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eDItorIAl

A través de la cultura, l’eina més efi-
caç per canalitzar la nostra voluntat de 
ser i projectar-nos com a país, ens mos-
trem com érem, com som i què volem 
ser. El nostre seny i la nostra rauxa, con-
vertits en capacitat creativa i empenta, 
respectivament, esdevenen la garantia 
d’una societat dinàmica i oberta.

Commemorar és reviure la memòria 
de les persones, recuperar les vivènci-
es, els llocs i els fets. Recordar per no 
oblidar i no ser oblidats. Sentir-nos or-
gullosos del que hem fet bé i aprendre 
dels errors i del que no hem fet bé, ni 
com a persones, ni com a col·lectivitat. 
Tres-cents anys després reivindiquem 
el fil que uneix el que érem, el que som 
i el que serem. 

Aquest ventall d’activitats que us 
oferim, ens ha de reafirmar com el 
que som, ha d’enfortir-nos com a na-
ció, ha de divulgar la nostra història 
entre joves, petits i grans, ha de ser 
un mirall on mirar-nos, un llibre on 
escriure-hi anhels de llibertat i un es-
pai de diàleg, discurs, col·loqui i tam-
bé de lleure.

Vivim i recordem! 
Francesc Ribas
Regidor de Cultura

El nostre poble i els seus vilatans de 
fa tres-cents anys, varen ser protagonis-
tes directes de la persecució, repressió, 
dels atacs i la destrucció que les tropes 
borbòniques infligien a tot Catalunya. 

L’heroi del 1714, Sebastià Dalmau, 
nascut a Teià el 1682, es va convertir 
en un dels caps més importants de la 
resistència contra les tropes borbòni-
ques. La seva relació amb la nostra vila 
i la lluita que els vilatans van presentar 
a les tropes espanyoles van posar Teià 
al punt de mira, i la nostra vila va ser 
incendiada i devastada.

Malgrat que el nostre municipi em-
para tota mena de parers polítics i 
les persones que hi habitem tenim 
idees diferents, Teià, com a membre 
afiliat a l’Associació de Municipis per 
la Independència, segons l’acord del 
Consistori, no pot ser aliè als actes de 
commemoració del Tricentenari de la 
Guerra de Successió.

Teià commemora la lluita per la lli-
bertat dels seus vilatans i vilatanes, or-
gullosos d’aquest passat, per caminar 
decidits cap al futur.

Josep Botey
Alcalde de Teià

300 anys després: Commemoració del tricentenari

Ajuntament (oficines) 93 540 93 50
Avaries FECSA- ENDESA 800 760 706
Avaries d’aigua SOREA 902 25 03 70
Avaries de gas 900 39 40 41
Biblioteca de Can Llaurador 93 555 01 04
Bombers de Badalona 93 388 08 80
Casa Rectoral 93 555 30 91
Casa Cultura La Unió 93 540 12 63
Regidoria Cultura-Fons Batllori 93 540 47 96
Casal de Gent Gran 93 540 01 68
Casal de Joves 93 555 36 13
CAP El Masnou 93 555 70 61

Centre Veterninari Teià 93 540 41 21
Correus 93 540 49 27
Escola CEIP El Cim 93 540 90 46
Escola CEI El Bambi 93 540 30 46
Llar d’Infants Els Galamons 93 555 86 32
Escola de Música Clau de Sol 93 540 81 08
Escola de Música Cadença 93 555 75 36
Consultori Municipal 93 540 79 77
Creu Roja (El Masnou) 93 555 21 21
Deixalleria 93 555 86 99
Farmàcia 93 555 35 18
Mercat Municipal 93 555 58 42 

Mossos d’Esquadra 088
Policia Municipal  666 59 67 42 
Poliesportiu  93 540 51 51
Servei d’Educació 93 540 61 77 
Servei Local d’Ocupació  93 540 93 50
Serveis de Manteniment  93 555 62 25
Serveis Socials  93 540 61 40 
Servei de Recaptació 93 540 90 12
Taxis:
- M. Angel Morón 670 22 58 12
- Joan Oliveras  659 598 111/607 498 111
- Manel Llaberia 670 25 47 29

L’Ajuntament de Teià només és responsable de la 
informació continguda a la secció “L’equip de go-
vern informa”, així com dels escrits de la coberta.
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TELÈFONS ÚTILS

Aquest butlleti s’imprimeix en paper 100% reciclat i amb 
això s’ha reduït el seu impacte en el medi ambient en:

Font: Eco-Calculador de Arjowiggins Graphic. 
* El càlcul de la petjada de Carboni el realitza l’empresa 
Labelia, en base a la metodologia Bilan Carbone®.
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284 km
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Guia.teia.cat: el nou portal 
web dels comerços de teià

L’Ajuntament de Teià ha posat en funci-
onament un nou web destinat al comerç 
de Teià: http://guia.teia.cat.

L’objectiu és potenciar el comerç de 
proximitat al municipi, a través d’un por-
tal on es recullin tots els serveis, empre-
ses i comerços de Teià: Des de botigues, 
restaurants, jardineria, alimentació, per-
ruqueries, indústria fins a serveis mèdics 
o arts gràfiques.

A més de trobar-hi tota l’activitat eco-
nòmica i comercial, el portal web ofereix 

proMoCIÓ 
eCoNÒMICA

l’Ajuntament de teià 
aprova el conveni de Casa 
del Marquès

Els ajuntaments de Teià, el Masnou i 
Alella han aprovat un conveni de col-
laboració entre els tres municipis per a la 
prestació de serveis a persones empre-
nedores i empreses al Centre d’Empre-
ses Casa del Marquès, situat a l’urbanit-
zació de Bellesguard al Masnou.

Aquest acord posa de de manifest la 
voluntat d’aquests tres municipis per cre-
ar dinàmiques de cooperació supramuni-
cipal per fer front a la situació econòmica 
actual. I per això, és imprescindible man-
comunar serveis que donin suport a la 
creació d’empreses del territori i a les ini-
ciatives de les persones emprenedores.

La rehabilitació de Casa del Marquès 
ha rebut subvencions de fons europeus 
FEDER i de la Diputació de Barcelona, i 
es preveu que es posi en marxa abans 
d’aquest d’estiu oferint espais a empre-
nedors i empreses i la possibilitat d’allot-
jament empresarial, ja sigui en règim 
d’incubació o de consolidació.

Casa del Marquès, al Masnou.

l’Ajuntament accedeix 
als ajuts de la Diputació 
per portar a terme plans 
d’ocupació

L’Ajuntament de Teià s’ha adherit a la 
subvenció que atorga la Diputació de 
Barcelona destinada a dur a terme els 
Plans d’Ocupació. Aquests plans són 
programes destinats a promoure la con-
tractació laboral de persones aturades 
per a la realització d’actuacions de caràc-
ter temporal i d’interès general i social. 

En el cas de Teià, suposa la contracta-
ció de dues persones més per a la Bri-
gada, sense cap cost per a l’Ajuntament, 
ja que la subvenció cobreix el 100% del 
contracte. D’aquesta manera, es podrà 
reforçar una àrea necessitada de perso-
nal com és la de neteja i manteniment.

Paral·lelament, a través d’un conveni 
signat amb el Consell Comarcal del Ma-
resme, l’Ajuntament també s’ha adherit 
al Programa de Formació i Treball que 
subvenciona el Servei d’Ocupació de 
Catalunya. D’aquesta manera, s’han po-
gut contractar tres persones desocupa-
des durant 6 mesos a jornada completa, 
per a la realització de treballs de caràcter 
públic i oferint també formació.

Les persones contractades estan re-
alitzant bàsicament treballs de jardineria, 
coordinats per la Brigada Municipal. Com 
podreu observar, ja s’han pogut desbrossar 
i netejar força zones verdes del municipi. g

Els treballadors fent tasques de desbros-
sament

El nou web guia.teia.cat

l’Ajuntament + a prop: 
trobades amb el govern 
municipal

A principis de gener, el govern muni-
cipal va iniciar un cicle de trobades amb 
els veïns de Teià, sota el lema “L’Ajunta-
ment + a prop” amb la voluntat d’apro-
par la gestió municipal al vilatà i rebre 
propostes i suggeriments que permetin 
millorar la gestió de l’Ajuntament.

Les reunions es realitzen tots els dime-
cres al vespre, i s’hi convoquen diferents 
habitatges del municipi per tal d’explicar la 
situació actual de l’Ajuntament, estat eco-
nòmic, endeutament, projectes urbanís-
tics, propostes de futur... i poder atendre 
els dubtes i suggeriments que els veïns i 
veïnes proposen. D’aquestes trobades, el 
govern periòdic de les propostes que hi 
sorgeixen, que s’anirà publicant com a me-
sura de transparència informativa.

Els suggeriments recollits s’aniran estu-
diant per part del govern municipal, per 
tal d’atendre aquells que siguin més ur-
gents o més demandats per la població.

De moment, ja s’han previst en el 
pressupost algunes de les propostes 
sorgides de les trobades i d’altres ja 
s’estan duent a terme: Poda d’algunes 
zones del municipi, millora de la il-
luminació als passos de vianants, impuls 
de la promoció econòmica al municipi, 
realització de campanyes de recollida 
d’aliments, organització d’un mercat de 
segona mà, impuls de la instal·lació de 
fibra òptica...

Us animem a assistir a les trobades! 
Entre tots, podem millorar molt la gestió 
del municipi! g

AlCAlDIA
un cercador intel·ligent per introduir el 
servei o empresa que estem buscant; 
una secció de notícies; descomptes i 
promocions que aniran oferint els co-
merços; i una informació detallada de 
contacte, horaris i ubicació amb mapes 
dels serveis del municipi.

No deixeu de consultar aquesta nova 
eina, accessible també a través del mòbil, 
perquè de ben segur que us sorprendrà 
la quantitat de serveis que ens ofereix el 
nostre municipi! g

L’oferta de serveis del Centre d’Empre-
ses contemplarà les activitats següents:

• Servei de lloguer de mòduls i espais 
comuns

• Serveis genèrics i avançats d’acom-
panyament integral a la creació i consoli-
dació d’empreses

• Punt de trobada empresarial: orga-
nització sistemàtica de jornades, cursos, 
formació, esmorzars temàtics...

L’oferta d’allotjament estarà formada 
per 18 espais modulars d’entre 8 i 19 m2 
de disseny funcional, atractiu i conforta-
ble, així com una àmplia oferta d’espais 
comuns per a empreses i persones em-
prenedores, entre els quals destaquen 
un auditori o sala d’actes amb equipa-
ment audiovisual, quatre sales de reuni-
ons, i dues aules de formació. g
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S’inaugura el nou local de 
Càrites

A principis de març es va inaugurar el 
nou local de Càrites, ara situat als baixos 
de la Rectoria. Aquest local compta amb 
llits, lavabo, cuina, rentadora i assecado-
ra per a situacions de necessitat o emer-
gència i un rober, que complementaran la 
tasca de lliurament d’aliments que ja es fa 
habitualment. Així doncs, es farà més sen-
zilla la feina dels voluntaris i es dignificarà 
més si cap, el servei que s’hi fa.

Un local que, en paraules del Mossèn 
Xavier Pich, neix amb la voluntat de ser-
vei i amb l’objectiu que algun dia ja no 
sigui necessari. g

BeNeStAr SoCIAl

pArtICIpACIÓ

Banc del temps
Des de l’Ajuntament de Teià volem im-

pulsar la creació d’un Banc del Temps. Els 
Bancs del Temps són xarxes d’intercanvi 
de temps (hora per hora) entre persones 
que s’inscriuen al projecte amb l’objectiu 
de donar, rebre i compartir el seu temps 
amb d’altres persones, generalment del 
seu entorn més proper (veins i veïnes del 
barri on viuen o treballen).

Els Bancs del Temps són espais de 
sociabilitat on s’intercanvien habilitats, 
coneixements i serveis puntuals, com 
acompanyaments, o petites tasques do-
mèstiques. Cada hora que un usuari ofe-
reix a un altre és cobrada pel donant per 

Aquest estiu, no et quedis a 
casa! vine als casals d’estiu o 
als campus esportius!

