front a les conseqüències 

derivades de l’avantprojecte, 

l’Ajuntament en previsió va realitzar 

al novembre del 2005 una proposta 

a les mestres afectades en la qual 

es comprometia a reallotjar-les, 

d’acord amb el conveni subscrit amb 

INCASOL i el Dep. de Medi Ambient 

i Habitatge. Aquests habitatges 

serien els de promoció pública a 

construir en el sector de La Plana 

per INCASOL, assumint l’Ajuntament 

la formalització del corresponent 

contracte d’arrendament dels 

habitatges i el pagament dels 

rebuts de lloguer mentre es trobin 

en actiu i es mantingui la relació 

funcionarial amb el CEIP El Cim. 

Aquesta proposta encara està sobre 

la taula pendent de resposta per part 

de les mestres. El conserge, també 

afectat per l’ampliació, com ja sabeu 

per l’anterior Butlletí, ja va acceptar 

i signar aquesta proposta.

Quina solució 
s’ofereix als mestres?
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Treballant plegats per una 

educació integral 

Com podeu observar, les actuacions s’han adreçat tant a 

l’alumnat com a les seves famílies. Sempre que ha estat 

possible també hem obert les sessions familiars a la resta 

de la ciutadania. Val a dir que la implicació de les famílies, 

quant a la seva assistència, ha estat més aviat escassa però 

esperem que per al proper curs, millori.

1r ESO Prevenció drogodependències I: 
-Taller de prevenció del Tabaquisme
Educació per a la convivència I: Taller “Àfrica en Imatges”

2n ESO Prevenció de drogodependències II: “Entre tots”
- Seminari de suport a l’acció tutorial / Taller d’habilitats 
socials per als alumnes
- Taller per a mares i  pares

3r ESO Prevenció de drogodependències III:
- Taller de prevenció de problemàtiques associades a l’ús/
abús de les drogues
- Producció teatral “No em ratllis”
- Taller per a mares i pares: “Què puc fer si el meu fill pren 
drogues?”

4t ESO Educació Sexual: 
- “Taller sobre sexualitat i sida”
- “Joc del Trivial contra la sida”
- Exposició “Mira’t i informa’t”
Programa d’orientació acadèmica i professional
- Xerrades d’orientació als alumnes
- Xerrades d’orientació per a mares i pares
- Aula mòbil
- Sessions d’atenció individual
- Seminari de suport a l’acció tutorial

1r Batxillerat Prevenció de drogodependències IV: Taller 
“Publicitat subliminal i alcohol”
Educació per a la convivència II: 
- Taller Relacions Abusives
- Producció teatral “Ja n’hi ha prou”
- Taller per a mares i pares “Pautes educatives per a prevenir 
la violència”

2n Batxillerat Coneixement de l’entorn, mobilitat sostenible 
i medi ambient:
- Taller sobre “Els colors de la crònica” de Iago Pericot

Aquí teniu un quadre amb les actuacions realitzades:

Aquest curs, des de les regidories d’Educació dels Ajuntaments 

de Teià i d’Alella, s’han portat a terme 17 accions a l’IES 

Alella dins del Pla d’Educació Integral 2005-06.

L’objectiu d’aquest pla és complementar la formació reglada 

que s’imparteix en aquest centre amb propostes educatives 

impulsades per les administracions locals.

El pla s’estructura en 4 eixos: 

1∙educació per a la salut

2∙educació per a la convivència 

3∙orientació acadèmica i professional 

4∙coneixement de l’entorn, mobilitat sostenible 

    i medi ambient

L’Homenatge a les àvies i als avis més 
grans del Casal de la Gent Gran es celebrarà 
enguany el dissabte 15 de juliol als jardins 

del Casal a les 17.30h.

La celebració comptarà amb la presència musical dela 

companyia Swing Set que ens oferirà l’espectacle “Música 

catalana”, un concert amb cançons tradicionals i modernes 

catalanes i amb peces de sarsuela com: L´emigrant, 

L´hereu Riera, El romanç de Santa Llúcia, La puntaire, 

La Gavina...

Fem arribar un any més el nostre agraïment al Programa 

de Gent Gran, del Departament de Benestar i Familia 

de la Generalitat de Catalunya que fa possible aquesta 

actuació musical de nivell.

Homenatge a les 
àvies i avis més grans del 

Casal de la Gent Gran

El Grup d’Opinió Dones 21 

convidades al 

Parlament de Catalunya

El passat divendres 21 d’abril el Grup d’Opinió Dones 

21 va ser convidat a la lectura de poemes que amb 

motiu de la diada de Sant Jordi s’organitza al Parlament 

de Catalunya.

La participació de l’escriptora i diputada Maria Mercè Roca 

en els actes de commemoració del dia de les Dones a Teià 

amb la lectura dramatitzada “Bocins de la vida i obra literària 

de Caterina Albert i Paradís”, dirigida per Toni Calmet i 

organitzada pel Grup d’Opinió Dones 21, va ésser el detonant 

d’aquesta invitació.

Maria Mercè Roca es va entusiasmar amb la lectura organitzada 

a Teià en un acte reivindicatiu i replet de simbolisme i va 

proposar el Grup d’Opinió Dones 21 com a representant de 

la societat civil per a participar en la

lectura d’enguany al Parlament de Catalunya.

De la mà de Toni Calmet, que va compartir lectura amb el 

president d’ERC Josep Lluís Carod-Rovira i el músic Jordi Savall, 

van llegir uns versos de l’obra Enllà de Joan Maragall, escollida 

amb motiu del centenari de la seva publicació juntament 

amb fragments de dues obres clau de la literatura catalana 

que enguany celebren el centenari: Els fruits saborosos, de 

Josep Carner, i Horacianes, de Miquel Costa i Llobera.
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Ja tenim projecte d’ampliació 
de la tercera línia del Cim

A continuació es va exposar l’avantprojecte d’ampliació. 

Primer es van determinar els espais que caldria enderrocar: 

menjador, cuina, edifici d’Educació Infantil i habitatge del 

conserge, edifici d’habitatges dels mestres, caldera, l’estació 

transformadora elèctrica i l’última aula de l’edifici que toca 

al poliesportiu. Es va assenyalar el límit del solar actual de 

9.844 m2 i el de l’ampliació, que passaria a ser de 10.543,74 

m2. I ja es va mostrar la nova ampliació, que anirà seguint 

el límit del solar per la cara que dóna al carrer dels Pins. 

Serà un edifici que tindrà un cos central on s’ubicarien els 

accessos al terreny dels actuals patis i la perllongació a la 

dreta, on hi hauria el gimnàs independent de 200 m2 amb 

un petit escenari i magatzem de material, els vestidors i tot 

l’aulari del programa d’educació infantil. I una perllogació 

a l’esquerra, on hi hauria menjador (d’uns 200-250 m2), 

cuina i lavabos (soterrats en relació amb l’emplaçament 

actual) i la nova construcció d’aulari d’un cicle d’Educació 

Primària. La utilització del gimnàs, el pati gran i el menjador 

quedarien independents de la resta de l’equipament desprès 

de finalitzada la jornada escolar.

Pel que fa a la remodelació, el més significatiu serà que hi 

haurà una sola escala d’accés al pis superior a diferència de 

les dues actuals, i la planta on actualment s’ubica la direcció i 

aulari de música, desdoblaments, plàstica i biblioteca-laboratori 

quedarà tota remodelada per situar-hi una biblioteca, sala 

d’informàtica, plàstica i altres.

Hi haurà una espècie de passadís que unirà transversalment 

els dos edificis (el nou del carrer dels Pins i el preexistent 

del carrer Puigoriol) amb un porxo cobert. Es remodelaran 

les grades per poder col∙locar dues pistes de bàsquet i un 

camp de futbol sala. També hi haurà un accés per mitjà d’un 

vial nou que comunicarà el carrer dels Pins amb el carrer 

Puigoriol, pel lateral del poliesportiu i per solar de l’actual 

edifici de mestres, que s’haurà d’enderrocar.

També es van exposar les fases d’execució del projecte:

Pel que fa a la cronologia temporal, es va avançar —amb 

les reserves que comporta tenint l’exemple de l’IES de 

Teià— que:

Va finalitzar la reunió amb un torn obert de paraula on es 

van apuntar per part dels assistents alguns suggeriments 

que el Departament va anotar per al seu estudi: ampliació 

de l’espai del menjador, vestidors per al monitoratge, espai 

magatzem de material…

Escolars, Carme Esteban, cap de Secció d’Obres dels Serveis Territorials, Josep Manel Rambla, del Servei de Planificació dels 

Serveis Territorials, i Romà Arañó, arquitecte adjudicatari del projecte. La presentació es va iniciar amb una explicació de 

l’anàlisi i diagnosi realitzada per l’equip d’arquitectes adjudicataris sobre les patologies de l’edifici actual, de l’estudi del 

terreny per poder implementar un programa de tres línies i dels temes relacionats amb la mobilitat de l’equipament.

Fase 1:  Pistes, gimnàs i edifici d’educació infantil.

Fase 2:  Enderroc cos central i edificis annexos.

Fase 3:  Menjador, cuina, aulari, porxos, enderroc pisos 

mestres i accesos c. dels Pins fins al c. Puigoriol.

que serà la futura escola 

Imatge virtual del 

vista desde el carrer dels Pins.

Octubre 2006:  Presentació projecte executiu

Febrer 2007:  Licitació d’obres

Maig/juny 2007:  Inici 1a fase d’obres

Juny 2008:  Lliurament de la 1a fase

Setembre 2009:  Lliurament de tota l’obra

Festa  de final de curs d’ADRENALINA
El passat 19 de Maig, els corresponsals d’Adrenalina van fer la Festa del Perquè sí a l’Institut 

d’Alella. La primera part de la festa estava destinada als i les alumnes de 1r, 2n i 3r d’Eso; 

que van participar en una gimcana i després en torneigs de bàsquet i futbol. 

