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FIRA DE SANT PONÇ 2014
El tercer cap de setmana de maig vam viure una edició més de 

la Fira de Sant Ponç, enguany, amb la novetat del Destapa la Nit! 
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EDITORIAL

A principis del mes de juny van co-
mençar les obres de construcció de la 
nova superfície comercial a càrrec de 
Mercadona. El govern municipal va 
tancar els compromisos amb l’empre-
sa a finals de maig, per tal de poder 
atorgar la llicència d’obres i permetre 
així que es comencés la construcció 
del centre.

L’obertura de Mercadona constitu-
eix una oportunitat econòmica per al 
municipi, una gran ocasió per a im-
pulsar el mercat de treball local, ofe-
rint llocs de treball a les persones del 
municipi, a més dels ingressos que 
això suposarà per l’Ajuntament, i que 
per tant acabaran repercutint també 
en les persones de Teià. Tot plegat, 
suposa un impuls de l’activitat econò-
mica, en un moment de crisi en què 
són tan poc freqüents els projectes 
d’inversió.

Des l’Ajuntament, volem que aques-
ta situació aporti els màxims rendi-
ments al municipi. Per això, facilitarem 

el procés de selecció a l’empresa, re-
collint els currículums de les persones 
interessades a treballar-hi i vetllant 
perquè Mercadona agafi el màxim 
nombre possible de treballadors de 
Teià, conjugant-ho amb les necessitats 
de la pròpia l’empresa.

Paral·lelament, i per minimitzar l’im-
pacte al petit comerciant, el govern 
municipal haurà d’estar amatent a les 
seves peticions, donant viabilitat a 
les seves propostes per tal de poder 
treure el màxim rendiment a la situa-
ció. Precisament en aquesta mateixa 
línia, s’ha posat en marxa el web de 
comerços de Teià http://guia.teia.cat, 
des d’on es pot consultar tota la infor-
mació de les empreses del municipi. 
I precisament, s’està treballant també 
en ampliar l’aparcament al centre del 
poble perquè això, sumat al sistema de 
rotació horària d’aparcaments, pugui 
beneficiar els petits comerciants en un 
moment econòmic difícil com el que 
estem vivim.

Propera obertura de Mercadona

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 Ocata 93 540 78 90

Centre Veterninari Teià 93 540 41 21
Correus 93 540 49 27
Escola El Cim 93 540 90 46
Escola CEI El Bambi 93 540 30 46
EBM Els Galamons 93 555 86 32
SI Turó d’en Baldiri 93 540 78 44
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 Local d’Ocupació  93 540 93 50
Serveis de Manteniment  93 555 62 25
Serveis Socials  93 555 12 34
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.

Edita: Ajuntament de Teià.
Coordinació: Clara Mir.
Redacció de l’equip de govern: Josep Bo-
tey, Montse Gràcia, Clara Mir, Emma Peiró,
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entitats de Teià.
Disseny i maquetació: Laura Montero.
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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:
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Andreu Francisco, alcalde d’Alella; Muriel 
Casals, presidenta d’Òmnium; i Josep 
Botey, alcalde de Teià.

“L’Ajuntament + a prop” 
ja dóna resultats

Les trobades amb veïns i veïnes del 
municipi que cada dimecres convoca 
el govern municipal, ha esdevingut una 
eina imprescindible per copsar les in-
quietuds, les queixes i les prioritats dels 
teianencs. “L’Ajuntament + a prop” va 
néixer com una proposta per acostar els 
vilatans i vilatanes a l’Ajuntament i al go-
vern municipal i rebre informació directe 
de la situació econòmica, urbanística i els 
projectes del nostre municipi. Al mateix 
temps, ha servit també per rebre els im-
puts que la ciutadania vol transmetre al 
govern municipal.

El resultat ha estat molt positiu, i mol-
tes de les propostes o peticions s’han 
incorporat a la gestió del govern. Altres, 
les que comporten despesa econòmica 
important i són interessants per al mu-
nicipi, s’han inventariat formant part de 
possibles projectes de futur, coincidint 
amb una millora de la disponibilitat eco-
nòmica i financera de l’Ajuntament.

A continuació relacionem algunes de 
les propostes, suggeriments o queixes 
que vosaltres ens heu transmès:

• Campanyes de civisme: La gent llença 
deixalles al terra, deixen mobles als con-
tenidors, no recullen els excrements dels 
gossos... 

• Moderar la circulació a la Riera: Els cot-
xes van molt ràpid i és perillós.

• Creació d’una comissió sobre el civis-
me per cercar fórmules que impliquin 
tota la població.  