Casal d’estiu
Adreçats a nens i nenes nascuts entre 

el 2004 i el 2009 (de P3 a 4rt de primà-
ria) es tracta d’una proposta educativa 
i lúdica de qualitat per als infants, amb 
l’objectiu de promoure valors mitjançant 
la convivència i la cooperació en grup.

Campus esportiu
Adreçat als nois i noies nascuts entre 

el 2003 i el 1998 (de 5è de primària a 4rt 
d’ESO) és una proposta lúdico-esportiva 
on es promouran valors mitjançant la 
pràctica esportiva.

Aquest servei s’oferirà des del 25 de 
juny fins al 5 de setembre, sempre i quan 
s’arriba a un mínim d’inscrits.

Preus
Modalitat Q. general  Q. Setmanal

A: De 9 a 13 h 11,3 € 56,5 €
B: De 9 a 15 h * 17,9 € 89,5 €
C: De 9 a 13 h i 
     de 15 a 17 h 13,7 € 68,5 €
D: De 9 a 17 h * 19,3 € 96,5 €

Permanència matí o tarda  12,5 €
Tiquet de menjador esporàdic 7,5 €
Excursió modalitat A *  7,5 €
Excursió modalitat B *  3 €
Excursió modalitat C *  5 €
Permanència esporàdica  4 €

* (dinar inclòs)

Properament es farà el concurs per 
l’adjudicació d’aquests serveis, es publi-
citaran les activitats i s’obriran les inscrip-
cions. g

Nou reglament municipal 
de prestacions econòmiques 
de caràcter social

Després del tràmit d’informació públi-
ca, ha entrat en vigor el nou reglament 
municipal de prestacions econòmiques 
de caràcter social.

El reglament neix amb la voluntat 
d’adequar les prestacions econòmiques 
de caràcter social que dóna l’Ajuntament 
de Teià a la realitat social del nostre mu-
nicipi i la situació econòmica de les ar-
ques municipals. 

El reglament ha obligat a incremen-
tar la partida econòmica de prestacions 
socials del nostre municipi i neix amb el 
compromís de modificar-se tantes vega-
des com sigui necessari per d’adequar-
se a la realitat de necessitats socials dels 
vilatans de Teià. g

el Departament 
d’ensenyament modifica 
l’adscripció de l’IeS turó 
d’en Baldiri

El 16 de gener de 2014 el DOGC pu-
blicava la modificació d’adscripció de la 
Secció d’Institut Turó d’en Baldiri, pas-
sant de l’Institut d’Alella als instituts del 
Manou (IES Maremar i IES Mediterrània).

La sol·licitud d’aquest canvi per part de 
l’Ajuntament de Teià està fonamentada 
en la millor comunicació de Teià amb els 
centres de secundària del Masnou; en 
l’ampliació de les ofertes educatives, a 
l’Institut Mediterrània s’imparteix també 
el batxillerat artístic; en donar cobertura 
legal a una opció que ja feien les famílies 
-en els darrers anys la majoria d’alumnes 
de Teià han escollit centres d’educació 
del Masnou- i en consolidar la Secció 
d’Institut Turó d’en Baldiri de Teià, garan-
tint una continuïtat de la secundària pos-
tobligatoria en els centres del Masnou.

L’adscripció dels alumnes de la Secció 
d’Institut Turó d’en Baldiri al Masnou im-
plica que són alumnes preferents a l’hora 
de formalitzar la preinscripció de batxi-
llerat en els instituts del Masnou i tenen 
els mateixos drets com si fossin alum-
nes propis d’aquests instituts, d’acord 
amb l’apartat 5 de l’article 47 de la llei 
12/2009, de 10 de juliol d’Educació.

En cap moment aquest canvi ha estat 
motivat per la qualitat educativa dels 
centres que imparteixen batxillerat. De 
fet, una família podrà escollir que el seu 
fill estudiï el batxillerat a l’Institut d’Alella 
però només hi tindrà accés si el centre té 
places lliures, el mateix que passava fins 
ara amb els instituts del Masnou. La situ-
ació ideal hauria estat la creació d’una 
zona única per a la secundària posto-
bligatoria entre el Masnou, Alella i Teià, 
però fins ara no ha estat possible. g

eNSeNYAMeNt

SI Turó d’en Baldiri.

BANC DE TEMPS

Vols participar en un projecte 
per fer intercanvi de temps?

Vols intercanviar habilitats i 
coneixements?

Doncs pots enviar un correu 
electrònic a regidors@teia.cat 
i te n’informarem! 

mitjà d’un taló de temps que ingressa en 
el seu compte corrent d’hores. Aquest 
capital el podrà fer servir tanmateix per 
demanar qualsevol tipus de servei que 
figuri al llistat del seu Banc del Temps. g
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ta la Primera Guerra Mundial. És per això 
que mentre a Europa es destrueixen vi-
des, pobles i monuments, a Catalunya la 
Mancomunitat comença a construir una 
nació.

És aquest 2014 doncs, un any amb in-
tensa càrrega política, social, cultural, lin-
güística i històrica que no ha de passar 
desapercebuda.Us convidem, per tant, a 
prendre part de les activitats programa-
des per fer que l’abril sigui a Teià el mes 
de la cultura. g

Un operari instal·lant la fibra òptica.

Setmana cultural 2014:  
no és un any qualsevol 

El mes d’abril i l’arribada de la prima-
vera s’agermanen any a any per a propo-
sar-nos tot un seguit d’activitats culturals 
dins el marc de la Setmana Cultural. Un 
any més, els textos de teianencs i teia-
nenques per a la Mostra Literària del 
Maresme, que enguany arriba a la XXXI 
edició en la seva fase local, són els au-
tèntics protagonistes. Per a complemen-
tar el programa d’activitats, us proposem 
un seguit d’esdeveniments culturals per 
a fer partícips a petits i grans. Teatre, 
xerrades,tallers, documentals, jocs, es-
pectacles familiars i exposicions confor-
men el programa d’activitats en un any 
on prenen protagonisme quatre efemè-
rides que fan que l’any 2014 no sigui un 
any més:

TRICENTENARI:
Per una banda, l’any de Commemora-

ció del Tricentenari dels fets del 1714. 
Aquests fets mereixen ser recordats i ana-
litzats, com a part important de la nostra 
història, el nostre present i el nostre futur 
com a nació. Per això us proposem un 
programa d’actes confeccionat minucio-
sament perquè sigui per a tothom un any 
especial i que trobareu en aquest mateix 
butlletí municipal.

POMPEU FABRA:
En segon lloc, per la celebració dels 

Cent anys de les Normes Ortogràfiques 
de Pompeu Fabra que l’any 2013 se ce-
lebraren i que quedaren eclipsades per 
la celebració de l’any Espriu. Un bon 
motiu per reivindicar la nostra llengua i 
la cultura i per aprofundir en el seu co-
neixement, la preservació i la seva divul-
gació.

ANY VINYOLI:
I per últim, al llarg de tot l’any 2014 es 

commemorarà el centenari del naixe-
ment del poeta català Joan Vinyoli, que 
també coincideix amb el 30è aniversari 
de la seva mort i, a Teià no volem estar al 
marge d’aquest fet que ha de contribuir 
en l’estudi, l’anàlisi i el coneixement de la 
seva vida i la seva obra.

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
Tot i que la Mancomunitat de Catalu-

nya és un projecte que s’endega el 1908, 
no és fins el 1914 que es designa primer 
president de la Mancomunitat de Catalu-
nya n’Enric Prat de la Riba. La constitució 
té lloc el 6 d’abril de 1914 al Palau de la 
Generalitat. Quatre mesos després escla-

CulturA

l’esport és salut
D’un temps ençà, el nostre pais està 

vivint una veritable revolució esporti-
va, tant en els resultats de l’esport d’alt 
nivell, com per la seva implantació en 
col·lectius fins fa poc poc proclius a la 
seva pràctica. El primer factor és molt 
responsable d’aquest boom de pràctica 
esportiva. Sovint ens calen referents po-
tents per tal de seguir el seu exemple i 
aprofundir en els beneficis de la pràcti-
ca esportiva.

A Teià, la feina de les entitats, treba-
llant colze a colze amb l’administració 
municipal han fet que l’esport hagi es-
devingut un autèntic pal de paller de 
les relacions humanes i que repercutei-
xi en la salut dels qui el practiquen. Des 
de la regidoria d’Esports estem treba-
llant per fer de l’esport, no només una 
activitat física, sinó que també pensem 
en els beneficis a mig i llarg termini. 
Prova d’això és la propera implanta-
ció en el nostre poble de dos circuits 
dintre el programa PAFES (Pla d’Activi-
tat Física Esport i Salut) que impulsa el 
Consell i la prescripció d’activitat física 
per a adults sedentaris, amb factors de 
risc cardiovascular, d’augmentar la seva 
activitat física fins a arribar a un nivell 
saludable. L’esport és salut i volem que 
es noti.

Al marge d’aquest impuls de l’activitat 
esportiva i en la recerca de beneficis di-
rectes, la regidoria continua programant 
activitats que han fet que el poliespor-
tiu El Cim, continuï creixent en nombre 
d’abonats i de facturació, fent-lo més 
sostenible i amb clara vocació social i de 
relacions personals. 

Aquesta funció social de l’esport es 
veu reflectida en la ja consolidada CA-
MINADA DELS TRES POBLES que tindrà 
lloc el proper 11 de maig, un treball con-
junt dels ajuntaments de Teià, El Masnou 
i Alella i que enguany en celebraran la IX 
edició. Participeu-hi! g

eSportS

Arriba la fibra òptica a teià!
La velocitat d’Internet al nostre municipi 

sempre ha estat deficitària. Tot i així, des 
del passat mes de desembre, l’empresa 
privada Telefónica va decidir començar la 
implantació de la fibra òptica com a prova 
pilot als municipis de Teià, el Masnou i Ale-
lla, en una actuació pionera a la comarca.

La fibra òptica és la tecnologia més 
avançada en el sector de la transmissió 
de dades, i la que permet navegar a més 
velocitat (100 Mb, és a dir deu vegades 
més ràpid que un ADSL, o pujar arxius i 
continguts audiovisuals a 10 Mb). A més, 
permet serveis associats com fer video-
conferències segures amb qualsevol part 
del món; facilitar la mobilitat en la gestió 
de particulars i empreses amb solucions al 
núvol; impulsar la presència d’empreses i 
particulars a la xarxa amb millores a la pà-
gina web; comerç electrònic; interactivitat; 
o TV en alta definició –HD-, entre d’altres.

Durant aquests primers mesos del 
2014, Telefónica desplegarà la fibra òp-
tica al 80% de la nostra població. Instal·-
lar-la als edificis requereix l’autorització 
de la comunitat de propietaris, per això 
ja s’estan recollint les sol·licituds amb les 
signatures de presidents o administra-
dors de finques.

En aquests moments ja s’està comen-
çant a donar cobertura al municipi. La 
previsió, segons ens indiquen els res-
ponsables del projecte, és que a finals 
d’abril s’estigui acabant el desplegament 
de la fibra òptica i que entre març i maig 
es podria començar a donar servei a les 
zones ja habilitades.

Com passa actualment amb l’ADSL, 
malgrat que el cablejat sigui de Telefóni-
ca i per tant, aquesta empresa en cobri el 
cànon corresponent, qualsevol vilatà po-
drà escollir entre les diferents empreses 
de telecomunicacions que ofereixin fibra 
òptica al municipi, optant per aquella 
que més li convingui.