La segona part de la festa, destinada als i les 

alumnes de 4t d’Eso i Batxillerat, va consistir 

en un concert d’un grup de l’Institut, Kola 

Deimpakto, i posteriorment una sessió de 

disco mòbil.

La festa va ser tot un èxit; 

i si no mireu les fotos!

El passat 2 de juny a la Sala de Plens de l’Ajuntament el Departament 

d’Educació va presentar l’avantprojecte d’ampliació i reforma del CEIP El Cim. 

Hi van assistir Josep Ma. Compte, cap de Servei de Gestió de Construccions 
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La segona quinzena de 

maig,  e l  p intor  gal lec 

Enrique Oliveros, que viu al 

Masnou de fa anys (casat 

amb la pintora masnovina 

Marta Fortuny), va exposar 

a la Unió la seva col∙lecció 

d’aquarel∙les ambientades 

sobretot a Teià.

 

Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde

1a Competició de Scrabble en català

Es va optar per la modalitat de partida 

DUPLICADA i no de partides eliminatòries 

en funció de l’assistència de públic. 

Hi van anar una vintena de persones i 

durant dues hores van anar competint 

en funció dels faristols preparats que 

el director del joc presentava. 

Aquesta modalitat de competició es 

basa en una sèrie de faristols preparats 

prèviament que es van presentant i amb 

els quals els jugadors han de mirar de 

construir paraules i col∙locar-les al 

tauler, tractant d’aconseguir la millor 

puntuació amb paraules vàlides. Al tauler, 

però, hi figurarà no el mot de major 

puntuació, sinó el prèviament preparat 

pel màster. Els jugadors competeixen 

en funció dels punts que han obtingut 

amb la seva jugada.

Es va agafar com a motiu de la partida 

preparada mots relacionats amb el poble 

de Teià, de tal manera que moltes de 

les paraules en joc tenien alguna relació 

amb el poble. I com a preparador de 

la partida, voldria  aprofitar aquestes 

línies per agrair a Josep M. Balada i a 

Josep Ramentol la seva col∙laboració en 

facilitar-nos llistats de mots relacionats 

amb el poble de Teià (noms de partides, 

eines i feines, noms de cases, etc...) 

que van ser usats per confeccionar la 

partida.

El seguiment de les jugades va ser 

intens i emocionant, destacant l’alt 

nivell general dels participants. Es van 

donar tres premis als tres participants 

que van aconseguir la puntuació més 

alta, després d’una classificació que no 

es va decidir fins la darrera jugada. 

Esperem que ben aviat a Teià es torni a 

organitzar alguna altra competició de 

Scrabble en català, i que hi hagi una 

major difusió i participació de públic, 

com a mostra de l’interès creixent que 

desperta aquest joc i més si es fa en 

llengua catalana.

Pep Vinyals, maig del 2006

El passat dia 22 d’abril va tenir lloc a La Unió la primera competició de 

Scrabble en català que es fa a Teià, com un dels actes de la festivitat de Sant 

Jordi. En Lluís De Yzaguirre i jo mateix, Pep Vinyals, vam ser els encarregats 

de preparar la competició.

El pintor gallec Enrique Oliveros dóna dues 
aquarel·les a l’Ajuntament

El pintor va donar a l’Ajuntament dues de les aquarel∙les exposades, la de 

la foto, amb vistes de l’església des del camí del Cementiri (que havia servit 

per a il∙lustrar el cartell i invitacions de l’exposició), i una de la façana de 

la Unió, que amplien el fons d’art municipal

  Gràcies, Enrique, i bona sort.

NOTA INFORMATIVA

Resposta als comentaris de CiU del seu 

article Grups Municipals, en l’anterior 

butlletí; on explicava la “seva” versió 

d’una seqüència de fets  i assenyalava, 

ves per on, un article que els semblava 

“novedós”, qüestió aquesta que ja 

havia estat explicada en Comissió 

Informativa dies abans del tancament 

inicial. Només cal llegir els articles dels 

Grups Municipals per veure que tots fan 

referència a les mateixes dates. 

Sembla ser que les explicacions 

donades en el seu moment no els 

varen satisfer i apunten de privar d’una 

informació cabdal,  per explicar el seu 

posicionament. Sols vull recordar-los 

que aquesta pràctica que ells apunten, 

era la constant en la seva etapa de 

govern. 

Ara i sempre tenen la porta oberta en el 

Consell de Redacció, per participar, per 

expressar, per aportar, per construir un 

butlletí més plural. Aquesta invitació 

s’ha mantingut des de la constitució 

del nou Consell de Redacció, i encara 

esperem les seves aportacions.

Joan Anton Martínez

Regidor de Comunicació
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de Semana Cultural. Entorn d’aquesta data s’organitzen 

des de la regidoria de Cultura, amb la col.laboració de la 

Comissió de Cultura i Festes, diversos actes relacionats 

amb la literatura i la cultura en general.

Enguany no ha estat una excepció, i vam iniciar aquest 

conjunt d’actes amb l’organització d’un taller d’escriptura 

creativa a la CMC La Unió a càrrec de l’escriptora Care 

Santos.

El Fons Batllori també es va voler afegir a la programació 

d’actes, i s’hi va organitzar una xerrada del periodista 

i crític d’art Josep Mª Cadena sobre “La vida quotidiana 

en el Quixot”, combinada amb una visita guiada a la sala 

d’exposicions conduïda pel Toni Batllori, aprofitant la 

presència del treball “El Quixot de Batllori i Jofré”.

Durant la setmana també va tenir lloc la inauguració de 

l’exposició que es va poder contemplar durant tota la 

quinzena: “Els colors de la crònica 2004-2005”. El mateix 

artista, en Iago Pericot, es va encarregar de presentar 

aquests treballs i el llibre que duu el mateix nom, i conduir 

una visita dels alumnes de l’IES Alella.

I aquest també va ser el marc escollit per presentar el llibre 

“Els Privilegis de Teià”, un any després de les jornades 

científiques organitzades entorn d’aquest fet històric, amb 

la presència de l’autora i historiadora Teresa Ferrer.

Durant el cap de setmana va tenir lloc, dissabte, el taller 

i posterior campionat d’Scrabble. I al vespre la Coral 

Esclat, acompanyada en aquesta ocasió pels Cantaires 

Muntanyencs de Gràcia, va interpretar de nou el Carmina 

Burana.

El dia 23 d’abril enguany ha caigut en diumenge, i vam 

voler aprofitar l’ocasió per concentrar tota una sèrie d’actes 

el mateix dia de Sant Jordi. Vam iniciar aquesta celebració 

amb la “Matinal de Sant Jordi”, al Parc de Can Godó, on 

es va poder participar de forma simultània en diverses 

activitats organitzades: racó de contes infantils, lectures 

en veu alta, taller de transformació d’un objecte en art, 

construcció d’un conte gegant, i l’intercanvi de llibres. 

El matí el va cloure l’actuació de la Coral Picarol.

A la tarda, i com és tradicional en aquestes dates, va tenir 

lloc l’acte de lliurament de premis de la XXIIIa edició de 

la Mostra Literària de Teià que, entre d’altres, va servir 

per retre un petit homenatge a l’Antonieta Lladó, que 

va participar en totes les edicions d’aquest certamen 

literari. 

Finalment, i com a cloenda d’aquest conjunt d’actes de Sant 

Jordi, a La Palma vam poder gaudir del recital “10 catalans 

i un rus”, en homenatge a l’Ovidia Montllor; espectacle a 

càrrec del Toti Soler, la Llúcia Vives i en Jordi Jané.

Per Sant Jordi, Setmana CulturalLa diada de Sant Jordi és 

sinònim de cultura i, a Teià, 
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1. El projecte de nou CAP, aparcament soterrat i 
habitatges per a gent gran a la plaça de Catalunya. 
Amb el solar cedit per l’Agrícola de Teià, només falta 
que INCASOL aprovi el projecte executiu i liciti les obres, 
que es preveuen d’iniciar-se abans d’acabar l’any. La 
pavimentació de la nova plaça de Catalunya serà per 
a finals del 2007.
 
2. Els 93 pisos socials de la Plana. Amb el conveni 
signat el 2006 amb INCASOL i Medi Ambient i Habitatge, 
s’ha enllestit el projecte executiu dels 93 habitatges 
socials contemplats per l’actual equip de govern (1/3 
de lloguer i 2/3 de compra), que es construiran a partir 
de l’any que ve.
 
3. L’IES de Teià. Amb les obres adjudicades per part del 
Departamernt d’Educació aquest passat mes de juny, 
aquest juliol han de començar les obres, que haurien 
d’estar enllestides per al setembre de 2007.
 
4. L’ampliació de la 3a línia i de remodelació del CEIP 
EL CIM. Presentat l’avantprojecte definitiu de l’ampliació 
de l’escola, aquesta millora ja té calendari a través dels 
acords entre l’Ajuntament de Teià i el Departament 
d’Educació. Fins al setembre del 2008, però, no en veurem 
enllestida la primera fase; i la segona, per al 2009.
 
5. La biblioteca de Teià i el parc de can Llaurador. S’ha 
garantit i planificat econòmicament aquesta inversió de 
biblioteca pública, amb el parc i la rehabilitació de la 
masia com a arxiu històric. Al juliol, els arquitectes lliuraran 
el projecte, i a posteriori l’Ajuntament licitarà les obres 
perquè puguin començar cap a finals d’any.
 
6. La nova carretera de Teià al Masnou. En aquesta 
legislatura s’ha desencallat amb el Ministeri de Medi 

Ambient el projecte de soterrament del tram sorrenc de 
la riera de Teià, ja acabat, i també s’està executant el 
projecte de la Generalitat de la nova carretera que ens 
unirà directament amb la N-II.
 
7. La llar d’infants municipal. S’estan enllestint les bases 
dels concursos tant de projecte i construcció com de 
gestió de la llar d’infants que s’ha de construir a la Plana, 
de manera que les obres puguin començar el 2007.
 