• Arreglar el paviment lliscant del carrer 
Fivaller.

• Control aparcament: Plaça Catalunya i 
carrer Puigoriol, davant del Poliesportiu. 

• Problema d’aparcament al centre del 
poble.

• Neteja i recollida de brossa.

• Neteja de finques abandonades, són 
perilloses i insalubres i pot haver perill 
d’incendis. 

• Impuls al comerç.

Arran de les propostes, i entre altres 
accions més directes i concretes d’ar-
ranjaments en via pública, s’ha iniciat 
una campanya de civisme, tant pel que 
fa al control dels excrements dels ani-
mals, com dels aparcaments irregulars 
en zones que afecten la seguretat i mo-
bilitat. S’ha contemplat també la inver-
sió de paviments antilliscants a Fivaller 

Properes campanyes de 
civisme

Afavorir la convivència ciutadana és un 
dels objectius prioritaris de l’acció muni-
cipal i per aquest motiu, la regidoria de 
Seguretat Ciutadana posarà en marxa di-
verses actuacions, entre les quals desta-
quen: La revisió de l’Ordenança Munici-
pal de Convivència Ciutadana aprovada 
el 2006; la realització de campanyes de 
sensibilització ciutadana; i la posada en 
funcionament de la figura de l’agent cí-
vic, entre d’altres. 

L’Ajuntament, els ciutadans i les enti-
tats hem de col·laborar per promoure ac-
tituds i conductes cíviques que fomentin 
un model de poble més net, més soste-
nible i on la convivència sigui fàcil i agra-
dable. Centrarem els nostres esforços en 
aspectes per millorar la mobilitat, reduir 
l’abocament de residus, promoure que 
es portin els gossos lligats i que es recu-
llin les seves deposicions, ens agraden 
les parets netes, sense pintades ni grafits, 
volem que es respecti el mobiliari urbà 
perquè cal conservar-lo en bon estat.

L’Ajuntament de Teià aposta clarament 
per la promoció del civisme, d’un civisme 
responsable i actiu. Ara bé, l’esforç ha de 
ser compartit. Els ciutadans i les ciutada-
nes han de ser agents actius i dinàmics, 
des de les seves pròpies iniciatives i vo-
luntats, i l’Ajuntament ha de col·laborar-hi, 
per tal de facilitar-los aquesta tasca. g

S’inaugura la nova secció 
local d’Òmnium Cultural

El divendres 16 de maig es va inaugu-
rar oficialment la nova secció local Òm-
nium Alella-El Masnou-Teià. L’acte, obert 
al públic, va tenir lloc al celler de l’Alella 
Vinícola i va comptar amb la presència 
de la presidenta d’Òmnium, Muriel Ca-
sals, dels alcaldes d’Alella, Andreu Fran-
cisco; i de Teià, Josep Botey, així com 
d’un nombrós grup de socis de les tres 
poblacions.

Muriel Casals va parlar sobre el pa-
per de l’entitat Òmnium Cultural en el 
present i, sobretot, en el futur, tenint en 
compte l’actualitat del procés de transi-
ció nacional. Casals va fer una crida a la 
implicació de tothom, començant per 
les entitats com Òmnium o l’ANC, les 
administracions i les persones, tenint en 
compte la transcendència de les decisi-
ons que hem de prendre en els mesos 
vinents i les activitats que des de l’entitat 
i d’altres estaments s’estan preparant.

L’acte, presentat pel president local 
d’OC d’Alella-Masnou-Teià va finalitzar 
amb la participació-debat del públic as-
sistent i un sopar presidit per Muriel Ca-
sals a la mateixa Vinícola d’Alella.

Quinze dies abans, la territorial va fer el 
seu primer acte a la nostra població, amb 
una conferència de Germà Bel a la Casa 
de Cultura, a la qual van assistir un bon 
nombre de teianencs i teianenques. g

ALCALDIA SEGURETAT 
CIUTADANA

i la Rampa de l’església i s’ha iniciat la 
redacció d’un pla de mobilitat que mo-
deri les velocitats en aquelles zones més 
problemàtiques. Pel que fa a l’aparca-
ment, s’està treballant per dotar el mu-
nicipi d’una zona d’aparcament al centre 
del poble que beneficiaria tant als veïns 
com a comerciants. g

Grafits apareguts al Poliesportiu Municipal.
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Les obres d’ampliació de la 
Deixalleria traslladaran el 
servei a la Deixalleria de 
Premià de Dalt

Tenint en compte l’elevat ús que es 
fa de la Deixalleria de Teià, El Masnou 
i Alella, i que cada vegada més usuaris 
utilitzen el servei, s’ha fet necessari rea-
litzar-hi obres d’ampliació per tal que la 
Deixalleria pugui donar millors espais i 
atenció als vilatans i vilatanes de les tres 
poblacions.