Actualment estem pendents que l’empre-
sa ens informi de quines són les zones que 
quedaran fora de cobertura, per tal d’habili-
tar a través del web municipal formularis de 
demanda d’aquest servei, reclamant a l’em-
presa que n’ampliï la cobertura. g

CoMuNICACIÓ
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HISeNDA

El nou govern de CiU, ERC i PSC han 
dut al ple de l’Ajuntament el pressupost 
per al 2014, que enguany ascendeix a 
7.149.610 €, un augment de gairebé 
107.000 € respecte el de l’any passat. 
Aquest augment està motivat, tot i la re-
ducció d’ingressos provinents de la bai-
xada d’impostos i la previsible rebaixa 
de les aportacions procedents d’altres 
administracions, així com una nova dis-
minució de l’IBI, plasmat en la proposta 
del pressupost 2014, pels ingressos de la 
possible construcció d’una gran superfí-
cie alimentària al nostre municipi. Però 
tot i la davallada de la resta d’ingressos, 
la voluntat política és la de mantenir les 
polítiques socials i els nivells de serveis 
que es presten a la població. 

Els pressupostos s’han aprovat inicial-
ment amb els vots a favor de CiU, ERC i 
PSC, l’abstenció del PP i el vot en contra 
de GdT. La regidora d’Hisenda, Montse 
Gràcia, ha explicat a la sessió plenària 
que es tracta d’un pressupost que con-
tinua apostant per actuacions de millora 
en el municipi i s’incrementen els recur-
sos destinats als serveis a les persones, 
mantenint el pressupost de regidories 
més orientades als serveis.

 
L’increment pressupostari es justifica 

per un augment de les inversions, que 
passen al 8% del pressupost total, si-
tuant-se en 563.572 €. L’augment està 
vinculat directament a inversions que es 
preveuen finançar a través de subvenci-
ons i recursos propis procedents de l’es-
talvi pressupostari. Gran part d’aquestes 
inversions, però, no es començaran a rea-

S’aprova el pressupost del 2014

El pressupost municipal recull la previsió d’ingressos i despeses que tindrà l’Ajuntament 
durant l’any 2014 i marca la voluntat i prioritats del consistori. El problema ve quan els ingresos 
previstos no s’arriben a assolir. Portem anys de pressupostos austers per retornar l’estabilitat 
econòmica, amb l’esforç de totes les regidories, i amb la voluntat de resoldre la difícil situació 
de la caiguda d’ingressos –sobretot de transferències de la Generalitat i altres administracions–. 
És en situacions com l’actual, que la rigorositat pressupostària es basa en el control de la 
despesa corrent i la necessitat de condicionar la resta de despeses i inversions, sobretot tenint 
en compte la davallada general dels ingresos que provenen d’altres administracions.

REPARTIMENT DE LES DESPESES
Operacions corrents
Compra béns i serveis:    2.983.436 € / 42 %Personal:      2.524.709 € / 35 %Despeses financeres:    170.000 € / 2 %Transferencies corrents:    217.892 € / 3 %

Operacions de capital
Inversions:      563.572 €  / 8 %       Passius financers:     690.000 € / 10 %

L’ORIGEN DELS INGRESSOS

Operacions corrents

Impostos directes:     3.704.076 €

Impostos indirectes:     218.041 €

Taxes, preus públics i altres ingressos:  1.113.068 €

Transferències corrents:    1.675.139 €

Ingressos patrimonials:    63.751 €

Operacions de capital

Transferencies de capital:    352.533 €

Passius financers:     23.000 €
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les claus del pressupost 2014

• Augment de beques i ajudes: S’obre una nova línia d’ajudes edu-
catives, en un moment clau de dificultats econòmiques per moltes 
famílies del municipi.

• Plans d’Ocupació: L’Ajuntament s’acull a la convocatòria de subven-
cions per tal de contractar persones que durant aquest any i el que 
ve podran reforçar l’àrea de Neteja i Serveis, de manera que, a més 
d’oferir feina a persones aturades, es podrà reforçar el servei de la 
Brigada.

• Conveni amb el Masnou, Alella i Teià de Casa del Marquès: La po-
sada en marxa d’aquest centre d’empreses permetrà donar servei a 
empreses i autònoms, en un moment de crisi en què cal posar mitjans 
i ajudes a aquells que poden ocupar i auto-ocupar-se.

• Adequació i arranjament de carrers: Paviment antilliscant al Fivaller; 
canalització a Folch i Torras; adequació al Camí de la Serra...

• Activitats culturals per un moment històric com és la celebració del 
Tricentenari.

• Impuls de l’àrea de Joventut: Adequació del Casal de Joves i aug-
ment del pressupost per tal de donar respostes a les necessitats espe-
cífiques d’aquest col·lectiu.

• Arranjaments a l’escola El Cim: Es fa necessari mantenir la política 
de manteniment i reparacions a l’escola.

• Possible adequació d’un terreny proper al centre del poble, per tal 
de dotar de més aparcaments aquesta zona.

• Posada en marxa del local de la Plaça Catalunya: Aquest projecte 
permetria prestar diferents serveis al col·lectiu de gent gran del muni-
cipi, especialment als pisos de gent gran, oferint servei de menjador, 
podologia...

• Creació de la nova regidoria d’Infància: Per als més petits, i arribant 
fins als 12 anys, s’ha creat una nova regidoria que pugui atendre les 
necessitats tant dels menuts, com de les seves famílies, oferint activi-
tats puntuals i tallers durant l’any.

• Posada en marxa d’un Banc del Temps: En un moment de crisi com 
el que vivim, amb molta gent a l’atur, és un bon moment per intercan-
viar el nostre temps. D’aquesta manera, es podran intercanviar serveis 
entre els participants gratuïtament.

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal: L’acabament d’un projecte 
de tanta envergadura com el POUM permetrà posar urbanísticament 
al dia les necessitats del municipi.

litzar fins que els ingressos pressupostats 
es vagin rebent. L’equip de govern farà 
una retenció del crèdit d’algunes inversi-
ons (paviment antilliscant del carrer Fiva-
ller, arranjament del Camí de la Serra, Pla 
de Millora Urbana de la Muntanya) i d’im-
ports parcials d’algunes partides amb di-
verses fases d’execució, com a mesura 
de control, alliberant-les i executant-les a 
mesura que es cobrin els ingressos.

Respecte de les regidories, s’ha plas-
mat un model de caire més social i em-
prenedor, per un costat es pressuposten 
les activitats previstes pel Tricentenari i 
s’incrementen els projectes pel foment 
de l’ocupació (conveni amb els ajunta-
ments del Masnou i Alella d’un projecte 
de Viver d’Empreses, assessorament per 
engegar el projecte del Banc del Temps, 
contractació de personal de jardineria a 
través de Plans d’Ocupació). Respecte 
del cos policial es preveu la continuïtat 
del procés selectiu d’alguns agents amb 
la seva inscripció a l’escola al proper curs. 
Totes aquestes despeses es compensen 
per la reducció de partides com el cost 
dels òrgans de govern i els interessos 
pels préstecs donada la reducció del ti-
pus d’interès.

Per millorar el servei de la Brigada, s’in-
corpora la contractació de dos leasings 
per l’adquisició de dos vehicles nous (ca-
mió i furgoneta). Per altra banda, conti-
nuem la política d’inversió en projectes 
de millores de l’enllumenat públic, amb 
actuacions puntuals i la valoració de les 
inversions realitzades fins ara. 

La partida de beques i ajuts s’incremen-
ta per la creació d’una nova línia d’ajuts 
per temes educatius i de la infància. Tam-
bé es preveu un projecte per atendre les 
necessitats de la gent gran, subjecte al 
compliment i cobrament dels ingressos 
previstos. Es manté el suport als centres 
educatius, i es continua amb les tasques 
de manteniment i reparacions de l’escola 
El Cim. També es crea una nova regidora 
centrada en infància. I per últim, les sub-
vencions a entitats s’han mantingut pel 
mateix import que l’any anterior. g

ACLARIM DUBTES 12-16!
Tens entre 12 i 16 anys? 
Tens dubtes i no saps a qui preguntar?  
Al Casal de Joves t’oferim orientació acadèmica, sobre relacions, 
sortides, titulacions, beques...
Si tens qualsevol dubte, sigui de l’àmbit que sigui, t’assessorem! 

Tots els dijous a la tarda de 17 a 19h! Vine directament o envia un 
mail a pij@teia.cat i et reservem hora!



pàgina 8 | Butlletí municipal 124 | gener - març de 2014 GRUPS MUNICIPALS

els pressupostos més reals 
El primer pressupost del govern de 

CiU, ERC i PSC reflecteix perfectament el 
sentit del pacte signat el novembre pas-
sat i recull bona part dels acords que els 
tres partits vàrem consensuar. Ha estat 
redactat des dels paràmetres de: l’ajust, 
la prudència, l’equilibri, l’esforç i el com-
promís.

AJUST: El Pla de Sanejament aprovat el 
2011 pel govern d’ERC i CiU, corregia el 
desequilibri econòmic i obria dels anys 
2011 al 2014, el camí de l’estabilitat eco-
nòmica, donant com a resultat la mino-
ració del dèficit i corregint el romanent 
negatiu. Aquesta inèrcia ens obligava 
a ajustar al màxim cada pressupost per 
complir amb el Pla.

PRUDÈNCIA: L’any 2013 ha estat un 
calvari pels ingressos de l’ajuntament. 
Han deixat d’arribar moltes subvenci-
ons compromeses per la Generalitat i la 
participació en els tributs de l’Estat ha 
disminuït, mentre que els serveis bàsics 
(Escola Bressol i serveis d’atenció a les 
persones) s’han continuat oferint amb 
fons propis. Per prudència hem ajustat 
les previsions d’entrada d’ingressos, no 
contemplant els que l’any 2013 no havi-
en arribat.

EQUILIBRI: Amb el propòsit de no 
generar dèficit el 2014 i equilibrar el 
pressupost, s’ha treballats en base a un 
escenari possibilista, defugint de les in-
seguretats en els ingressos i essent molt 
curosos amb les despeses.

ESFORÇ: Totes les regidories han fet un 
esforç per acomodar el seu pressupost a 
la realitat dels ingressos. Així doncs, lle-
vat de les àrees d’atenció a les persones 
i contractes de serveis, la resta ha patit 
retallades. En el cas d’Urbanisme i d’al-
tres regidories, s’han congelat inversions 
que queden condicionades a l’arribada 
dels ingressos previstos i no contemplats 
al pressupost i que, només en aquest su-
pòsit, s’executaran.

COMPROMÍS: Mantenir i millorar la 
dotació d’Atenció a les Persones, Serveis 
Socials, beques educatives, Joventut, 
Plans d’Ocupació i Promoció Econòmica. 
Invertir en l’arranjament del Camí de la 
Serra, manteniment de carrers i escola, 
nou servei per a la gent gran, aparcament 
al centre del poble i aprovació definitiva 
del POUM. g

Gent de teià vota en contra 
d´uns pressupostos poc 
adequats a la realitat de les 
necessitats tant socials com 
econòmiques de teià

La previsió per aquest any és d’una bai-
xada d’ingressos de gairebé 200.000€, 
entre descens d’ingressos d’IBI i reducció 
de transferències d’altres administracions. 
Aquest desajustament el govern el com-
pensa amb els possibles diners provinents 
de la posada en marxa d’una gran super-
fície a Teià, operació que suposaria uns 
ingressos únics i extraordinaris per valor 
de 605.209€. Si es porta a terme aquesta 
operació, els ingressos per al 2014 seran 
molt superiors als del 2013.

La baixada d’ingressos dels últims anys 
marca tendència, i evidencia una reduc-
ció de l’entrada de diners per als propers 
exercicis. Des de Gent de Teià demanem 
al nou govern que adeqüin el pressupost 
a la realitat del que ingressarem d’ara 
endavant, i utilitzin els ingressos únics i 
extraordinaris de la gran superfície, en 
inversió productiva, prenent mesures 
correctores per reduir costos. És un error 
utilitzar-los en despesa corrent, ja que 
per al 2015 ja no tindrem aquest ingrés.