8. La restauració del jaciment romà de Vallmora. El 
projecte CELLA VINARIA (“celler”), amb fons europeus 
i patrocini privat, neix i impulsa ERC per convertir-lo en 
un centre d’interpretació museístic sobre els orígens i 
el comerç del vi a l’època romana i centre d’acollida 
turística.
 
9. Obres públiques de carrers. S’han enllestides les obres 
de pavimentació i serveis del torrent de Casa Bru i carrers 
adjacents, amb subvenció de la Generalitat, contribucions 
especials i inversió municipal. Al setembre començaran les 
obres de pavimentació dels carrers Berenguer Raudors i del 
torrent del Dr. Barrera, amb subvencions de la Generalitat. 
I al juliol es licitaran les obres de pavimentació de la vorera 
de l’avinguda dels Comtes d’Alba de Liste, a Vallbellida, 
també subvencionades per PUOSC. I, finalment, aviat 
s’aprovarà el projecte d’urbanització de la plaça de 
Sant Martí, per a iniciar obres a final d’any.
 
Per tirar endavant tots aquests projectes, han calgut 
moltes gestions urbanístiques i polítiques, que des 
d’Alcaldia i les regidories d’ERC s’han anat tirant 
endavant, amb el suport del PSC, amb qui ERC ha 
format un govern sòlid en aquesta legislatura.

Agustí Barbolla
Portaveu del grup municipal d’ERC

Quan ja hem entrat al darrer any de legislatura i de govern a l’Ajuntament, el grup municipal d’ERC analitza la 
seva gestió en matèria de  grans inversions i projectes d’equipaments públics.

sense text
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1.- Des de CiU volem expressar la nostra solidaritat 
amb tots aquells veïns i veïnes que han estat objecte 
de robatoris en les darreres setmanes, en la que ha 
estat la pitjor onada d’incidents d’aquesta naturalesa 
que ha patit el nostre poble. També ho fem amb 
tots aquells veïns que, no havent estat afectats pels 
robatoris, sí que han vist alterada la seva  seguretat i 
la de les seves famílies. 

2.- Entenem i compartim la preocupació dels veïns que 
ha motivat les mobilitzacions per a demanar al nostre 
Ajuntament, als cossos policíacs i a les Administracions 
competents, la solució ràpida i efectiva a un problema 
que dia a dia, s’agreujava perillosament. Fins i tot 
veiem positivament l’organització dels veïns afectats, 
que ha servit per conscienciar, no només les famílies 
de les urbanitzacions, sinó també a tots els vilatans, 
en un efecte de solidaritat, de la qual l’Ajuntament 
hauria de prendre nota i tenir en compte.

3.- Des del grup municipal de CiU s’ha expressat 
públicament, tant al Sr. Alcalde en el Ple del 18 de 
maig com a la premsa, el recolzament a totes aquelles 
iniciatives i gestions que fes l’Alcalde i el govern, amb 

els mitjans de què disposa l’Ajuntament i amb els 
recursos puntuals que es poguessin adoptar, i que 
anessin encaminats a resoldre, o si més no, reduir el 
constant degoteig  de robatoris i l’alarma social que 
han comportat.

4.- El portaveu del Grup Municipal de CiU va dirigir 
una carta a l’Alcalde i al regidor de Governació el 
dia 3 de maig, advertint del neguit dels teianencs 
i teianenques que havien patit robatoris i dels seus 
veïns, on es demanava una reunió amb els afectats. 
El govern municipal ha reaccionat tard i no ha sabut 
recollir les demandes dels vilatans.

5.- Novament expressem el nostre recolzament a 
l’Ajuntament, amb el ben entès que s’adoptaran les 
mesures necessàries per a la prevenció, vigilància i 
detenció d’aquests grups de delinqüents que han 
pres la nostra  Vila com a lloc d’operacions. També 
recolzarem la pressió que des de l’Ajuntament es faci 
a la Generalitat i al Govern Central, perquè adoptin 
mesures i compromisos de futur. 

Federació Local de Convergència i Unió

Comunicat de CiU arran dels robatoris silenciosos ocorreguts al nostre poble

El grup municipal de Convergència i Unió, en el darrer Ple Municipal celebrat el 30 de juny, va fer públic el següent 
comunicat de la Federació Local de CiU de Teià.

L’ESTATUT .-
Tres forces polítiques (PSC, CiU i Iniciativa-Verds) a 
favor del SÍ i dues forces polítiques a favor del NO, 
(ERC i PP), encara que aquestes dues últimes per 
raons ben diferents. L’Estatut que reclamàvem fa 27 
anys aproximadament, els qui som més grans, quan  
cridàvem “ Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”, 
amb aquell entusiasme, aquella nova administració 
que havia de ser tan  profitosa..

Ara ningú  no podrà deslluir l’esforç patriòtic que des 
de l’aportació socialista hem fet per aquest país. 
Potser que haguem perdut la innocència i que siguem 
més pràctics, però això vol dir que ens hem fet grans 
i ara ja sabem qui som i  on  som i si més no aquest 
referèndum posarà les coses a lloc. 

I caldrà continuar treballant per fer polítiques de 
progrés.

EL POUM.-
S’ han fet les tres sessions de Participació Ciutadana 
a la Unió i ja tenim les enquestes, les entrevistes en 
profunditat realitzades a les persones proposades 
pels diferents grups municipals i s’han recollit els 
suggeriments i les preocupacions dels ciutadans amb 
consultes als Serveis Tècnics del nostre ajuntament.  
S’ha obert l’Oficina d’Atenció al Públic, especifica pel 
POUM per atendre les consultes. L’equip redactor ja 
està dibuixant i perfilant aquest poble que tots volem 
conservar i millorar..

ELS ROBATORIS.- 
Afortunadament, es va aconseguir en una setmana 
el que tots ens pensàvem que costaria dos mesos i 
l’increment del Servei Municipal de Policia ha propiciat  
probablement que Teià hagi deixat de ser notícia i en 
canvi ho han estat altres pobles i amb casos de major 
gravetat per la violència que s’han donat. Aquest ha 
estat el problema veïnal més gran amb el qual ens 
hem enfrontat i hem estat treballat de valent a tots 
nivells, perquè es solucionés al més aviat possible.. 
Sembla que estem pel bon camí. 

RENOVACIÓ.-
Seguirem treballant fins l’últim dia d’aquesta legislatura, 
i a més, hem engegat un pla de renovació perquè 
nous equips amb noves idees i inquietuds, continuïn la 
tasca de govern conjunt que fa tres anys es va donar 
en el nostre poble. 

Per això us informem, que la sra.Maria Ángeles Montoya, 
ha estat nomenada pel nostre grup, alcaldable a 
les eleccions municipals que se celebraran al maig 
del 2007.  
 

El Grup Municipal del PSC desitja a totes les 
teianenques i als teianencs un bon estiu, 

i unes felices vacances.
 

Josep Maria Gallés, 
 Grup municipal PSC
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Curiositats de l’estiu

Quina gran estació la de l’estiu, aquella on tothom té ganes de 
sortir a prendre alguna cosa, ningú vol estar a casa perquè se’ls 
queda petita. Aquella estació que comporta mesos de sacrifici i 
esforç per preparar la silueta. L’abril i el maig ja s’han rebatejat 
com els mesos de l’Operació biquini que, no ens enganyem, 
també afecta el sector masculí, cada vegada més avesat a utilitzar 
qualsevol mètode per reduir aquells centímetres sobrers (tal i com 
ens recorden els anuncis de productes miraculosos).

Algú s’ha parat a pensar què és el que caracteritza aquesta estació? 
L’estiu és ple d’icones inamovibles com ho son la paella, la sangria 
o les sueques (i els suecs). Però d’on ha sortit tot això? 

D’entrada, el tema de les sueques i els suecs ve de lluny. La 
primera sueca que va posar el peu a terres de la Península Ibèrica 
ho va fer al segle IX, era de l’expedició vikinga que va conquerir 
Sevilla en aquella època. Parlant seriosament, no va ser fins el 
1959 quan un grup del país nòrdic va aterrar, com a turista, a 
Espanya. I tant, van anar a Benidorm, amb autocar!!!

La gastronomia de l’estació de la calor, cada any en fa més, ve 
marcada pel menú “tipical spanish”: paella i sangria, i per rematar 
un bon cucurutxo de gelat de vainilla. La paella, molt apreciada 
pels paladars anglosaxons, té el seu origen a la població de 
Bunyol, al País Valencià, on és el plat típic. Es va popularitzar a 
finals del segle XIX perquè es va construir una línia de ferrocarril 
que unia València amb el poble.

La sangria, la qual en beure-la mai no acabes de saber del cert què 
hi han posat, no és d’origen espanyol, encara que molts entesos 
diguin que aquí es beu sangria des de que les gallines ponen ous. 
Doncs no, el seu origen és anglès, concretament del s.XVIII. 

Això vol dir que anglesos i espanyols han unit “delicatessen” 
gastronòmiques per marcar tendència en la cuina estiuenca.

Més clàssics, no hi pot haver estiu sense cançó que l’acompanyi. 
Totes les que han aconseguit l’honor de ser la cançó de l’estiu són 
d’una qualitat musical inapel∙lable, amb lletres creatives i gens 

repetitives; exemples d’això són “La Barbacoa” o “El chiringuito” 
de Georgi Dann (èxits de 1994 i 1995). Enguany la lluita pel títol 
de l’estiu estarà entre el rock rural del Koala, amb el seu “Corral”, 
i la melodia casta de Los Hapiness i el seu “Amo a Laura”.

Aquesta tradició musical va néixer el 1963 quan un altre mite de 
l’univers de la cançó, Luís Aguilé, va popularitzar “Dile”. Li haurem 
d’estar agraïts tota la vida.  