La realització de les obres d’ampliació 
no és compatible amb el desenvolupa-
ment del servei, ni amb l’atenció al pú-
blic que ofereix el servei mancomunat. 
Per aquest motiu, la instal·lació de la Dei-
xalleria fixa romandrà tancada durant el 
període d’execució de les obres d’ampli-
ació, que es preveu duri quatre mesos.

La Mancomunitat de Serveis d’Alella, 
El Masnou i Teià no disposa d’una instal-
lació alternativa per continuar donant 
servei durant el període que durin les 
obres, exceptuant el servei de Deixalleria 
mòbil, que, donades les seves caracterís-
tiques, no pot recepcionar tots els tipus 
ni tot el volum de residus assimilables a 
la Deixalleria fixa.

Es fa, doncs, necessari traslladar aquest 
servei a un altre indret per no deixar-lo 
inoperant. Per això, s’ha aprovat un con-
veni parcial de gestió amb la Mancomu-
nitat dels Municipis de Premià de Dalt, 
Premià de Mar i Vilassar de Dalt, per tal 
que els particulars i brigades municipals 
d’Alella, El Masnou i Teià puguin utilitzar 
la Deixalleria fixa gestionada per aques-
ta, ubicada a Premià de Dalt (al carrer 
Rosa dels Vents, 1, al Polígon Industrial 
La Suïssa) mentre durin les obres de la 
Deixalleria ubicada a Teià.  

En el moment en què tinguem les da-
tes en què s’executarà l’obra, ho informa-
rem al web municipal. g

L’any 2013 ha estat un any de molts can-
vis a l’Ajuntament de Teià, òbviament, el 
més destacable ha estat el canvi d’equip 
de govern durant el mes de novembre, 
i per això la liquidació del Pressupost 
2013 ha patit aquests canvis, entre d’al-
tres qüestions econòmiques externes. En 
resum, els aspectes que han influenciat a 
la liquidació de l’exercici 2013 han estat, 
tal com es va explicar a la darrera audièn-
cia pública, les següents:

• Durant el 2013 s’han realitzat inversi-
ons per import de 429.945 € (inversions 
en carrers, mesures d’estalvi energètic, 
reforma de la piscina i el mercat muni-
cipal, rehabilitació de la Masia de Can 
Llaurador) amb un impacte directe en el 
resultat, ja que, tot i que es tracta d’inver-
sions subvencionades, la subvenció no 
es va cobrar el mateix any de la inversió.

• S’ha incrementat la despesa corrent 
un 3,3% i han disminuït els ingressos cor-
rents en un 2,4% respecte del 2012.

• No s’han cobrat algunes de les trans-
ferències d’altres Administracions Públi-
ques (Generalitat, Consell Comarcal).

Durant l’any 2013 no s’ha concertat 
cap operació de crèdit ni de tresoreria 
i sumat al deute total d’altres adminis-
tracions (Generalitat, Consell Comar-
cal) s´ha produït  un dèficit de caixa de 
345.569 €.

En resum, els resultats molt ajustats 
per impacte de les inversions, l’impacte 
de despeses per sobre del pressupostat 
a final d’exercici i un dèficit de caixa, han 
provocat un desequilibri de la tresoreria 
i, en conseqüència, un retard en el paga-
ment a proveïdors. 

A més, totes aquestes qüestions han 
provocat que amb la liquidació del 2013 
no es complís el que s’anomena la Regla 
de la Despesa, el que significa que d’un 
any a l’altre s’ha incrementat la despesa 
en més d’un 1,7%. 

Per tot això, el pressupost 2014 està 
orientat a corregir aquestes qüestions, 
amb una retenció de les inversions plani-
ficades no immediates i  amb l’aprovació 
al proper ple d’un Pla Econòmic Financer 
per corregir les deficiències de la liqui-
dació 2013. g

VEHICLES
GUALS  No domiciliats: Del 03-03-2014 al 02-05-2014
CEMENTIRI  Domiciliats (*): 02-04-2014
BÚSTIES

IBI URBANA  No domiciliats Del 02-06-2014 al 01-08-2014
IBI RÚSTICA   Domiciliats amb quota superior a 150,00 €
IBI CES (no fraccionat) en 4 fraccions:
   - 1a fracció 25%  05-05-2014
   - 2a fracció 25%  07-07-2014
   - 3a fracció 25%  05-09-2014
   - 4a fracció 25%  05-11-2014
 