A aquest pressupost, li falta coherència. 
No s’entén que es pressuposti el permís 
d’obres i la plusvàlua del nou supermercat, 
i no la venda del terreny. Primer de tot hem 
d’esperar que la gran superfície ens compri 
el terreny, i un cop l’hagi comprat, llavors ja 
sí és pot pressupostar la plusvàlua i posteri-
orment el permís d’obres, 273.000€. Només 
pressuposten el segon i tercer pas, i en can-
vi el primer, i més important, la venda del 
terreny, i que té uns ingressos de 332.209€, 
ni en parlen. Aquesta falta de transparència 
pressupostària ens preocupa, i molt. Què 
pensen fer amb aquests 332.209€?

La congelació de les partides, supedi-
tada a l’arribada real dels ingressos, és su-
pèrflua. A hores d’ara no està clar quines 
partides congelaran. És molt fàcil dir, sense 
comprometre’s. Amb l’experiència de com 
van deixar els comptes de l’Ajuntament, 
amb un deute desorbitat, no volem que 
això es torni a repetir. Davant del dubte de 
l’arribada d’aquests diners, el que haurien 
d’haver fet és “una declaració de no dispo-
nibilitat” al ple. Hagués estat el més just i 
honest per poder dormir tranquils. gG
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els pressupostos per al 2014
Els pressuposts del 2014 estan marcats 

pel deute d’altres administracions amb 
Teià i per les despeses financeres. L’equip 
de Govern ha volgut ser molt prudent i 
s’ha imposat la retenció de crèdits. Par-
tides que no s’executaran fins que no hi 
hagi certesa del seu finançament. 

El pressupost del 2014 compleix amb 
el decàleg del pacte de Govern signat 
per ERC, CiU i PSC.
• Hi ha una dotació per finalitzar definiti-
vament el POUM.
• S’aposta per una sortida viable del CAT 
i per la salvaguarda del jaciment arque-
ològic.
• Es comença l’arranjament del Camí de 
la Serra, obra necessària com a via alter-
nativa a la Riera, imprescindible pel so-
terrament d’aquesta. 
• S’augmenta la partida econòmica de 
Joventut per donar-li l’impuls necessari.
• S’amplien les beques de l’àrea d’Educa-
ció i es continua la política de rehabilita-
ció de l’escola.
• S’incrementen les polítiques de promo-
ció de l’ocupació i de l’activitat econòmi-
ca.  
• Es manté la xarxa municipal de serveis 
socials com ho demostra l’increment de 
la partida.
• Es crea la nova regidoria d’Infància. 

Es realitzaran les obres a Folch i Torreas 
per donar compliment a les sentències 
sobre els accessos a l’IES. Si aconseguim 
el finançament necessari traslladarem 
l’arxiu municipal i obrirem una plataforma 
de serveis per a gent gran, intentarem la 
creació de noves bosses d’aparcament 
properes al centre urbà i continuarem 
l’arranjament de carrers.

Però, queden encara molts projectes 
en el tinter:
• Reduïm la inversió en enllumenat pú-
blic per avaluar-ne el seu resultat.
• Més inversions en els equipaments cul-
turals, educatius i esportius.
• Més partides per atenció a la dona i 
persones amb discapacitat.
• I resta pendent la reordenació de l’en-
jardinament municipal i de la neteja i 
conservació d’edificis.

Un pressupost que compleix les pre-
misses que ens vàrem imposar en la seva 
redacció: realisme i prudència econòmi-
ca i supeditació de la política a l’atenció 
de les persones amb més necessitats. g

un pressupost dotat de 
contingut

L’Ajuntament de Teià va aprovar el pas-
sat 18 de març el pressupost per a aquest 
any 2014. Com sempre hem dit, aquest 
és un moment clau perquè traduïm xifres 
a polítiques concretes que es portaran a 
terme durant aquest exercici.

Pensem que si alguna paraula pot 
definir el pressupost aprovat pel go-
vern de CiU, ERC i PSC és prudència: 
Tots els ingressos han estat revisats un 
per un i comparats amb la liquidació de 
l’any 2013. Això ha comportat una revi-
sió a la baixa, passant dels 7.043.342€ 
pressupostats l’any passat a 6.876.610€ 
(descomptant l’ingrés de 273.000€ per 
la instal·lació d’una superfície comercial) 
pressupostats aquest any. 

La despesa corrent queda sufragada 
amb el finançament bàsic, sense dependre 
d’ingressos conjunturals que poden arri-
bar o no. Prova d’això, és que amb un cri-
teri de prudència, el govern condicionarà 
un seguit de despeses a l’ingrés provinent 
de la posada en marxa d’una superfície co-
mercial, congelant sobretot inversions, per 
tal de no posar en perill l’equilibri pressu-
postari i no condicionar la despesa corrent 
a un ingrés tan puntual com aquest. 

I si bé creiem que per una banda el pres-
supost es caracteritza per la prudència, per 
l’altra, allò que el significa és el contingut. 
Un pressupost amb molts projectes al dar-
rere: el conveni de Casa del Marquès, que 
donarà servei a emprenendors i empreses; 
l’augment de beques i ajudes en un mo-
ment clau de dificultats econòmiques per 
moltes famílies; la posada en funcionament 
del local de la plaça Catalunya, donant ser-
vei als pisos de gent gran i la gent gran del 
municipi; l’impuls a l’àrea de Joventut; el 
banc del temps; la nova regidoria d’Infàn-
cia; les activitats pensades per un moment 
històric com és el Tricentenari; els Plans 
d’Ocupació; els arranjaments a l’escola El 
Cim, al carrer El Fivaller, al Camí de la Serra, 
Folch i Torras, un nou pàrquing que dotarà 
d’aparcaments el centre del poble... 

La situació, però, no és fàcil, sobretot 
pel deute que han generat moltes ad-
ministracions amb l’Ajuntament, així que 
caldrà ser molt curosos en el seguiment 
de la liquidació i estar pendents en tot 
moment per poder retallar despeses si hi 
ha ingressos que no arriben. g

Queridos vecinos de teià:
Esta nota tenía que analizar el presupu-

esto municipal de 2014 que, como diji-
mos en el Pleno Municipal del pasado 18 
de marzo, es semejante al del año pasa-
do. Hay que equilibrar la deuda que cre-
aron en la legislatura anterior, dudamos 
que ahora que han vuelto prácticamente 
los mismos, tengan la varita mágica para 
solucionarlo todo. Así pues, como uste-
des saben, votamos abstención. 

Como decía al comienzo, esta carta, 
tenía que analizar los presupuestos pero 
el Partido Popular de Teià prefiere, con el 
permiso de ustedes, dedicar estas líne-
as a homenajear a una persona a la que 
nos unían múltiples simpatías y a la que 
tenemos un gran afecto y debemos eter-
no reconocimiento: el presidente Adolfo 
Suárez.

El Partido Popular de Cataluña en Teià 
manifiesta su más profundo pesar por el 
fallecimiento del Exmo. Duque de Suárez  
y se une, al mismo tiempo, al dolor de su 
familia.

Adolfo Suárez ha sido una figura clave 
en la historia reciente de nuestro país. 
Un hombre de Estado que luchó por la 
reconciliación nacional y por los ideales 
de paz y de concordia desde la absoluta 
convicción y desde un profundo amor a 
España.

La libertad y los derechos que hoy 
disfrutamos son, en buena parte, fruto 
de su entusiasmo, de su valentía y de su 
entrega.

Adolfo Suárez luchó siempre por la de-
fensa de la democracia y por la unidad 
del Estado. Todos los españoles tenemos 
contraída una deuda de agradecimiento 
con su figura.

Hemos perdido al hombre, estemos a 
la altura de su ejemplo.

De parte de toda la familia del Partido 
Popular de Cataluña y de todos los veci-
nos de Teià que se quieran unir, muchas 
gracias presidente. g
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1714-2014: lA MAteIXA 
lluItA AMB ArMeS 
DIFereNtS

Com tota nació, el dret de commemo-
rar els fets més rellevants de la nostra 
història, és ineludible. Aquest és un dret 
que totes les nacions, sense excepció, 
l’exerceixen en els moments més simbò-
lics o en els moments més protagonistes 
de la seva història.

Però no solament en tenim el dret, sinó 
que, a més a més, en tenim la necessitat, 
empesos pels esdeveniments presents, 
impulsats pel passat que cal recordar i 
conèixer i cridats pel futur il·lusionant 
que es dibuixa en un horitzó proper.

Conèixer les nostres febleses per en-
gruixir les nostres fortaleses a través del 
coneixement, per mirar endavant i sos-
tentar els nostres fonaments i els nostres 
pilars bàsics. Un d’ells és la història i cal 
conéixer-la per construir el futur.

300 anys després defensem el ma-
teix que baionetes i fusells van defensar 
aquell 1714, però fent servir altres armes 
més adequades al segle XXI: el diàleg, 
les mobilitzacions socials i la democrà-
cia, sobretot, la democràcia.

La recerca de les arrels, el dret i el 
deure de conèixer, la Commemoració 
del Tricentenari dels fets de 1714 ha de 
ser el punt de partida, el punt de troba-
da, el punt en comú d’aquests més de 
7.000.000 de catalans i catalanes vinguts 
d’arreu i que avui, enguany, per sempre, 
compartim un projecte comú: viure en 
democràcia i llibertat. g

Mirant amb lupa
Gent de Teià treballem des de l’oposi-

ció amb la mateixa honestedat, serietat, i 
dedicació que quan governàvem.

Com ho fem?

• Anem diàriament a l’Ajuntament.
• Fem seguiment de les entrades i sorti-
des de registre i demanem la informació 
corresponent.
• Revisem cada setmana les decisions 
preses a les Juntes de Govern.
• Assistim cada mes a les diferents Co-
missions Informatives on aportem idees 
i mostrem el nostre acord o desacord 
amb l’equip de govern.
• Revisem tots els decrets d’Alcaldia.
• Controlem els ingressos i les despe-
ses.
• Assistim i participem activament a tots 
els Plens municipals.
• Atenem els vilatans que volen expressar 
les seves inquietuds, els seus problemes, 
o senzillament volen aportar les seves 
idees per millorar el nostre poble.

Teianencs, en podeu estar segurs, 
Gent de Teià sabrà ser una oposició col-
laboradora i honesta, però a la vegada 
exigent amb les decisions que pugui 
prendre l’equip de govern.

Donarem suport a cada acció que be-
neficiï els vilatans, però al mateix temps 
no els permetrem cap acció que perjudi-
qui els interessos de Teià. g
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Diem prou.
El 27 de desembre el Govern Central 

va aprovar la llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració. Una re-
forma recentralitzadora que d’aplicar-se 
allunyarà dels municipis competències 
molt importants.

Quines seran les afectacions més im-
portants de la llei?

Pèrdua de gestió, qualitat i proximitat. 
Serveis que seran atribuïts a una admi-
nistració superior allunyada del nostre 
municipi amb la pèrdua de proximitat i 
immediatesa. 

Afectació a la gestió educativa dels 
ajuntaments. Els ajuntaments veuran limi-
tada la seva capacitat per crear i gestionar 
escoles bressol, escoles de música, esco-
les d’adults... Els ajuntaments no podran 
fer aportacions públiques de forma que 
el cost de les places passa a dependre de 
la capacitat econòmica dels pares.

Els ajuntaments no podran prestar ni 
cap servei sanitari ni cap funció d’inspec-
ció sanitària i haurem de deixar de prestar 
polítiques i recursos d’atenció a la dona.

La major part dels serveis socials que a 
dia d’avui es presten passaran a ser com-
petència de la Generalitat, que els haurà 
de finançar íntegrament sense que l’Estat 
hagi d’aportar cap recurs addicional. 

Els ajuntaments tampoc no tindrem 
competència ni en medi ambient, ni en 
promoció econòmica i molts de la resta 
de serveis que avui prestem s’hauran de 
prestar per ens supramunicipals.

El desenvolupament integral de la llei 
suposa la fi de l’autonomia local i és un 
atac definitiu contra el tebi desenvolu-
pament de l’estat del Benestar Social al 
posar en risc els serveis socials de proxi-
mitat i els serveis educatius.