Si parlem de l’estiu, parlem de turistes, i si parlem de turistes ho hem 
de fer de souvenirs, aquests grans obsequis que tothom arreplega 
del lloc que visita per donar-los als seus amics (o enemics), i així 
demostrar-los que han pensat en ells. Aquest costum es remunta 
al segle I d.C. quan els romans tornaven carregats d’objectes de 
les seves visites a Egipte.

Actualment el rànquing de regals més comprats demostra que 
pensem en els amics, però que els tenim poca estima: obrellaunes, 
pins, imants de nevera, encenedors, pòsters, tasses i clauers 
ocupen les primeres places de la llista.

Per últim, el tema sexual. L’estiu és una estació propícia per 
l’amor; la calor i les ganes de passar-ho bé són dos elements 
que conviden a gaudir dels luxes terrenals. Heu comptat mai 
els coneguts que han nascut a l’abril i al maig? A mi me’n surten 
molts, i no en dubto, són producte de l’estiu. Les platges són el 
marc perfecte per regalar-se una nit romàntica amb la parella.  
Ara, també es corre el perill dels trencaments sentimentals per 
allò de “a qui mires?” de tots és conegut el mite dels rodríguez, 
homes que amb l’excusa de treballar envien a la família (dona i 
fills) al “pueblo” i es queden a casa sols per fer caça nocturna.

Podríem girar fulls i fulls parlant sobre aquesta estació, no hem 
tocat el tema dels banyadors ni el de les festes majors a l’estiu, 
però l’espai és limitat i no vull avorrir. A més, segur que teniu 
ganes de sortir de casa amb la calor que fa.

 Bon estiu!!!

Gerard Vall-llovera Calmet

Tot i que cada any el 21 de juny marca l’inici de l’estiu, a certs llocs en gaudeixen deu setmanes abans. A partir de 
mitjans d’abril “llega el verano en el Corte Inglés”, i tothom s’apressa a treure del fons de l’armari la roba lleugera: 
samarretes de tirants, pantalons curts, sandàlies... Aquestes ganes de calor, sol i platja passen factura perquè la 

frescor de l’abril i el maig cala. Qui no ha agafat més d’un refredat en sortir de casa amb sol i caloreta i ha tornat xop 
per la tempesta primaveral de torn? És que som uns impacients.
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Què fa a l´estiu ?L
en
ques
ta

’
Pel que es desprèn d’aquesta  enquesta, molts teianencs aprofitaran l’estiu per fer alguna “escapada” a indrets tranquils. L’alta 

muntanya sembla el lloc escollit  en detriment de la costa. També n’hi ha qui romandrà a Teià, perquè s’hi està molt bé. 

Nom: Irene Ribas Lladó
Edat: 36 anys
Professió: Venedora del Mercat Municipal 
de Teià

De vacances seguides, aquest any no en 
farem, però pensem agafar-nos-en 4 o 5 dies 
i marxar als Prepirineus i visitar-los fent-hi 
excursions d’alta muntanya.

Nom: Miquel Vilagrassa Bransuela
Edat: 60 anys
Prof.: Tècnic

Hem pensat  d’anar  4 o 5 dies als Pirineus 
de Lleida. Ens agrada anar a  hostals petits i 
típics, ja que, allà, la gastronomia és de molta 
qualitat.

Nom: Montserrat Carbó Capdevila
Edat: 69 anys
Professió: Jubilada

Normalment no surto a l’estiu, hi prefereixo 
gaudir de Teià. Enguany, però, m’estic plantejant 
marxar una setmaneta. Encara, però, no he 
decidit on.

Nom: Mercè Sabatés Serra
Edat: 87 anys
Prof.: Jubilada

Em quedo a Teià, bressol de la meva infantesa. 
Abans sí que acostumava sortir molt, però ara 
prefereixo la tranquil·litat del meu estimat 
Teià.

Nom: Irene Durán Fornés 
Edat: 70 anys
Prof.: Jubilada

A l’estiu faig el mateix que la resta de l’any. No 
hi he anat mai de vacances però vaig viatjar 
moltíssim per raons de feina, la primera vegada. 
Després, en vaig fer molts viatges esporàdics 
però sempre fora de temporada, a molts països 
d’Europa i també a l’interior d’Espanya.

Helena Riba i Cortacans
Fotos:  Elisenda Guiu

Nom: Marina Torrents Ribas
Edat: 15 anys
Professió: Estudiant

De primer, n’aniré a la platja. Després marxaré 
una setmana amb els pares a una casa rural 
que hem llogat a Sevilla. Tenim per costum de 
sortir cada estiu.

Nom: Josep Cisa Tarrés
Edat: 52 anys
Prof.: Electricista

Fins última hora, no ho decidirem pas; això 
en depèn de l’economia. Normalment sortim 
una setmana. Potser hi anirem al pis que  un 
familiar té a Llívia.

Nom: Elies Ubach Soriano
Edat: 48 anys
Prof.: Administratiu

Normalment no surto mai a l’estiu. Ho faig 
per Setmana Santa o al setembre. Llogo un 
apartament en llocs alterns, muntanya o 
platja; però sempre a Catalunya.

Nom: Jordi Franquet Montornés
Edat: 71 anys
Prof.: Jubilat i president del Casal de la 
Gent Gran

Enguany 42 persones del Casal hem marxat 
cap a Massarosa, a Itàlia. És el primer viatge 
que el nostre Casal fa a l’estranger. Ens hem 
allotjat a un hotel i hem fet varies visites a 
indrets de la comarca de la Toscana.
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P O S I C I O N S
La meva passejada es converteix en un pelegrinatge 
pels bars del poble; ni un d’ obert!. 

Recordo que la nevera de casa és sota mínims; per 
tant, toca anar a la botiga a comprar, però realment 
no és el meu dia. Tot tancat i barrat!.
 
En la meva ruta a la recerca d’un “líquid fresc“ he 
arribat al Parc de Can Godó, on un grup de senyores 
tenen una conversa i paro l’orella: 

- Això és desastrós: no pots anar enlloc; tot és tancat. 
Som molta la gent a Teià al mes d’agost i ens trobem 
com si fóssim al desert. Haurem de baixar a Masnou 
a provar sort!
 
Tota una experiència, passar l’agost a Teià. L’any 
vinent, si torno a ser aquí, hauré de preparar un “kit 
de supervivència”.

Som al mes d’agost, vaig caminant per la Riera i 
decideixo anar a prendre una cervesa fresqueta per 
anar suportant aquesta calor (que cada any apreta 
més!). 

“Tancat per vacances”. Bé; tothom ha de fer 
vacances... 

Pujarem una mica més... “Som de vacances”. Quina 
mala sort! 

Més amunt hi ha un altre bar. Em prenc allà la cervesa. 
De lluny ja veig quelcom de sospitós: no hi ha les 
cadires fora... 

Confirmada la meva sospita: 

  “Tancat per vacances”!!!.

AGOST A TEIÀ PER ALS QUI S’HI QUEDEN
Mª Àngels Alegrí

Coneixem Teià per tradició familiar ; el meu pare hi va 
néixer, alguns avantpassats també, i els meus cosins 
hi viuen.

Hi venim des que era petita i ja fa uns quants anys 
hi estiuegem perquè hi tenim una caseta. Caseta 
suficientment gran perquè hi càpiguen pares, fills i 
nétes sense barallar-nos gaire les setmanes que duren 
les vacances.

Recordem de Teià moltes imatges, i fins fa poc era 
fàcil recordar. El seu paisatge no havia canviat gaire, 
llevat d’alguna construcció nova, l’enderrocament 
d’alguna masia antiga o l’asfaltat de la súper Riera 
(ja no és el mateix veure-hi baixar l’aigua quan plou 
fort). Hi seguien i hi segueixen (això no ha de canviar 
mai) engrandint els mateixos arbres centenaris (si 
més no ho semblen).

Ara potser sí que haurem de rebuscar les fotos de 
fa un temps per a saber que fins a l’entrada al poble 
no hi havia vivenda ni rotonda (construïda pel trànsit 

intens), i que quan hi arribaves veies més muntaya 
que cases.

Tornem a Teià cada any perquè ens agrada. Perquè 
trobem la tranquil∙litat que busquem. I més a l’agost, 
que, malgrat els detractors, preferim amb els comerços 
tancats i la sensació d’estar en un poble allunyat del 
soroll i de les concentracions humanes; i molt millor 
que no pas a l’octubre, encara que no sembli possible 
essent tan aprop de Barcelona, que és d’on venim.

Aprofitem l’estada a Teià per a fruir del temps que passa 
lentament. Aprofitem l’estada a Teià per a gaudir de les 
converses familiars, del sol, de la piscina, del passejar 
sense presses per la muntanya, per la Riera…

Aprofitem l’estada a Teià per a pensar que hi podríem 
viure sempre, així; però sabent que, en realitat, ens 
seria impossible de fer-ho l’any sencer.

Veiem que l’estiu s’apropa i sabem que, d’aquí a no 
res, venim a Teià.

AGOST A TEIÀ PER ALS QUI HI VÉNEN Blanca Torrents
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Com vau decidir emprendre aquest viatge? 
Va ser l’any 2001, arran d’una conversa amb una amic que 
es disposava a deixar-ho tot per fer la volta al món, i alhora 
influenciats per unes cosines meves, que ja l’han feta dues 
vegades! Vam dir: “i per què no nosaltres?”. No teníem res que 
ens lligués excepte el meu gos, que se’l van quedar els meus 
pares! El viatge es va posposar per imprevistos, però no vam 
abandonar la idea i, tres anys després, la vam portar a terme.

Com es prepara fer la volta al món? 
Vam haver d’esperar-nos que arribés la Fira de Turisme de 
Londres, especialitzada en aquest tipus de bitllets. Pots escollir 
volar a tres, sis o nou punts diferents, on tens un temps flexible 
per estar-hi i un límit d’un any per tornar. A partir d’aquí, 
ens vam marcar la ruta, des d’on vam improvisar conèixer 
altres països.

 Quin recorregut vau fer?
El punt de partida era Londres. Com que també volíem visitar 
els EEUU, que per la ruta establerta no ens anava bé, vam 
comprar, a part, un vol a San Diego, i des d’allà vam visitar tota 
la costa oest del país. Ens vam arribar a Vancouver, Canadà, 
des d’on vam tornar a Londres, i aleshores sí, vam començar 
el trajecte per fer la volta al món. El primer punt d’arribada 

Quin va ser el moment més difícil del trajecte? 
Per a mi va ser el dia de Nadal, sense la família i, a més a 
més, en bikini!. És una sensació molt estranya! I a banda 
dels familiars i els amics, també es troba a faltar el menjar 
d’aquí... Sobretot, la paella! 

I el moment més especial?
Provablement a Nova Zelanda, el dia que el Toni va demanar-
me que ens caséssim!

Quin és el pressupost mínim per una 
aventura com aquesta? 

El bitllet de sis països val 1.500 euros. Nosaltres hem calculat 
que, durant tot l’any i amb tot inclòs, no arriba als 18.000 
euros per persona, tenint en compte que sovint dormíem a 
càmpings o a cases de persones que anàvem coneixent 
durant el viatge. Nosaltres teníem alguns estalvis però no 
tants, així és que ja prevèiem treballar per obtenir alguns 
ingressos. Vam fer-ho a Austràlia, on és molt fàcil; els mateixos 
albergs t’ajuden a trobar feina que, a més a més, està ben 
pagada. Vam treballar a granges d’animals o, per exemple, 
a una empresa platanera, on ens aixecàvem a les sis del 
matí per collir plàtans i envasar-los. 

Lucy Gallego             
De vacances, la volta al món

   ELISENDA GUIU

El 19 d’abril de 2004, la teianenca Lucy Gallego començava unes vacances més llargues de les habituals acompanyada 
del seu company, el Toni. Tots dos acabaven de deixar les seves respectives feines per fer la volta al món.

era Kènia, on vam contractar un 
safari per recórrer aquest país i set 
més del continent (Tanzània, Malawi, 
Zimbabwe, Zàmbia, Botswana, 
Namíbia i Sudàfrica). Vam estar-
hi dos mesos i d’allà vam volar a 
Perth, Austràlia, on vam estar-ne sis, 
viatjant amb vols interns, i amb una 
escapada a Tasmània. Des de Sidney 
vam volar fins a Nova Zelanda; d’allà 
a Fiji i, finalment, a Hawaii...

Què us va fascinar més?
A l’Àfrica vam viure moltes sensacions  
impressionants i ens va entusiasmar 
el continent. I Nova Zelanda ens 
va enamorar, sobretot per la gent, 
molt oberta i hospitalària. Segur que 
hi tornem! Allà vam comprar una 
autocaravana per viatjar i amb la 
idea de vendre-la quan acabéssim, 
que és el que fan habitualment els 
viatgers que hi van. A Fiji vam anar 
a parar a una petita illa que ens 
va flipar tant que, tot i que es pot 
recórrer sencera en vuit minuts, ens 
hi vam quedar disset dies! Aquí va 
ser relax total.

Què destacaries del que has 
après? 

He vist que, en general, a molts 
països es viu més intensament 
que no pas aquí, on acabem de 
treballar molt tard i no ens queda 
temps per a res! També, que som 
més aviat tancats. Ara mateix tenim 
a casa una amiga japonesa que 
vam conèixer a Fiji, i hi ha gent 
a qui això encara la sorprèn, i 
crec que és perquè no tenim la 
cultura de viatge tan arrelada 
com els australians, per exemple. 
Per cert, no vam trobar cap altre 
espanyol que fes la volta al món. 
Però a Fiji vam conèixer un noi del 
Masnou!

Com va anar el retorn a casa? 
Vam arribar el juny de l’any 
passat i, després d’un any fora, 
vam pensar que tot continuava 
igual! Senzillament, havíem fet un 
parèntesi.

La Lucy i el Toni a Nova Zelanda. A sota, La Lucy 
al zoo d’Austràlia.

Platja de Namíbia.



24 Correu Obert / Grups i Associacions 

Benvolgut Poble, sóc el 
Correu Obert del Butlletí de Teià. Em 
defineixo per ser un espai democràtic, 
de lliure pensament i expressió; 
m’agrada rebre comentaris de tot tipus, 
no sóc amic de la  censura, i el meu 
somni és arribar a ser un espai d’opinió 
com el dels grans diaris... Oh, com els 
envejo! Cada dia un munt de persones 
es recorden d’ells, els omplen d’escrits 
de tota mena i tothom se’ls mira i llegeix 
amb atenció. Els Correus Oberts som 
així; una mica egocèntrics, si vols; 
ens agrada que ens diguin coses i es 

publicar-los. Quin honor m’han fet! Però, 
en general, gairebé ningú es recorda 
de mi. I quan em veig tan blanc i sense 
text, m’envaeix una profunda tristesa. He 
perdut la gana, tot ho veig de color gris... 
Estic desolat. He de confessar-te que he 
meditat diverses accions de protesta; fer 
vaga, plegar, o bé lluitar aferrissadament 
per cridar l’atenció. Com que sóc lluitador 
de mena, jo he escollit aquesta última 
opció. No penso quedar-me de braços 
plegats mentre se m’ignora! No, no, i no! 
Per això t’escric, benvolgut poble. Per 
demanar-te que em facis cas. Estaré al 

teu servei si em vols dir alguna cosa, i et 
respectaré si tu també ets respectuós. 
Reivindico la meva tasca! Vull ser un 
Correu Obert de veritat! O és que no 
tens res a dir-me? Oh, quina tragèdia! 
Em nego a creure que aquesta sigui la 
realitat. Perquè segur que trobes alguna 
cosa a expressar; un desig, una queixa, 
una alegria... El meu amic Carrer diu 
que se’n senten tantes de coses... 
Blanques i negres, gruixudes i fines, 
tristes o divertides... En fi, benvolgut 
Poble, desitjo que em comprenguis i 
em donis una oportunitat per demostrar 
la meva raó de ser. Ben mirat, si no em 
fas treballar, també podria anar de 
vacances... Ho meditaré. A l’espera de 
rebre notícies teves, et faig arribar les 
meves més cordials salutacions.

Atentament, Correu Obert 

Adam Baixeras Martinez
Maria Navarro Llado
Pere Duran Monllor
Maria Marera Trullas
Pol sabater Jimenez
Jan Aznar Torres
Zoe Javierre Brutau
Alejandra Rodriguez Furment
Cristina Reigada Angel
Anna Borras Manero
Pau Guerrero Gonzalez
Guillem Plantas Garcia
Nacho Ibañez Pardo
Maria Vilagrasa Basulto
Xavier Teixido castaño
Guillem Guitart Garcia

3a. trobada 
2006    de nadons a Teià

Teià Futbol 5
Somnis Algú va somniar un dia entrenar un equip 
d’amics d’un petit poble i conquerir tot el que estava reservat 
per als grans equips. Aquest poble escollit va ser Teià i aquells 
amics van començar guanyant la lliga de la Federació 
Catalana de Benjamins i van jugar la Final 4 de Catalunya, 
però la van perdre. Tot i això, havien aconseguit el primer 
somni: ser entre els 4 millors equips de Catalunya... però, i si 
somniéssim ser el millor de Catalunya i conquerir Espanya?
Així, a la temporada següent, van guanyar la lliga de 
Benjamins, van ser Campions de Catalunya i van guanyar 
la Copa Federació. Ara tenien el dret a jugar una fase del 
campionat d’Espanya!!! I van quedar segons! Però no van 
arribar a la fase final. La temporada següent es plantejava 
difícil... equips poderosos com el Barça hi apareixien en 

escena i la majoria dels amics eren al primer any, com a 
Alevins. Tot i això es van proposar guanyar la lliga de nou i 
ho van aconseguir!!!

Els tres campions de lliga i el millor segon hi jugarien la Final 
4 de Catalunya: el Teià F5, el FC Barcelona, l’Esparreguera i 
Les Corts UBAE. Tots els equips desitjaven quedar emparellats 
amb el de Teià perquè era l’equip petit... el nostre somniador 
només somniava en jugar contra el Barça... i el bombo va 
respondre als seus desitjos. Els nostres amics somniaven 
guanyar al Barça... la qual cosa es va fer realitat amb un 
resultat d’1 a 3 en les semifinals de Catalunya... per què, 
doncs, ens hauríem de negar el somni de guanyar a Les Corts 
en la final de Catalunya? Per 2 a 4. Campions de Catalunya. 

parli de nosaltres. Però, amb 
sinceritat: jo d’això no en puc 
presumir gaire. No he tingut 
massa sort fins ara. És cert 
que alguna vegada he tingut 
el privilegi de rebre escrits i 

Per publicar a la secció de correu obert, envia el teu escrit a butlleti@teia.net
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55è Homenatge a la Vellesa 2006

Aprofitem l’oportunitat que ens brinda el Butlletí municipal 
per convidar especialment els avis i  les àvies que al llarg del 
2006 fan els 74 anys a entrar a formar part de la Festa. Ens 
excusem per no passar a convidar-los personalment com 
fins ara era habitual, però amb la nova normativa sobre 
protecció de dades, no ens és possible obtenir dades del 
Padró municipal. Així doncs, a ells especialment i a la resta 
d’avis, majors de 74 anys, que vulguin incorporar-se a la 
festa, els demanem que contactin amb aquest Patronat  a 
través del Casal de la Gent Gran (tel. 93 540 01 68).  Sereu 
benvinguts!

Més endavant es farà arribar a cada per casa el Programa 
d’aquest any.