La llei vol un traspàs de les compe-
tències dels ajuntaments de menys de 
20.000 habitants a les Diputacions Pro-
vincials per traspassar definitivament 
els serveis locals a mans privades. En un 
moment que hem conegut un informe 
del Tribunal de Cuentas que els serveis 
prestats en mans privades són més cars 
en els ajuntaments de menys de 20.000 
habitats que els prestats pel sector pú-
blic i s’executen amb menys qualitat.

Suport al Recurs d’Inconstitucionalitat 
que han presentat tots els partit polítics, 
menys el Partit Popular, i molts ajunta-
ments com el de Teià. g

la llei de racionalització 
i sostenibilitat de 
l’administració local

En el darrer ple, l’Ajuntament de Teià 
va aprovar amb els vots a favor de tots 
els grups municipals, a excepció del PP, 
una moció per portar La Llei de raciona-
lització i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL) al Tribunal Constitucional, 
manifestant un conflicte en defensa de 
l’autonomia local.

Aquesta llei, que curiosament ha estat 
elaborada pel govern del PP amb l’excu-
sa de l’estalvi econòmic, afecta precisa-
ment l’administració local, quan aques-
ta és l’única que ha reduït el seu deute, 
quan l’autonòmica i la central el van aug-
mentar en el darrer any. A més, el nivell 
d’endeutament dels ajuntaments repre-
senta un percentatge molt inferior en 
relació al del volum total d’endeutament 
que no pas el de les administracions au-
tonòmiques i el govern central.

Els ajuntaments, com a administra-
ció més propera al ciutadà, es veuen 
obligats a donar molts més serveis que 
aquells que els són obligatoris per llei, 
però en canvi, són aquells que poden 
donar un servei més efectiu precisament 
per aquesta proximitat.

I curiosament, veuen cada cop més res-
tringits els seus canals de finançament per 
a poder suportar econòmicament aquests 
serveis. I malgrat tot, fan mans i mànigues 
per seguir-los oferint, entenent que la 
proximitat és un valor bàsic per afrontar 
els problemes reals de les persones. 

I ara, en comptes de reforçar els muni-
cipis, el govern espanyol decideix impo-
sar una llei que suposarà una retallada de 
competències totalment desproporcio-
nada, per donar-les a organismes més llu-
nyans, que no podran mai oferir un servei 
de proximitat com el que donen els ajun-
taments. Amb l’únic objectiu de centralit-
zar competències, amb un model antiquat 
de burocràcia llunyana i poc resolutiva. 

Una llei que representa un atac directe 
a l’autonomia local, traient competències 
als ajuntaments per donar-les a les dipu-
tacions i governs autonòmics, sense acla-
rir amb quin finançament es podran oferir 
aquests serveis. Situació que acabarà de-
sembocant en la privatització de la majo-
ria dels serveis, i en el pitjor dels casos, en 
la desaparició dels mateixos. g

Bon dia, teianencs! 
Per si us pot interesar, des del PPC hem 

insistit que a Catalunya s’han de posar 
les bases d’un nou model de la renda mí-
nima d’inserció (RMI). Aquest nou model 
ha de donar resposta a l’actual situació 
de crisi econòmica, que ha provocat un 
increment de beneficiaris i de sol·licitants 
d’aquest ajut. Així ho hem manifestat al 
Parlament durant la passada i l’actual le-
gislatura.

El nou model que reclamem ha de do-
nar compliment a l’objectiu primordial 
per al qual va ser creada la RMI, i que no 
és un altre que el de la inserció social i/o 
laboral. El nou model ha d’aprofundir en 
els plans individuals d’inserció laboral i 
social en quant a què és una fórmula que 
permet fixar l’itinerari d’inserció més adi-
ent per a aconseguir, sempre que si¬gui 
possible, l’entrada al món laboral.

Els fraus en la percepció de la RMI ha 
de fer que la nova regulació contempli 
uns requisits mínims que afavoreixin els 
membres de col·lectius en situació de 
pobresa o necessitat social, però alhora 
evitin caure en el frau. En aquest sentit, 
per ser beneficiari de la RMI, des del nos-
tre punt de vista, és indispensable:

• Que la persona acrediti una residèn-
cia continuada a Catalunya.

• Que la prestació tingui un termini 
màxim de percepció.

• Que es revisi el seu atorgament de 
forma anual.

• Que la dotació sigui menor al salari 
mínim interprofessional.

• Que el beneficiari es comprometi a 
rebre cursos de formació, com a instru-
ment d’inclusió social i/o laboral.

A finals de la darrera legislatura el Go-
vern, gràcies al pacte pressupostari amb 
el PPC, es va comprometre a què abans 
de què acabés l’any 2012, s’aprovaria 
una nova Llei de la RMI. Una llei justa, 
solidària, sense frau, encaminada a la in-
serció social i/o laboral. Aquest ha estat 
un altre dels nombrosos incompliments 
del govern.

Actualment hi ha diverses propostes 
damunt la taula i una proposició de llei 
sobre la renda mínima d’inserció presen-
tada pel PSC. El Govern per la seva part, 
encara estudia presentar el projecte de 
llei pactat amb el PP. 

Recordeu-vos... Junts sumem! 
Moltes gràcies.. g
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La sentència del Tribunal Constitucio-
nal sobre l’Estatut de Catalunya i tot el 
procés que la va envoltar passarà a la 
història com un dels principals desenca-
denants del camí que ha emprès el po-
ble català. El rebuig i el malestar que va 
causar aquesta sentència van impulsar la 
multitudinària manifestació del juliol del 
2010, presidida per en Montilla, però on 
la ciutadania ja expressava obertament 
que volia la independència d’Espanya.

Cal tenir en compte, però, que el ma-
lestar ja venia d’abans, en ser impossi-
ble un encaixament de Catalunya dins 
d’Espanya, tot i haver-ho intentat des de 
successius governs, l’últim dels quals va 
ser el de Pasqual Maragall. El descontent 
provenia del desequilibri en les Balances 
Fiscals, la falta d’inversió pública, i els 
atacs constants dels polítics i la premsa 
de Madrid contra els catalans, atacs que 
no entenen ni comparteixen la majoria 
d’immigrants vinguts d’arreu d’Espanya. 
A tot això cal sumar la manca de respos-
tes i de diàleg per part del Govern de 
Madrid, fet que ha fet créixer i consolidar 
aquesta tendència a l’independentisme.

El posicionament del Govern de Ma-
drid aquests últims mesos ha estat del tot 
enrocat: sense propostes ni voluntat de 
negociar, només amenaces i un augment 
de la campanya de la por i les mentides. 
A més a més, i això és molt preocupant, 
l’actual govern del PP està mostrant una 
clara tendència involucionista i està utilit-
zant la seva majoria absoluta per fer una 
reformes molt inquietants per la societat 
en general i les autonomies en particular. 
Així, s’està aprovant la Reforma Laboral, 
la Reforma Educativa, la privatització de 
la Sanitat Publica, la contrareforma de la 
Justícia, la Llei contra les manifestacions, 
la Llei de l’Avortament i la Reforma de les 
Administracions Públiques. 

Totes aquestes reformes no tracten en 
profunditat els problemes més greus que 
afecten tota la societat, com són el nivell 
d’endeutament (100% del PIB), un atur 
que no baixa i la corrupció que campa 
tranquil·lament, tal i com ha denunciat 
la Comunitat Europea, però per no faltar 
a la veritat, cal dir que sí s’ha fet alguna 
cosa: intentar controlar la despesa amb 
retallades que afecten majoritàriament 
els nivells de renda més baixos.

Estem governats per uns personatges 
instal·lats en els seus càrrecs, i molts allu-
nyats dels seus electors. Polítics que amb 
les seves actuacions han anat augmen-
tant la desconfiança dels ciutadans cap a 

la classe política. Ni confiem en ells ni ens 
els creiem. Ho demostren les enquestes 
ciutadanes del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) i de l’Enquesta Social 
Europea (ESE): segons les seves dades, 
l’índex de confiança dels espanyols en la 
política es troba en el nivell més baix dels 
últims deu anys i està a la cua d’Europa. 
Els ciutadans atorguen un 1,91 sobre 10 
als dirigents polítics i un 1,88 als partits 
que representen. Si concretem, les valo-
racions són encara més nefastes: el mi-
nistre d’Educació Wert és el polític amb 
pitjor valoració de la democràcia amb un 
1,42 sobre 10.

I ara arriba el moment de la decisió, 
què faig? Haurem de prendre una deci-
sió entre les opcions que tenim. 

Una és el Stato Quo: tot segueix com 
fins ara, amb la possibilitat que empitjori 
més.

L’altra és la Tercera via, que se’n parla 
molt, però de moment és totalment ine-
xistent. 

Ens queda la Independència, un repte 
que comportarà lluita, esforç i tenacitat 
però és l’única opció que ens pot projec-
tar cap a un futur amb esperança, sobre 
tot si confiem en nosaltres i en la nostra 
capacitat com a societat. Els catalans 
han mostrat sempre la seva voluntat per 
dedicar una part del seu temps a millo-
rar la nostra societat i a ajudar els més 
desvalguts; ho demostren els resultats 
d’accions com la Marató de TV3, el Banc 
dels Aliments, l’Òmnium Cultural, l’ANC, 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
etc. I aquesta característica del poble ca-
talà és un dels nostres actius més grans.

estelada a teià 
el 20 de desembre es va posar una 

Estelada a l’entrada al poble, unes 100 
persones van assistir a l’acte. Aquesta era 
una antiga reivindicació de l’ANC Teià. 

Signa un vot per la 
independència

Aquest és un dels projectes del full de 
ruta de l’ANC, i se li ha donat un bon im-
puls els últims dies a través de premsa, 
radio i TV al promoure una recollida mas-
siva de peticions per tot Catalunya els 
dies 11 i 12 de gener. 

Els resultats han estat 234.481 petici-
ons recollides en els dos dies. A Teià và-
rem instal·lar tres punts de recollida de 
signatures, un a la Plaça Catalunya, l’altre 
al començament de la Riera i el tercer a 
Vallvellida. En els tres punts els resultats 
han estat excel·lents.

Teià, que estava dins la prova pilot de 
Signa un Vot juntament amb altres po-
blacions de Catalunya, va fer la primera 
recollida de signatures a finals de Juliol. 

L’empenta que ha rebut el projecte 
en aquesta primera recollida massiva ha 
estat tan important que ja n’està prevista 
una altra a nivell nacional els dies 22 i 23 
de març, a més de les recollides locals 
que seguiran fent-se regularment. Les 
tres taules que es posaran estaran als 
mateixos llocs de la recollida dels dies 
11 i 12 de gener.

Per a aquelles persones que tinguin 
problemes per desplaçar-se, si un famili-
ar o amic ho comunica a qualsevol de les 
taules instal·lades, un apoderat es des-
plaçarà al lloc que ens indiqui perquè 
pugui signar el dret de petició. g

Situació actual i la seva evolució

teIà X lA INDepeNDèNCIA            

Hissada de l’estelada a l’entrada del 
poble.

Recollida de signatures dins la campanya 
“Signa un vot per la independència”.
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DoNeS 21 Grup d’opinió

CC oNG AJuDA Al DeSeNvolupAMeNt

Dones 21, com a grup d’opinió al vol-
tant dels temes relacionats amb la dona, 
sempre és obert a reflexionar i debatre 
per enriquir el coneixement de la nostra 
història present i passada.

Enguany vam iniciar el curs al setem-
bre i el dia 25 de novembre “Dia de la 
no violència vers la dona” vam fer la pri-
mera activitat oberta al poble, en el marc 
de la Biblioteca Municipal. Vam poder 
gaudir d’un documental sobre els este-
reotips formats al voltant de les dones, 

construccions mentals que han creat un 
conjunt de prejudicis i actituds que han 
perjudicat molt al col·lectiu femení. Pos-
teriorment, vam obrir el debat entre els i 
les assistents, comptant amb la presència 
d’un dels components del grup “Quepo”, 
creadors del documental que va ajudar 
molt a enriquir l’acte.