Una vegada més,  aprofitem per agrair a l’Ajuntament, 
als veïns, a les institucions, comerciants i empreses la seva 
inestimable col·laboració, amb la seguretat que ens 
ajudaran novament a continuar  mantenint aqueta Festa 
d’homenatge als avis, ja tradicional,  per la qual cosa us 

veïns i col∙laboradors, que la festa de la Vellesa d’aquest any tindrà lloc el dia 17 de setembre.

reiterem la nostra sol·licitud d’aportació econòmica en la 
mateixa forma dels anys anteriors, és a dir amb els sobres 
que repartirem juntament amb el programa,  i que podreu 
dipositar  als llocs següents.

MERCERIA  M. OLIVÈ (Pg. La  Riera, 102) 
CASAL   DE LA GENT GRAN (Pg. La  Riera, 90)       
AJUNTAMENT de TEIÀ (c/. Pere Noguera, 12)
CMC LA  UNIÓ        (Pg. La  Riera, 112)
PERRUQUERIA DOLORS BADIA (Pg. La  Riera, 72  1 er.)

O mitjançant transferència a: 
    
 LA  CAIXA (Pg. La Riera, 61)
     Compte núm. 2100-1371-41--01000021327

En tots aquests llocs es facilitarà justificant en cas de sol·licitar-ho.

En nom del Patronat i dels nostres avis us donem les gràcies.

    Patronat de la Vellesa 

El Patronat d’Homenatges a la Vellesa,  tenim el plaer d'informar els avis, 

ALEVÍ TEIÀ FUTBOL CINC: Campions Lliga 2005–2006 / 
Campions Catalunya 2006/ Campions Fase Campionat 
Espanya Cantàbria 2006/ Finalista Campionat Espanya RFEF 
a Madrid 2006. A més, el nostre Club va celebrar el passat 
dia 3 de Juny la tradicional Diada del Futbol Sala a Teià, la 
festa del Teià Futbol Cinc.

Aquell mateix dia es van celebrar eleccions per a la Junta 
Directiva en la qual els nostres socis van votar per la continuïtat 
de les persones que ja hi eren al front del club, juntament 
amb noves incorporacions: 

President: Ferran Roldan, vice-president: Joan Prados, secretari: 
Christian Roldan, tresorer: Francesc González, vocals: Joan 
Soler, Pep Izquierdo, Daniel García, Tito Novo, Ramón Vescomte 
i Antoni Agustí. També aquest mateix dia es van celebrar les 
Assemblees Extraordinària i Ordinària on els socis van poder 
conèixer a fons el nostre club i on es van ratificar i aprovar 
la gestió feta en las dues últimes temporades. 

A partir de l’1 de setembre quedaran obertes les inscripcions 
per a la temporada 2006-2007, que podreu fer efectives 
contactant amb el nostre coordinador, Christian Roldan, en 
el polisportiu d’El Cim. 

I el destí ens va conduir cap a Cantàbria a jugar la resta del 
Campionat d’Espanya. Els nostres amics ja havien promés 
un any abans, tornar a jugar-les i, potser, guanyar-les? Teià 
4 – 3 Puente Ladrillo Salamanca (Campió de Castilla La 
Mancha) i Arenas de Iguña (Campió de Cantabria) 1-2 
Teià. Campions de nou!!! Un grup d’amics d’un petit poble 
jugaria una final d’Espanya a Madrid! A la “Ciudad de las 
Rozas de Madrid”! En l’únic pavelló de tot Espanya construit 
exclusivament per a la pràctica del futbol sala! Allà, però, els 

van despertar del somni... 
el Real Jaén va guanyar 
el Campionat d’Espanya! 
Tan a prop! Tan difícil! 

I si seguim somniant ?

FELICITATS CAMPIONS!

FELICITATS XAVI CRESPO, 
MARCEL, POL SALA, HANSI 
LOEWE, ERIC IZQUIERDO, 
ALEIX AGUILAR, JORDI 
SOLER, FERRI LÓPEZ, PAU 
BARCINA, RAFA SOLANS, 
RUBEN FERNÁNDEZ, EBOU 
SANYANG, OSCAR Mª 
MONSE, CHRISTIAN ROLDAN, 
NATALIA HERNÁNDEZ I PEP 
IZQUIERDO 
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 Teià  i  la  sardana

En Ramon Valls fou l’iniciador, als anys 50, de les sardanes davant de La 
Palma. 10 audicions anuals durant les nits de l’estiu amb una participació 
molt important. Recordem que la gent arribava molt abans de l’inici de 
les audicions per trobar lloc per seure i les rotllanes no cabien al davant 
de La Palma; fins i tot la gent ballava al mig de la Riera. Més endavant 
s’hagueren de fer a la pista de bàsquet, que també quedava plena 
de gent ballant.

En aquelles èpoques el finançament de les audicions sortia de les aportacions 
de la gent del poble i dels estiuejants. Els joves col·laboràvem amb l’ avi 
Ramon a visitar els teianencs per demanar-los la seva col·laboració. Al 
mateix temps, es feien cursets per ensenyar a ballar.

Durant aquells anys, a més de les audicions de les nits de l’estiu, es feien ballades per les Festes Majors de Sant Martí i 
d’estiu, per Sant Joan, i altres festes.

La sardana és la dansa més bella 
de totes les danses que es fan i es desfan...

els anys 50 fins als 90, quaranta anys plens d’audicions de sardanes, de cursets, de colla sardanista i de campionats de 
Catalunya.  

Durant aquests anys, per relacionar Teià amb la sardana, hem de pensar forçosament en les dues persones que, gràcies 
a la seva dedicació i entusiasme, van aconseguir que gaudíssim d’un ambient sardanista inigualable: 
en Ramon Valls i en Joan Casals.

Teià ha estat un poble molt vinculat amb la sardana. Recordem 

Sardanes davant de La Palma

En Joan Casals va venir a viure a Teià l’agost de 1979  i no va esperar a iniciar la seva 
activitat sardanista al nostre poble: per la Setmana Cultural de Sant Jordi de 1980, Teià ja 
va tenir el 1r concurs de colles sardanistes al camp de futbol El Cim. La cosa no va acabar 
aquí, i va organitzar un curset de sardanes durant el curs 80-81 i d’aquí en van sortir les 
ganes de formar una colla sardanista. Aquesta es va dir “Cel Rogent”, i es va estrenar en 
el 2n concurs de Colles Sardanistes l’1 de maig de 1981. 

La colla va durar uns quants anys, fins que en Joan va anar a viure a Cabrils l’any 1986, i 
els altres components van anar adquirint altres obligacions i no hi havia relleu. 

El concurs es va anar fent alguns anys més, va passar del Cim a la 
Pista, al camp de futbol, i va acabar altre cop a la Pista.

Realment, la sardana ha anat perdent terreny, no hi ha sardanes a 
les nits d’estiu, no hi ha concurs, no hi ha cursets, i quan es fa alguna 
ballada per la Festa Major o Sant Joan, cada cop hi ha menys gent 
que les sàpiga ballar, i encara menys comptar-les i repartir-les.

Els temps han canviat i no pensem que els passats siguin millors i 
que calgui tornar enrere; però, en canvi, sí que pensem que no 
podem perdre aquest signe identitari de la nostra realitat catalana. 
No podem perdre la possibilitat de poder compartir una sardana el 
dia que coincidim en un lloc on n’estiguin ballant. Els nostres infants 
i joves no han tingut l’oportunitat d’aprendre’n com nosaltres. 

Roser March,  Josep Mª Elias.

(A dalt) 1r concurs de colles srdanistes (20-4-1980). 
(A baix) Presentació Colla Cel Rogent (1-5-1981)

CURS DE SARDANES
Del 19 de setembre al 19 de desembre, a la Palma

Iniciació: els dimarts de 18h a 19h.
     Per a nens i nenes que no n’han ballat mai.

Perfeccionament: dimarts de 20h a 21h.
Aprendrem a contar i repartir.

 
Informació i inscripcions:

 Àrea de Cultura – Ca la Cecília
Passeig de la Riera, 90 1r pis

Tel. 93 540 47 96
cultura@teia.net

CMC La Unió
Passeig de la Riera, 116

Tel. 93 540 12 63
unio@teia.net
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 Club Excursionista Teià
A dos quarts de vuit del matí i després d’esmorzar  amb 
més son que gana, marxem de Encamp cap a Grau 
Roig. Al peu del primer llac deixem  els cotxes i durant 
més d’una hora, tot pujant per un caminet costerut, anem  

RESUM D’ACTIVITATS 

PRIMER SEMESTRE 
Les excursions fetes  durant el primer semestre d’aquest any, 
dins la secció de senderisme, han estat: Castell de Farners, 
Sant Miquel de les Formigues, Santa Maria de l’Estany, 
camí de Ronda des de la platja del Castell a S’Agaró, 
Pessons i la travessa Sant Maurici-Aigües Tortes .

Els socis aficionats a l’alta muntanya han fet els cims 
del Balandrau i Puigpedros,  els dos amb molta neu, així 
com el Pic de l’Infern, la Canal Cristall, el Puigmal i la 
Maladeta.

L’equip del club que competeix en el Campionat de 
Catalunya de Caminades de Resistència va acumulant  
km, més de 450 en les 8 curses fetes.

Volem destacar, per les nombroses persones que ens 
han visitat: la exposició fotogràfica feta a LA Unió sobre 
les activitats del club en l’any 2005 i la participació al 
FICOEM.

El club està gestionant el Boulder del Poliesportiu de Teià, 
d’utilització restringida als  socis del CET i acompanyants . 
Al final de la temporada, està previst ampliar l’horari per tal 
que més persones pugin gaudir d’aquesta instal·lació. 

SEGON SEMESTRE
Per la secció de senderisme s’han programat sortides 
a La Vall de Aran,  Benasc i el Montseny,  a més d’una 
sortida per Teià el desembre.

També estan previstes algunes novetats: 12 socis que 
integren l’alta muntanya s’estan preparant per fer 
l’ascensió al Montblanc el mes de setembre, i pel juliol, 
fem la primera sortida amb caiac per fer la travessa Port 
de la Selva-Cala Taballera. 

El quart trimestre iniciem noves activitats dedicades a 
la música, teatre, sortides culturals i conferencies/taules 
redones ; mitjançant l’Agenda Cultural,  tindreu informació 
d’aquestes noves activitats . 

V Caminada per la 
Serralada Litoral 

(24 de setembre) 

Aquest any , la Caminada presentarà unes 
novetats que esperem millorin una activitat 
ja ben arrelada en el nostre poble:

   ∙ Inscripció anticipada traves d’entitat bancària per facilitar 
aquest procés. 

∙ Limitació del nombre de participants a 600, ja que 
superar aquest límit ens pot crear inconvenients logístics i 
organitzatius. 

Local
Des de finals de  Març, podem utilitzar dos dies per setmana 
el Casal de Joves, situat al costat del Parc de Can Godó. 
Durant el segon trimestre hem celebrat 18 reunions, la majoria 
per coordinar sortides i contactar amb socis. 
 
Agraïm al Ajuntament la seva ajuda i esperem que aquest 
sigui el primer pas cap un local on  pugem personalitzar-lo 
amb la nostra empremta i on hi pugem guardar el material del 
club, ara escampat per els nostres domicilis particulars.

Pagina Web 
Recordeu que tenim una pàgina web en la que podeu consultar 
les activitats que tenim previstes:  www.teia.net/cet

descobrint,  un darrera 
l’altre, el llacs del cercle 
de Pessons.  Tot i que 
som en el mes de maig,  
trobem forces clapes de 
neu i els dos últims llacs  
gelats. Al  final del circ 
ens espera  una tartera 
que sembla impossible 
de pujar però seguint 
un imperceptible camí 
que s’enfila fent ziga-
zagues,  arribem al coll 
de Pessons i d’aquí al 
pic.

Fa un dia clar i la mirada 
va de llac a llac i de  cim 
a cim, gaudint d’una 
vista magnífica.  Amb 
recança, comencem 
la tornada, que ens 
sembla més llarga que 
la anada.

III Pedalada  Popular

La resposta a aquesta activitat englobada a la Festa Major, ens 
va sorprendre molt satisfactòriament. Val a dir que la Secció 
de BTT va treballar molt bé i això es va notar en el circuit, en 
els aprovisionaments i en el final de festa. Estarem a punt un 
cop més a la propera festa major.   

 
∙ Un nou recorregut poc 
conegut per la majoria, amb 
una longitud de 14/15 Km i 
amb un desnivell inferior al 
de l’any passat.

Els aprovisionaments, la 
botifarra al final i la bossa 
d’obsequis seran aspectes 
ja coneguts però no menys 
importants.
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Clara, Emil ia i  Gisela.

LES ”GATXETOMARIES” !
Maries, el que us he d’explicar…, ara que he sortit al carrer!

–Jo volava i ja t’he vist a tu amb els prismàtics i a tu amb el sonotone-súper-mega-sensible.

–Jo sé per què La Palma està tancada i també sé que no obrirà pas fins la Mercè. Ho he descobert.

–Tant de temps!!!? I on anirem aquest estiu? Tancant-la al juliol s’han carregat l’únic mes en què hi ha 
ambient a Teià.

–Calla, que els meus fills i la seva colla s’han quedat sense lloc per a trobar-se. Estan indignats!

–Que contents estaran els dels chiringuitos del Masnou! Tot el jovent hi anirà a petar allà. I, ojos que no 
ven… No problem.

–Ja hi haurà algun altre local que n’agafarà el 
relleu. Temps al temps.
–Potser acabarem tots al bar de la piscina.

–Sí, ja t’hi veig! 

–Jo, ja em veig fent cua al CAP de la Riera, de 
l’estrès que agafaré.

–Hi haurà cua. Serà l’únic lloc on hi haurà ambient.

–Espereu, espereu, criticaires, 
que això no està malament. 
Sempre veiem els canvis com 
a negatius. Fixeu-vos que 
investigant per aquí i per allà he 
descobert que el que es pretén 
és fer una proposta cultural prou 
interessant.

–Sense oblidar que La Palma és 
una entitat privada constituïda 
per socis … i també un negoci!

–Els que hi vénen inverteixen 
molt; per tant, ja se 
n’encarregaran que la cosa 
funcioni per atreure-hi el màxim 
de gent possible...

–I tenen tot el dret a donar-li al 
seu local el caire que hi vulguin 
i no són ells qui s’han de fer 
càrrec d’on es reuniran o no els 
joves del poble. 

–Va, jo portaré les braves i tu les cervesetes.

–No, si acabarem fent un botellón i tot …

–O un recorregut turístic per les incomptables 
entitats bancàries de la Riera. Tenim opcions.

–Gatxetomaries:  Missió impossible: trobar on   
   s’amaga la marxa a Teià!!! 

 –Des dels núvols no es veu la identitat de Teià? 
  No es veu l’ànima, el referent que ha estat La Palma. Allà hi cabíem tots.
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a neorealisme. El motiu no n’era altre que 
mostrar a través de films impregnats d’un 
gran verisme, la situació en que havien 
quedat Itàlia i Alemanya un cop el feixisme 
i el nazisme s’hagueren ensorrat. 

De la grandiloqüència hitleriana que 
n’augurava  mil anys d’existència, a la crua 
realitat que finalment esdevingué, recreada 
en el paisatge del film Alemanya Any Zero, 
no n’és un decorat qualsevol; és tal com van 
quedar realment els carrers de la ciutat de 
Berlín en acabar la guerra.  

Aquesta pel·lícula la realitzà Roberto 
Rossellini de qui enguany es commemora 
el centenari del seu naixement (l906-1977) i 
qui és considerat el pare del neorealisme.
Rossellini dirigí també d’altres pel·lícules 
considerades com a  títols d’or de la 
cinematografia mundial. Només cal esmentar 
Roma Città Aperta, basada  en fets reals, 
La nave bianca, Paisà, entre d’altres.

La línia neorealista es  nodrí també d’altres 
noms tant importants com el del mateix 
Rossellini: Vittorio de Sicca i el seu guionista 
Cesare Zavattini, Luchino Visconti i més 
endavant, Pietro Germi.  

El neorealisme pot ésser considerat plenament 
com a cinema social puix que, a més de 
denunciar les conseqüències de la invasió 
nazi, retrata els índexs de pobresa i atur que 
patiria la societat italiana i europea durant 
la postguerra. El lladre de bicicletes i la 
corprenedora Humberto D. en són dos 
exemples clars.

Aquesta visió documentalista fou vigent durant 
cinc anys; un cop entrada la dècada dels ‘50, 
la situació ja  no permetia, afortunadament, 
la realització d’aquest tipus de films.

La societat s’encaminava cap al ressorgiment 
però resten com a testimonis històrics 
aquests films tràgicament magnífics eixits 
del talent de Rossellini, fidel narrador de les 
vivències políticosocials que Europa hagué 
de suportar –i superar– en el període més 
traumàtic de la seva existència.

Helena Riba i Cortacans

HORITZONTALS: 1.- Establiment característic de l’estiu situat 
a la platja, el Masnou n’és ple. 2.- Associació de Mundialitis 
Aguda. Ana Rosa. En Versió Original. 3.- Nota musical en tercera 
persona. A Teià n’hi ha moltes i a l’estiu és molt útil per rebaixar 
la calor. 4.- Companyia de vols de baix cost alemanya per veure 
el mundial en directe. Capital de Pemba Nord, petita regió de 
Tanzània. 5.- Gran Turisme. Feina temporal força dura que 
molts estudiants realitzen a l’estiu per guanyar quatre duros. 
6.- N’hi ha que no la saben fer ni amb un “canuto”. Déu egipci 
del sol, simbolitzat per un escarabat. Una de via. Platja entre 
Sant Antoni de Calonge i Sant Feliu de Guíxols. 7.- Capital de 
l’Aràbia Saudita. Nota musical, que també serveix per abreviar 
una ciutat. En anglès, Internet Protocol. 8.- Moure’s passant 
d’un punt a un altre en una direcció determinada. Part del braç 
compresa entre l’espatlla i el colze. 9.- Diminutiu “pijo” de 
centre d’educació superior. Element capil∙lar que sobresurt, del 
revés. Si la repetim sona com un motor. 10.- Beguda refrescant 
típica de l’estiu, pot ser de llimona, de taronja... 11.- Allò que 
portem als nostres amics quan tornem d’un viatge.

VERTICALS: 1.- Calor sufocant que se sent quan hi ha molta 
humitat. Vocal. Ajuda a fer múltiple la cosa. 2.- Souvenir dels 
més venuts, útil per penjar la llista setmanal de la compra. Un 
famós cantant barceloní de boleros, tangos i ranxeres, que ha 
perdut el cap, amb i llatina. 3.- Déu egipci del sol, simbolitzat 
per un escarabat. La primera. A Barcelona n’estan obrint 
perquè la gent no pixi al carrer, però sempre cau alguna gota 
fora, del revés. 4.- Vocal. Resultat d’una dura batalla nocturna 
amb els clàssics mosquits de l’estiu. Amics del Vi. 5.- Unitat 
monetària de Nigèria. Amb l’OPA ens hem quedat a la meitat 
de l’energia, a l’inrevés. 6.- Grup Radical Solidari. Euros que 
ingressem mensualment els joves, que ens han convertit en 
una nova generació. Codi secret que serveix perquè la parella 
no vegi qui t’envia missatges. 7.- Una que espanta. Rubic, joc 
d’enginy i habilitat. Vostè no mengi tants gelats que li agafarà 
mal de panxa. 8.- Local mític de Catalunya que ha perdut la 
primera i on els homes també hi acostumen a perdre el cap.- 
Real Turisme Sobre Rodes . 9.- Rucada, ximpleria, bestiesa. 
El millor. 10.- Vocal. Espai per on els turistes acostumen a 
passar-hi i, si tenen mala, hi perden molt de temps. 
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Mots encreuats

Roberto Rossellini  
i el Neorealisme italià

L’any 1945, acabada 
la Segona Guerra 
Mundial ,  sorgí  a 
I tà l ia  un corrent 
cinematogràfic que 
seria conegut com 

Gerard Vall-llovera
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En Martí Casals seu a una cadira, posa suaument les mans sobre els genolls i mira al seu voltant com 
si es disposés a rebre una visita. Una música interior duta per la seva intuïció li ha dit que ho faci. Tot 
serè, la seva positura plàcida fa palesa la imminent arribada d’aquella connexió del seu esperit amb 
ella. Només cal que tanqui els ulls i engegui a volar els coloms dels seus pensaments per poder veure-
la i estrènyer-la per sempre.