Com que el dia 8 de març ha estat el 
dia de la Dona, hem decidit realitzar no-
ves activitats per al poble, el 5 de març a 
la Biblioteca Municipal es va fer un acte 
sobre “El despertar de les dones: la lluita 
feminista”. El dia 7 a La Unió, es va inau-
gurar l’exposició que vam proposar ja 
des de l’any passat “La lluita per l’opor-
tunitat de viure”, exposició demanada al 
Memorial Democràtic , que fa un repàs 
a la lluita que han hagut de mantenir les 
dones al llarg del temps.

El grup segueix el calendari del curs 
acadèmic. Les reunions les fem habi-
tualment els dimecres a les 20 hores a 
La Unió. Reunions obertes a qui vulgui 
compartir o aportar quelcom que sigui 
avinent.

Continuarem desenvolupant altres ac-
tivitats al llarg del curs i esperem la col-
laboració de totes i tots el que vulgueu 
sumar-vos. g

La nostra voluntària Llum, que va pas-
sar unes setmanes d’estada en el Projecte 
Carmen, va realitzar diversos tallers enfo-
cats a conscienciar els nens i les nenes 
de l’Escola de Kisito sobre la protecció 
del medi ambient.

Un dels problemes del país és la des-
forestació, i un dels majors recursos na-
turals de Burkina Faso és el sol, una font 
inesgotable d’energia ideal per al nostre 
objectiu de protegir la natura.

La nostra associació sempre preocu-
pada pel tema ambiental, enviem diver-
ses cuines a Mali però en aquesta ocasió 
es va decidir optar per una solució més 
casolana: fabricar-la amb materials fà-
cils d’aconseguir com el paper d’alumini 
o cartró. Els nens van ajudar en la seva 
construcció encantats amb la possibilitat 
de poder fer-ho amb les seves pròpies 
mans. En finalitzar, es va fer una demos-
tració pràctica del funcionament de la 
cuina bullint una mica d’aigua. g

un curs ple d’activitats

projecte Carmen

Carme Gisbert inaugurant l’exposició. 

Els nens col·laborant en el taller.

CASAl D’AvIS

Activitats del Casal d’Avis
• Taller d’entrenament de la memòria 

(10 sessions).
• Taller d’Internet (10 sessions)
• Taller de mandalas (6 sessions)
• Taller de lectura, “quinzenals“ (6 sessi-

ons) Més informació als Serveis Socials)
• Gimnàstica (tot el curs)
• Puntaires (tot el curs)
• Costura (tot el curs)
• Servei de perruqueria, masculí i femení 

a hores convingudes, trucar al Casal.

Tenim obert el servei de cafeteria tots els 
dies de 10 a 12 i de 16 a 20 hores, excepte 
dissabtes tarda i diumenge tot el dia.

Mes de Març
Dia 8: calçotada a Valls.
Dia 15: assemblea General de socis, 

dissabte a les 18 hores a la CMC La Unió

Informació i inscripcions al Casal: di-
lluns, dimecres i divendres de 18 a 20h, i 
al telèfon 93 540 01 68 tots els dies labo-
rables de 10 a 13h i de les 16h a 20h. g

Si vols conèixer més sobre nosaltres, 
entra a www.ccong.es

l’AGrupAMeNt eSColtA 
MINtAKA CeleBrA el 

Seu 45è ANIverSArI!

Des de l’Agrupament ens faria 
molta il·lusió compartir la cele-
bració amb tots vosaltres i us 
volem convidar a participar-hi de 
manera activa. Tot i que estem de 
celebració tot l’any, els actes cen-
trals els farem al cap de setmana 
del 9 i 10 de maig. 

Divendres 9 de maig
20:30 Obertura dels actes

21:00 Cinefòrum (el grup de 
joves de 18 anys del nostre cau 
vendran entrepans per tal de fi-
nançar un projecte). 

23:00 Debat entorn la temàtica 
de la pel·lícula. 

Dissabte 10 de maig
11:00 a 13:00 Jocs de Cucanya i 
tallers al Parc de Can Godó. 

17:30 a 20:00 Cursa d’orientació. 

21:00 Sopar de Germanor amb 
concerts per acabar la nit. 

Per més informació envieu-nos us 
mail a aemintaka@agrupaments.
ecoltes.org o consulteu la nostra 
pàgina del facebook
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Des de la SI Turó d’en Baldiri, volem 
aprofitar l’oportunitat que ens brinda el 
Butlletí Municipal per donar-nos a conèi-
xer com a entitat educativa que vol esde-
venir fonamental en la vida del municipi i 
és per això que hi aniremcomentant pun-
tualment les informacions més rellevants 
del trimestre.

Com a centre educatiu realitzem mol-
tes activitats fruit d’un bon treball peda-
gògic, de la complicitat amb l’AMPA i de 
la bona feina de tota la comunitat esco-
lar, i que volem donar a conèixer ara a 
tots els teianencs i teianenques perquè 
desitgem que també us el feu vostre.

Cal esmentar la nostra satisfacció pel 
reconeixement per part de les autoritats 
educatives dels resultats obtinguts pel 
nostre alumnat en les proves de compe-
tències bàsiques de 4t d’ ESO, amb l’ob-
tenció d’uns molt bons resultats i concre-
tament, un dels més alts de la zona pel 
que fa a llengua catalana. Esperem con-
tinuar en aquesta línia que reafirma un 
dels objectius cabdals del nostre projec-
te educatiu: l’èxit escolar i l’excel·lència 
educativa.

Amb la voluntat de formar l’alumnat 
no només dins el recinte escolar, sinó 
també en relació amb l’entorn, hem anat 
realitzant diferents actes per a fer-nos-hi 
presents. Amb motiu de les festes nada-
lenques l’alumnat de 1r d’ ESO va anar 
a cantar nadales a la residència d’avis 
AMMA. Val a dir que va ser una activitat 
molt reeixida. Els avis i àvies van mostrar 
el seu agraïment i per al nostre alumnat 
va ser un gran aprenentatge en valors.

També al voltant de Nadal, el grup 
d’alumnes del projecte Fènix van anar a 
explicar contes a l’Escola Bressol Els Ga-
lamons.

La visita de l’alumnat de 4t a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats el dia 13 de desem-
bre va esdevenir una sortida molt interes-
sant tant des de l’àmbit artístic i lingüístic, 
com pel coneixement del món judicial.

El proppassat dia 29 de gener, aprofi-
tant la proximitat del DENIP (dia escolar 
per la no violència i la pau) vam assistir a 
la Biblioteca de Can Llaurador per a in-
augurar l’exposició que hem fet conjun-
tament totes les escoles del nostre muni-
cipi. L’exposició porta per títol: La pau? a 
les teves mans!!

Després que el nostre alumnat de pri-
mer d’ ESO llegís els seus petits desitjos 
per la pau, va cloure l’acte l’ Il·lustríssim 
Senyor Alcalde, el senyor Josep Botey.

Una altra sortida molt reeixida ha estat 
la sortida a la neu. L’alumnat de 3r i 4t van 

anar a esquiar a la Masella el passat 20 
de gener. S’ho van passar d’allò més bé 
i on ens van demostrar un cop més que 
tenim un bon alumnat capaç de seguir 
les directrius proposades perquè tot fun-
cioni bé, heu de pensar que vam rebre 
les felicitacions dels monitors i monitores 
de l’indret.

Una vegada al trimestre l’institut orga-
nitza diferents xerrades per a les famíli-
es. Concretament el proppassat dimarts 
14 de gener es va realitzar una xerrada 
“Saps com treballar amb els teus fills el 
tema de l’alcohol?, molt interessant d’una 
realitat que cal tenir en compte. 

Aquestes xerrades no només són pen-
sades per a la comunitat educativa sinó 
que estan obertes a tots aquells i aque-
lles a qui puguin ser d’interès.

Com podeu veure l’Institut és actiu i in-
tenta fer-se present, vol apropar-se i vol 
fer-se un lloc en el nostre poble.

Seguirem informant. Tot i així fer-vos 
saber que acabem d’inaugurar la nostra 
pàgina al Facebook https://www.facebo-
ok.com/turodenbaldiri, on podreu estar 
al dia de les activitats més destacades 
que realitza el nostre alumnat.

I, per últim, només ens resta comentar-
vos que el passat dissabte 8 de març va 
tenir lloc la jornada de portes obertes de 
l’institut, i de l’11 al 21 de març, la preins-
cripció escolar per al proper curs 2014-
2015. Totes les famílies que penseu que 
podríem ser una bona opció educativa per 
als vostres fills i filles no dubteu a venir a 
veure’ns, i demanar-nos la informació! g

Pere Ribas i Garriga i Àngela Sánchez i Juny
Cap d’estudis i Directora. 
Institut Turó d’en Baldiri

SI turÓ D’eN BAlDIrI

l’institut més a prop...

Els nois inaugurant l’exposició “La pau? A 
les teves mans”.

El club de Judo Amics Teià.

Cavalcada de reis
El passat 5 de gener, amb motiu de 

la Cavalcada de Reis de Teià, el Club de 
Judo Amics Teià va participar conjunta-
ment amb el Club Amics del Tren repar-
tint joguines i caramels a tots els nens i 
nenes, amb pares i mares arreplegats a 
les voreres dels carrers del poble, a més 
d’invitacions perquè tots els nens que 
volguessin, poguessin provar aquesta 
activitat.

No cal dir que tots els judoques, de 5 a 
12 anys, s’ho van passar d’allò més bé!

XXv trobada de judoxics 
Els judoques de la nostra localitat, van 

participar en una activitat organitzada per 
la Federació Catalana de Judo, al Masnou, 
on es van trobar nens i nenes d’arreu de 
Catalunya en una jornada lúdico- esporti-
va amb la finalitat de què tots es pogues-
sin conèixer i compartir aquest esport de 
caire educatiu i altament psicomotriu.

Van compartir moments també, amb la 
“Jaqui”, la guineu i mascota infantil de la Fe-
deració, i tots els pares van gaudir mentre 
veien els seus fills practicant judo al tatami.

CluB De JuDo 
AMICS teIà

Vols provar el judo? 
T’esperem!
Dilluns i dimecres:
Petits: de 17h a 18h (5 a 7 anys)*
Mitjans: de 18h a 19h (8 a 12 anys)

*Els petits del Cim són recollits a la porta 
de l’escola i se’ls porta fins a l’activitat.

2 classes i matrícula gratis!

Ens trobaràs al Poliesportiu el Cim, o 
al c/e judo@asjuba.com
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Es comunica que a la Biblioteca de Can 
Llaurador, hi ha disponible per poder-lo 
consultar, un dossier del Ball dels Llancers 
de Teià. Aquest Ball, que tradicionalment 
formava part del programa de la Festa Ma-
jor de Sant Martí, s’havia deixat de ballar 
l’any 1952 -del segle passat- i s’ha pogut 
recuperar després d’un gran treball de re-
cerca. Tota aquesta tasca, ha estat impul-
sada per les senyores Rosalia Raméntol, la 
qual també és l’autora d’aquest immens 
dossier, i la Primitiva López, juntament 
amb la col·laboració i esforç de grans pro-
fessionals, músics i mestres de ball, que 
s’han ofert a contribuir-hi, de forma desin-
teressada, sense els quals no hagués estat 
possible poder-los tornar a ballar. Tots ells 
també formen part d’haver participat en 
aquesta gran aventura. 

En el dossier dels Llancers de Teià hi 
trobareu: els orígens d’aquesta dansa; 
el treball, pas a pas, que s’ha fet per po-
der-los tornar a portar a la nostra pista 
de ball; partitures i particel·les de la mú-
sica per a Orquestra, Grup Instrumental i 
Cobla, que han hagut de transportar per 
a l’ocasió, els seus mestres i directors; re-
lació dels participants; memoràndums i 
resum de les reunions; correspondència 
diversa; CDs i DVDs de les gravacions 
efectuades, tant de les representacions 
com dels assajos, als diferents espais 
que ens han cedit, de forma generosa, 
institucions públiques i particulars. Tam-
bé hi tenim un paper destacat les perso-
nes que d’alguna manera hi hem estat 
més rellevants; i, finalment conclou el 
dossier un gran reportatge fotogràfic 

dels moments més estelars per tal de 
deixar-ne un bon testimoni per a la his-
tòria.

Desitgem que gaudiu dels contingut 
d’aquest dossier dels Llancers de Teià. g

Aquest any que comença, també co-
mença per als Llancers com una nova 
entitat dins de les que ja formen part del 
teixit associatiu de Teià, amb el nom de “ 
Teià Tradició Viva“.

A la Biblioteca de Teià, hi ha dipositat 
tot el treball de recerca i seguiment de 
la recuperació dels Llancers de Teià que 
han fet les senyores Rosalia Raméntol i 
Primitiva López i que és a la disposició de 
tothom que vulgui informació respecte 
d’aquesta nova entitat que ara comença 
i que treballa amb empenta i il·lusió per 
fer possible moltes activitats i iniciatives.

Tenim grans espectatives per donar-
nos a conèixer, entre elles integrar enca-
ra més el ball recuperat dels Llancers de 
Teià a tots aquells que ja el coneixen, i a 
aquells que no l’han vist ballar mai. Tam-
bé volem incorporar nous balls tradicio-
nals recuperats i perduts entre d’altres, 
com el ball de punt (o contrapunt) .

Per tot això, us demanem que us im-
pliqueu en aquesta tasca de la millor 

manera que us sigui possible. El primer 
objectiu és que participin nens i nenes 
d’edats entres els 4 i els 12 anys en la ba-
llada dels LLancers d’enguany, és a dir, 
en aquesta propera Festa Major de Sant 
Martí, tot coincidint que el mes de no-
vembre pot ser una data important per a 
la història de Catalunya. 

Per aconseguir-ho caldrà la vostra im-
plicació: escoles, associacions, entitats, 
etc.. 

Proposem que els nens més petits ba-
llin un dels 5 balls dels quals consta la 
dansa i que es diu el molinet, és el més 
graciós per ballar nens de 4 i 5 anys 
d’edat. A partir de més anys, ja intenta-
rem buscar el més adient, segons carac-
terístiques d’edat i gènere, recordeu que 
són quadrilles de parelles. 

Nosaltres, per part nostra, posarem a 
disposició dels centres una o dues per-
sones per ensenyar a ballar els nens, en 
l’horari i dies que convingui millor a ca-
dascun. 

Pensem que la representació que es fa 
al teatre La Flor de la Palma pot quedar 
molt més lluïda si es comença amb la 
participació de la canalla tots ben vestits 
i empolainats, i el mocador al coll repre-
sentatiu de l’entitat. Això pot fer que la 
festa esdevingui un èxit i que, els pares 
dels nens que hi participin sentin una 
gran satisfacció en veure el resultat de 
l’aprenentatge. 

Esperem, doncs, que contacteu amb 
nosaltres per fer-nos saber si aquesta 
iniciativa us complau, i així posar-nos a 
treballar el més aviat possible per aconse-
guir aquest èxit de tots. La gent de Teià té 
renom per la seva disposició a participar 
en actes culturals com aquest i per això 
confiem en la vostra col·laboració. g

Podeu contactar amb nosaltres a tra-
vés de:
• Gemma Rosell (Presidenta)
   gerosell@yahoo.es tel. 666 48 47 45 
• Marta Mira (Publicitat i comunicació) 
   mamicur@gmail.com tel. 640 32 85 34 

teIà trADICIÓ vIvA

es constitueix l’entitat teià tradició viva

Rosalia Raméntol fent la donació a la 
directora de la Biblioteca Ivana Ares.

Dossier del Ball dels llancers de teià

llANCerS De teIà

El ball dels Llancers al Teatre de La Palma. La parelles fent el ball. Moments del ball recuperat dels Llancers.
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Aviat ja farà un any que arrencàvem 
amb l’activitat de Running Express, nas-
cuda amb l’objectiu de reunir tots aquells 
teianencs i teianenques que gaudeixen 
corrent per la muntanya.

Avui en dia l’activitat està totalment 
consolidada. Amb una trobada setmanal 
té molt mèrit que faci calor o faci fred, plo-
gui o sigui fosc, cada dimarts a les 19’00h, 
un bon grup de corredors i corredores 
es reuneixin per córrer però sobretot per 
compartir un molt bon ambient. Un bon 
ambient que ha donat lloc a participaci-
ons conjuntes els caps de setmana a dife-
rents proves del territori català defensant 
els colors del Club Excursionista Teià i 
portant el nom de Teià a tot arreu.

Uns mesos més tard, naixia el Running 
Inciació, per aquells que comencen a 
enganxar-se a aquest esport. El seu dia 
de trobada és els dimecres i esperem 
que de cara al bon temps es consolidi 
augmentant el nombre de participants. 
Us esperem cada dimecres a les 19’00h 
al Parc de Can Godó.

Al setembre, arrencava la Extraesco-
lar del CET: orientació i escalada per a 
infants, amb una acollida espectacular, 
ja que és admirable que cada dilluns un 

grup de 24 nens d’entre 5-8 anys es reu-
neixin per aprendre i practicar aquestes 
dues modalitats esportives. És la base 
d’allò que en un futur no molt llunyà ha de 
ser l’Escola de Muntanya del CET, oferint 
més i noves activitats per a la canalla.

I fa poques setmanes va néixer el Bik-
Express, activitat en què cada últim diu-
menge de mes els apassionats de la BTT 
es reuneixen per donar pedals junts i 
descobrir nous camins.

Són només alguns exemples de les no-
ves activitats del CET, que conjuntament 
amb altres que ja tenen uns anys de vida 
(senderisme express, senderisme men-
sual per Catalunya, activitats culturals i 
sortides a l’alta muntanya) fan del Club 
Excursionista Teià, el club de muntanya 
de tots i per a tots, on els seus socis po-
den gaudir independentment de la seva 
edat o de la seva condició física, d’allò 
que més els agrada: la muntanya.

El CET està compromès amb Teià i amb 
la cultura catalana, portant la Flama del 
Canigó cada 23 de juny o col·laborant 
en totes i cadascuna de les activitats que 
se’ns ha demanat.

El CET és un club obert i dinàmic al ma-
teix temps que atent i sensible a les neces-

sitats de la societat, motiu pel qual hem 
volgut lligar les nostres activitats esporti-
ves a campanyes solidàries, per exemple 
recollint aliments per Càrites, com vam fer 
en la darrera Caminada Popular.

El CET és un club amb prestigi, amb 
grans esdeveniments que no serien pos-
sibles sense la participació i col·laboració 
de molts dels seus socis, però també de 
molts i molts teianencs. Sou molts els que 
en algun moment o altre heu ajudat i col-
laborat amb el Club. Gràcies a tots! Espe-
rem seguir amb la vostra col·laboració el 
2014, un any amb una agenda farcida de 
grans esdeveniments.

I segurament és la combinació de tots 
aquests elements: el gran i variat nombre 
d’activitats (unes 10 al mes), el reconeixe-
ment pels grans esdeveniments així com 
el compromís amb Teià i la societat que 
fan que el CET hagi estat escollit per prop 
de 100 nous socis en el darrer any arribant 
a un total de 274 socis que han escollit el 
nostre club com a espai i nexe d’unió per 
a la pràctica esportiva, el coneixement del 
territori i de respecte per la Natura.

Si ens voleu conèixer més, ens troba-
reu a www.clubexcursionistateia.cat o te-
iaclubcet@hotmail.es g

CluB eXCurSIoNIStA teIà

el Cet: el club de muntanya de tots i per a tots

 PROPERS ESDEVENIMENTS:
• 6 d’abril: 3r Premi Gaes 3 hores de resistència de Teià
• 31 de maig: Travessa Teià-Montserrat a peu o en BTT
• 5 de juliol: Teià Moritz Trail, 2ª cursa de muntanya de Teià
• 21 de setembre: XIII Caminada Popular
• 2 de novembre: 11ª Teialada de Festa Major.La Secció d’alta muntanya al cim de 

Vallibierna.

Els participants del BikExpress.

La Secció de Cultura a la sortida “Vilassar 
singular”.

L’activitat extraescolar d’escalada per a 
infants.

El nou equipament del CET a La Cabri-
lenca.

La Secció de Senderisme en la ruta Les Lloses-Sora.
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Sortida al teatre auditori de 
Sant Cugat del VallèS

Més de 1500 persones de 90 clubs de 
lectura de biblioteques de municipis de 
la província i de la ciutat de Barcelona, 
van viatjar al Teatre-Auditori de Sant Cu-
gat del Vallès per gaudir de la represen-
tació teatral Adreça desconeguda. 

Dinou persones de Teià, la majoria 
membres del Club de lectura i del Racó 
poètic de la Biblioteca de Can Llaurador, 
hi van participar. 

L’activitat es va dur a terme amb una 
acurada organització des de la Gerència 
de Serveis de Biblioteques. El desplaça-
ment fins a Sant Cugat i la corresponent 
tornada fou amb autocar i, com que l’ac-
te s’allargà fins tard, els participants po-
gueren gaudir d’un petit refrigeri. 

Adreça desconeguda basada en la 
novel·la de Kathrine Kressmann Taylor 
i interpretada per Lluís Homar i Eduard 
Fernández, es va representar aquell dia 
exclusivament per als lectors de les bibli-
oteques, i els traslladà a l’Alemanya nazi 
d’abans de la guerra en una narració epis-
tolar. L’admirable interpretació dels actors 
i l’intercanvi final d’impressions amb el 
públic van fer de l’acte un veritable plaer.

taller de geoCaChing o 
geoCerCa CientífiCa

Una de les activitats que la Biblioteca 
de Can Llaurador va proposar per als in-
fants de 7 a 12 anys durant la Setmana de 
la Ciència va ser un taller de geocaching 
científic. Es va relacionar la ciència amb 
el geocaching o geocerca que és l’acti-
vitat d’amagar i trobar “tresors” a qualse-
vol lloc amb l‘ajuda d’un GPS. El resultat 
va ser un joc per gaudir de la recerca i 
aprendre dels objectes trobats.

Els nens i nenes, repartits en grups, 
van haver de buscar mitjançant coorde-
nades amb el GPS i amb pistes-enigmes 
els “tresors” enterrats pels voltants de la 
biblioteca. Es tractava de petits objectes 
amb un valor científic que una vegada 
localitzats se’ls va explicar la seva mecà-
nica i el funcionament, com per exemple, 
el mecanisme de doble palanca de les 
agulles d’estendre, o que el sistema de 
rotació de la baldufa es basa en el mateix 
principi que el giroscopi, aquest últim in-
vent de Léon Foucault.

Els nens i nenes van aprendre que dar-
rere els objectes quotidians hi ha sempre 
la mà d’un científic o inventor que l’ha cre-
at a partir de lleis físiques o mecàniques.

la BiBlioteCa de Can 
llaurador Centre aCtiC

La Biblioteca de Can Llaurador de Teià 
és oficialment un centre col·laborador 
ACTIC (Acreditació de Competències en 
Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació). És la primera biblioteca de la 
comarca del Maresme en acollir aquesta 
iniciativa.

L’ACTIC és un instrument al servei de la 
ciutadania perquè pugui acreditar ofici-
alment les seves competències en l’ús de 
les TIC (Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació), davant d’administracions 
públiques, empreses privades i instànci-
es educatives. 

L’ACTIC permet a qualsevol persona 
de més de 16 anys demostrar les seves 
competències TIC mitjançant una prova 
per ordinador. 

L’obtenció de la certificació passa per 
acreditar els coneixements TIC mitjan-
çant un examen virtual que es realitza 
a l’aula multimèdia de la Biblioteca de 
Can Llaurador de Teià. Tots els tràmits, 
pagaments i obtenció dels certificats es 
fan a través d’una pàgina web.