19 d’agost de 1937.– En Martí té 21 anys; ella, l’Antonieta, en té 18. Malgrat que de tant en tant es veien 
de lluny, fan la seva primera coneixença a la riera del poble. És el moment cabdal de les seves vides. 
Les parpelles closes, els seus ulls miren la noia tan bonica i eixerida que s’acosta per demanar-li que, 
en assabentar-se que havia escrit una poesia, li’n deixés llegir-la. L’home gran sent la sang que torna a 
acumular-se-li a les galtes i somriu de valent per respondre-li que sí. Si algun dia m’haig de casar, se li 
acut, serà amb ella, i, sobtadament, li espanta el possible desconcert de la noia si arribés a endevinar tan 
agosarada pensada. No es veu amb cor, però, per dir-li que demà se’n va a la guerra.

En Martí va explicar mantes vegades la vida trista, depriment i monòtona de les trinxeres quan per força 
del destí va esdevenir un recluta més d’una guerra que no va demanar ni va voler, i en va parlar també del 
bàlsam guaridor que eren les cartes que hi rebia. Rememorar-ne els mots al llarg dels anys es va tornar en 
un costum que mai no va abandonar. Sobretot els de les de la noia de La Unió que en sovintejar varen fer 
créixer la relació d’amistat cada cop més íntima, més tendra. Malgrat que en Martí, de vegades, dubtés que 
allò seguiria rutllant, el temps s’ho confirmà plenament.

Ara, amb el sol acaronant-li pertot, deixa que les mans continuïn endormiscades com dos canaris blancs 
mentre n’envia ment i esperit  a la serralada de Camarena, a Terol, on era destinat.

Agost de 1938.– Del cim de la serralada estant, en Martí contempla el panorama que l’envolta. “Com no 
ésser un ocell per a volar al seu costat!”, pensa, mentre l’esguard amoixa aquell paisatge meravellós, 
guarnit d’una corrua de poblets, més bonic i real que el de qualsevol targeta postal. Seu en una de les 
moltes pedres que n’hi ha. Recorda els pares, el germà, els amics, però és en ella on la pensada s’obstina 
caparruda. De sobte, en Martí es posa dret, busca quelcom a les butxaques, troba llapis i paper, seu a la 
gatzoneta i sobre la pedra, a tall d’escriptori, l’ocell dret comença a escriure: Estimada Antonieta: he decidit 
d’encoratjar-me a escriure’t allò que fa temps volia dir-te i que no hi gosava. Estic enamorat de tu, t’estimo, 
et necessito... Un cop enviada la carta, Martí se sent nerviós pensant en les possibles respostes al seu 
agosarament. No se’n penedeix, però. Ho havia de fer. S’ho havia de dir. És tal la seva expectació que 
torna a escriure-li una altra carta amb paraules d’amor semblants. Per sort la resposta no en triga gaire i 
en acabar tota temença el jove Martí se sent feliç a cor què vols. Un cop, i un altre, i un altre més, en Martí  
llegeix la carta fins a saber-ne de cor totes les paraules d’amor.

A començaments de l’abril de 1939 en Martí tornà de la guerra i trobà la seva família i l’Antonieta que 
l’esperaven amb el cor obert. El 30 d’abril es celebrà el seu prometatge la qual cosa els hi donà més llibertat 
per passejar arreu el seu amor. Ell recorda aquell temps com a únic i meravellós. Aquelles passejades 
diàries, però, només duren un any. En Martí, un altre cop al seu despit, hagué de marxar a Madrid a complir 
el servei militar. No hi vol, però, recordar aquells moments de comiat. En prefereix fer-ho de la visita dels 
seus pares i de l’Antonieta a Madrid. Els ulls clucs, els canaris de les seves mans en repòs, en Martí torna 
a engegar els coloms a vol.

Maig del 1941.– Quina felicitat tornar a veure els éssers més estimats! Quina tremolor en abraçar-te, 
Antonieta. Els braços del noi de La Palma s’obren per a estrènyer el cos menut de la seva promesa deixant 
els braços creuats sobre el pit d’en Martí, home gran. Van passar tot el dia al Parque del Retiro, sense 
adonar-se’n que ja fa fosc. Aprofiten d’estimar-se a dojo aquests tres dies.

Per fi en Martí va ser llicenciat del servei militar. En sortir no va tenir més pensada que tornar amb els seus 
i casar-se. Les cartes d’anada i tornada ja ho tenien tot enllestit. Ara amb 90 anys complerts el 25 de maig 
passat es mou una mica i, ulls closos, mira enrere.

OLÍMPIA VÁZQUEZ
L’AMOR ETERN ÉS A TEIÀ relat
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Un grupet de gent gran, fent-nos ressò de la vostra petició de fer altres aportacions a la molt completa i laboriosa llista de 
noms de cases i motius de la vil∙la (la majoria oblidats) publicats en el darrer Butlletí, us fem arribar una llista per afegir-la 
a la molt extensa publicada.

Can Garrita Can Leandro Can Tuies

Ca l’Antonio dels Pantalons Can Bocatort Can Pau Marina

Ca l’Animeta Can Vadó Tites La Capsa de Mistos (casa molt 
petita al Poble Espanyol)

Can Pernil Cal Llauner (Mundeta) Can Sallent

Ca la Novella La Font del Bou Can Martí Ventura

Can Pujadetes Can Joan Dòria Ca la Carmeta Cuiros

Cal Sastre Bonic (Casellas) Can Graïts Cal Cigró

Can Cintet Can Correcuita (Carbó) Can Magarrinyes (com era conegut 
el Cafè de Baix)

Can Castanyer Can Quico Bartomeu (tartanes) Ca la Carmencita

La Bomba Ca la Mercè coixa Can Santes Màrfegues

Ca l’Estrella Can Matietes (Casellas) Can Pepiteta

Can Joanet de la Cooperativa Can Benet (Xè) Ca la Montserrat de Figueres

Ca l’Amadeu Quinto La Pensión (Fonda Florencio) Can Rosés

Ca la Pixum El Xalet (Grau, el Masnou) Cal Músic

Can Tarumba Can Xic Piula Cal Sr. Serra (Ca la Cecília)

Can Barruan (Tendeta) La Plana “El Torrente” (menjars)

Can Cristino (Joanet de les Cabres) Cal Menescal (Balada) Can Timoneda (farmàcia)

Cal General de Mallorca Can Valentí Colda Cal Pintor
 

 CASES DE TEIÀ (II)

Ens heu convidat a que us aportem noves dades, aquí teniu la de Can Disset.

Can Disset és una casa situada al barri del Poble Espanyol de Teià. El nom li prové del nombre de persones que constitueix 
el grup de matrimonis propietaris de la finca.    

Jordi Riera i Bas

10 de maig de 1944.– Es veu a si mateix embolcallat d’un núvol de joia immensa esperant l’Antonieta 
que entra per la porta de l’església. La núvia fa goig amb aquell vestit blanc tan bonic que ella mateixa va 
cosir. La gent es belluga, troba lloc, hi ha llàgrimes i quan el sacerdot, després d’interrogar-lo diu: Antònia 
Lladó i Aubert, acceptes per espòs en Martí Casals i Castellsagué?, i ella respon sí, el cor d’en  Martí és un 
poltre sense regnes. Desbocat de joia. Sap que, malgrat els moments de doll, assignatures obligades de la 
vida, a tots dos els espera el camí de la felicitat.

Van passar molts anys, 55, de vida en comú, feliços. D’aquell amor tan gran, la Teresa, la seva filla, n’és 
l’essència i el perllongament.

Quantes vegades ha somiejat en Martí amb aquests records? Moltes. I mai no es cansa. Mantes vegades 
el seu esperit ha vaguejat feliç al so del seu cor galopant com un genet incansable dut pel vent. I ara ho 
fa més sovint que quan ella hi era. Abans havia de dedicar-s’hi altrament. A més de escriure’n records, 
necessita tancar els ulls i ser-hi. No li cal més que això per a tenir-ne prou.

el record



El dia 23 de juny, vigília de Sant Joan, els voluntaris de l’ADF han presentat l’operatiu, basat en equips propis i de 
l’Ajuntament,  que permetran defensar el nostre terme municipal del risc d’incendi que, segons les previsions, sembla que 
aqeusta temporada també serà molt alt.

Esperem que aquest estiu, com ha succeït els darrers anys, les actuacions d’aquests voluntaris siguin gairebé en la seva 
totalitat tasques de prevenció i no d’extinció d’incendis forestals. Si voleu col.laborar amb l’ADF ho podeu fer a través del 
telèfon 666 046 909.

El desplegament d’aquests mitjans s’inicia a través d’una simple trucada de la Policia Local a un servei de cercapersones. La 
feina més efectiva del voluntaris de l’ADF es realitza quan el foc fa poc que ha començat.

Recordem a tothom la importància de comunicar ràpidament qualsevol indici d’incendi 
al telèfon 112 i posteriorment a la Policia Local 666 596 742.

CAMPANYA D ’ESTIU  2006

ADF  de  Te ià