Podeu ampliar la informació consultant 
el portal ACTIC: http://actic.gencat.cat/

BiBlioespai
DESTAQUEM...

RECOMANEM...

La lladre de llibres de Markus Zusak

La Liesel va començar la seva brillant carrera de lladre als nou anys. Tenia gana, robava 
pomes, però el que més li interessava eren els llibres. Potser més que robar-los els salva-
va. Al carrer Himmel, la petita Liesel va trobar la millor família que es pugui somiar: Rosa 
Hubermann, una dona de mal geni però amb un cor immens. Hans Hubermann –potser 
el personatge més encantador de la novel·la–, pintor de parets, acordionista alegre i 
fumador empedreït. I els dos amics de la Liesel: Rudy Steiner, el veí un any més gran, 
mig desnodrit però un argent viu amb qui comparteix mil aventures. I Max Vandenburg, 
el jueu boxejador que viu amagat al soterrani. 

Una història inoblidable i emocionant. Vides que s’entortolliguen les unes amb les 
altres sota els ulls pacients d’un espectador-narrador excepcional, la Mort: sarcàstica, 
però comprensiva, que fins i tot en la foscor més negra va a la recerca d’acolorits frag-
ments de bellesa.

Markus Zusak, autor molt premiat pels seus llibres infantils, amb aquesta novel·la im-
posa el seu talent en la narrativa per a adults. Nascut el 1975 a Sydney, on viu, de mare 
alemanya i pare austríac, per a aquest llibre es va inspirar en les experiències viscudes 
pels seus pares durant el nazisme.

Una lectura fascinant per als amants dels llibres.
(Extret de www.campana.cat/index.php/llibres/294)



Agenda Si voleu saber totes les activitats dels propers mesos consulteu l’agenda al web: www.teia.cat

ABrIl

Divendres 5 de 17 a 18h al Teatre La Palma

Curset de sardanes per a nens
Cada divendres. Organitza: La Flor de La Palma.

Diumenge 6 de 10 a 13h al parc de can Godó

3r gran premi gaes
3 hores de resistencia en BTT. 
Organitza: secció BTT del Club Excursionista Teià

De l’11 al 27 a La Unió

eXpOsiCiÓ:
COntes de la mediterrània
Inauguració dia 11 d’abril a les 18h.
Amenitzat per un contacontes.

De l’11 al 24 a la plaça de la Cooperativa

eXpOsiCiÓ: 
1714: 300 anys després
Inauguració serà l’11 d’abril a les 20h amb la 
col·laboració de la Coral Esclat de Teià

Divendres 11 17h a 19h
a l’Escola Bressol Municipal Els Galamons

JOrnada de pOrtes Obertes a 
l’ebm els galamOns
Visita guiada pel centre i amb projecció d’una 
presentació power point amb fotos de l’escola.

Diumenge 13 a les 8.30h des del parc de can Godó

senderisme eXpress
Caminades matinals per la Serralada Litoral. 
Sense necessitat d’apuntar-te, només cal que 
portis esmorzar, aigua i ganes de caminar.
Organitza: Club Excursionista Teià

Dilluns 28 a les 20h a La Unió

Xerrada: 1714 
A càrrec del Sr. Jaume Sobrequés.
Activitat gratuïta.

MAIG

Dijous 8 de maig a les 20:30h 

teatre tívOli: el llaC dels Cignes
Espectacle romàntic de dansa a càrrec del Ballet 
Clàssic Rus. Cal inscriure’s a La Unió abans del 
dia 24 d’abril. Places limitades. Preu 37 euros

Divendres 9 a les 21h a la AE Mintaka

Cinefòrum i debat
A més a més, els Claners, vendran entrepans per tal 
de finançar un projecte. Organitza: AE Mintaka.

Del 9 de maig a l’1 de juny a La Unió

la CrOada dels nens
Per Carme Solé Vendrell. Comissari: Jaume Es-
cala. Inauguració dia 9 de maig a les 20h

Dissabte 10 d’11 a 13h al parc de can Godó

JOCs de CuCanya i tallers 
Activitats per a gaudir d’un matí en família, amb 
amics, etc. Organitza: AE Mintaka.

Dissabte 10 de 17:30 a 20h a la AE Mintaka

Cursa d’OrientaCiÓ
Formeu els vostres equips i veniu a participar! 
Organitza: AE Mintaka.

Dissabte 10 a les 21h a la AE Mintaka

sOpar de germanOr i COnCerts
Celebrem el nostre 45é aniversariamb un bon 
sopar amb els amics. Organitza: AE Mintaka.

Divendres 16 de maig a les 20h a La Unió

Xerrada: “la Crisi que vivim”
Conversem amb en Francesc Mestres

Dissabte 18 i diumenge 19 al parc de can Godó 
i a la plaça de les Ordidores i les Teixidores

fira de sant pOnÇ
Activitat comercial i altres activitats complemen-
tàries: XI Trobada de Plaques de Cava, XX Troba-
da de Puntaires, espectacle infantil, xocolatada, 
espectacles i tallers, mercat de segona mà...

Dissabte 31 

travessa teià-mOntserrat
a peu O en btt
Organitza: Club Excursionista Teià

JuNY

Dilluns 5 de maig a les 19h a la CMC La Unió

primer aCte Obert d’òmnium 
Cultural a teià i COnferenCia de 
germà bel
Primer acte obert al públic de la Secció Local 
d’Alella-El Masnou-Teià d’Òmnium Cultural.
Conferència Germà Bel amb el títol de “Anato-
mia d’un desengany”. Òmnium planteja amb 
aquesta tipologia de conferències que a partir 
d’un llibre recent, es tracti d’aprofundir en les 
causes que han portat a la situació actual i tractar 
els reptes de futur com a país.

Del 5 al 22 a La Unió

eXpOsiCiÓ: el primer aCudit 
(a la Sala del Fons Batllori) Exposició del CEIP El 
Cim. Els i les alumnes de sisè de primària ens 
mostren els treballs que han fet al taller que 
imparteix en Toni Batllori. Inauguració dia 5 de 
juny a les 18h.

Del 7 al 22 de juny a La Unió

eXpOsiCiÓ: 
Carles puJadas: 40&50
fent Camí des de 1973
Inauguració dia 7 de juny a les 20h. 
Dissabte dia 21 de juny a les 19:30h: Presenta-
ció del llibre “40&50. Fent camí des de 1973” 
de Rafel Vallbona amb la participació del grup 
Angels of Mercy (Dire Straits tribute band)

Diumenge 8 a les 8.30h des del parc de can Godó

senderisme eXpress
Organitza: Club Excursionista Teià

Divendres 13 de juny a les 20h a La Unió

Xerrada: l’aigua de mar 
A càrrec d’ Aquamari. Activitat gratuïta.

Dissabte 14 de juny de 10.15 a 13.15h

itinerari: la barCelOna del 1714
Places limitades. Preu: 16 euros
Inscripcions a La Unió.

Dimarts 24 a la Flor de La Palma

ballada de sardanes
Organitza La Flor de La Palma.

Diumenge 11 a les 9h
des del poliesportiu El Cim

iX Caminada dels 3 pObles
Inscripcions a: al poliesportiu, a l’Ajunta-
ment i a www.caminadadels3pobles.com 
Inscripcions limitades. L’activitat finalitzarà 
a les 13h a la Cella Vinaria amb un esmor-
zar gratuït per als participants. 



Aprèn a ballar sardanes 
amb la palma

La Societat La Flor de La Palma 
organitza cursos d’aprenentatge 
i perfeccionament de la sardana, 
adreçats a nens i a adults.

Cursos d’una hora setmanal, 
impartits per la Roser March i en Josep 
Maria Elias, que començaran el dia 25 
d’abril i duraran fins Sant Joan.

Oberts a socis i no socis i 
gratuïts per a tothom

Demaneu informació 
al telèfon 606 156 773
o via mail a flordelapalma@gmail.com

CURSOS I TALLERS DE 
LA CASA MUNICIPAL 
DE CULTURA LA UNIÓ: 

ABRIL, MAIG I JUNY DE 2014

idiOmes
Anglès beginner: dimarts de 20 a 21.30 h
Anglès elementary: dijous de 20 a 21.30 h
Anglès preintermediate: dimarts de 19.30 a 21 h
Anglès upper intermediate: dimarts de 20 a 
21.30 h
Refresquem el francès: dimarts de 9.30 a 11 h
Italià avançat: dimarts de 17.30 a 19 h
Inici a partir de l’1 d’abril. 
Preu: 75 euros (10 sessions)

swing - lindy hOp
Dijous de 20 a 21.30h
Inici del curs a partir del 10 d’abril
Preu: 75 euros (10 sessions)

COmmunity manager: 
gestiona la teva marca personal
Dimecres 7 i 14 de maig de 18.30 a 20.30h
Preu: 20 euros

COmmunity manager: 
gestiona les teves xarxes socials
Cal portar ordinador portàtil.
Dimecres 21 i 28 de maig de 18.30 a 20.30h
Preu: 20 euros

treu-li el suC a la teva “tablet”
Dimecres 4 i 11 de juny de 18.30 a 20.30h
Preu: 20 euros

COsmètiCa natural 
Elaborarem un exfoliant “Sugar&Chocolate” i 
una crema facial bronzejadora de pastanaga. 
Dimecres 14 i 21 de maig de 19 a 20.30h
Preu: 26 euros

passeJada per COnèiXer 
les herbes remeieres
Dissabte 24 de maig d´ 11 a 13h
Preu: 10 euros

taller dibuiX i pintura
Ho organitza l’escola Artistraç.
Dimecres de 10 a 12h o de 11a 13h o dimarts de 
19 a 21h. Preu: 40 euros al mes

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
CMC LA UNIÓ

Berenguer Raudors, 1-3. 
Tel: 93 540 12 63 - unio@teia.cat
www.teia.cat i www.facebook.com/cmc.la.unio 

Horari d’atenció al públic: dijous de 10 a 13 h i 
de dimarts a divendres de 18 a 20.30 h
I tots els caps de setmana en horari d’exposicions.

Els teianencs 
guanyadors de la 

Mostra Literària 
del Maresme amb 

l’alcalde i el regidor 
de Cultura.

Dimarts 15 d´abril a les 18h a la Biblioteca de can Llaurador
teià eXpliCa COntes
Del 22 al 26 d´abril a la Biblioteca de can Llaurador
sCrabble gegant
Dimarts 22 d’abril de 17 a 22h a la Biblioteca de can Llaurador
revetlla de sant JOrdi
Dijous 24 d´abril a les 19h a la Biblioteca de can Llaurador
prOJeCCiÓ del dOCumental 
la meva vida és pintar
Divendres 25 d’abril a les 17.30h a la CMC La Unió
taller d’impressiÓ de punts de llibre 
i taller de dibuiXOs de draCs
Divendres 25 d´abril a les 20h a la CMC La Unió
el gran diCtat
Divendres 25 d’abril a les 21.30h a davant de La Palma
gran vetllada de sant JOrdi:
vine a Cremar mentides!
Dissabte 26 d´abril a les 22h a La Palma
teatre: red pOntiaC 
Diumenge 27 d´abril a les 12h a la CMC La Unió
lliurament de premis de la 
XXXi mOstra literària
Diumenge 27 d’abril a les 18.30h a la CMC La Unió
el silenCi de la Campana
Dilluns 28 d’abril a les 20h a la CMC La Unió
Xerrada amb Jaume sObrequés

eXpOsiCiOns
Centenari de les normes 
Ortogràfiques
De l´1 al 30 d´abril a la Biblioteca 
de can Llaurador

Contes de la 
mediterrània
Inauguració divendres 11 d´abril 
a les 18h amb la participació d´un 
contacontes. De l’11 al 27 d´abril 
a la CMC La Unió

1714: 300 anys després
Inauguració divendres 11 d´abril a 
les 20h, amb la col·laboració de la 
Coral Esclat de Teià. De l’11 al 24 
d´abril a la plaça la Cooperativa

Setmana cultural 
2014



Més informació: http://tricentenari.teia.cat