ESCOMBRARIES No domiciliats: Del 15-09-2014 al 14-11-2014
   Domiciliats (*): 15-10-2014

IAE   No domiciliats Del 05-09-2014 al 05-11-2014
   (Gestionat per la Diputació de Barcelona - ORGT)

(*) (El càrrec dels domiciliats es realitzarà entre les dates fixades i els cinc dies següents)

Per informació podeu trucar al Servei de Recaptació: Cr Pere Noguera, 12, 08329 Teià. 
Tel. 93 540 90 12. Fax. 93 540 93 52. recaptacio@teia.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de: 09,00 h a 14,00 h. Els dijous per la tarda de: 
17,00 h a 20,00 h (excepte en horari d’estiu del 15 juny al 15 setembre)

Calendari del contribuent 2014

Liquidació del pressupost 2013

HISENDA

Entrada actual de la deixalleria de la 
Mancomunitat.

SERVEIS
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El passat 31 de maig es va inaugurar 
el Centre d’Empreses Casa del Marquès, 
un equipament que ha entrat en funcio-
nament donant allotjament a 11 empre-
ses. A l’acte hi van assistir els alcaldes 
dels tres municipis que participen del 

projecte, Pere Parés del Masnou, Andreu 
Francisco d’Alella i Josep Botey per part 
de Teià; el vicepresident de la Diputació 
de Barcelona, Ferran Civil; i el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.

Tots van coincidir a posar de mani-
fest el compromís i el suport de totes 
les administracions amb les persones 
emprenedores del territori, posant en 
marxa un equipament que ha d’esdeve-
nir un punt de referència per a totes les 
persones que volen engegar un projec-
te empresarial o que ja en tenen un en 
marxa. 

Aquest equipament, a més d’oferir el 
servei d’allotjament en les variants de 
despatxos, coworking i domiciliació, 
també posa a l’abast dels usuaris altres 
recursos, com ara formació; informació 
sobre subvencions, ajuts i campanyes 
de suport de les diferents administra-
cions; acompanyament en el desenvo-
lupament dels projectes empresarials; 
organització d’esdeveniments dinamit-
zadors del teixit productiu; cessió de sa-

les de reunió i aules de formació, i altres 
serveis en línia a través del portal web 
de la Casa del Marquès. Per poder oferir 
de la manera més efectiva tots aquests 
serveis, el Centre d’Empreses també 
acollirà el Servei de Creació i Consoli-
dació d’Empreses de la Regidoria de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
del Masnou.

A més, a partir d’aquest mes de juliol es 
disposarà d’un Punt d’Atenció del Centre 
Reempresa de Catalunya, un servei adre-
çat a empresaris del nostre entorn on 
s’oferirà assessorament, tant als empre-
saris que volen vendre la seva empresa, 
com a les persones disposades a fer-se’n 
càrrec. L’objectiu de la Reempresa és im-
pulsar i estructurar la transmissió d’em-
preses per tal de generar creixement 
econòmic, evitant així el tancament de 
negocis econòmicament viables.

Trobareu tota la informació sobre 
els serveis que s’hi ofereixen, notícies 
d’interès, ubicació, etc a la pàgina web 
http://www.casadelmarques.cat  g

El tercer cap de setmana de maig vam 
viure una edició més de la tradicional 
Fira de Sant Ponç a Teià. Un any més, 
va ser un èxit, amb dos dies ben plens 
d’activitats per satisfer les necessitats de 
petits i grans. Dissabte vam poder gau-
dir de la inauguració de la Fira, amb la 
Trobada de plaques de cava, el mercat 
d’intercanvi i segona mà i a la tarda, el 
teatre de carrer amb l’obra Action, la tra-
dicional xocolatada, el taller de judo i la 
novetat d’aquest any: amb un gran èxit 
de participació, el Destapa la Nit!

I diumenge, la XX Trobada de puntai-
res, la Botifarrada de l’Esplai, la X Troba-

da de cotxes clàssics, el taller de sals de 
bany, el V Campionat d’escacs i la classe 
oberta de Qicong. Tot plegat, per gaudir 
d’un cap de setmana ple d’activitats!

No volem, però, deixar d’agrair a tots 
els participants, entitats i col·laboradors 
la seva tasca imprescindible per l’èxit 
d’aquesta Fira: Gràcies a tots!

Entitats col·laboradores: Amics del 
Judo, Esplai Itaca, Els Tabalers dels Di-
monis de Teià, Satvas, CET Teià, ANC 
Teià, Societat Flor de La Palma, Alum-
nes del Cim, Amics d’Ak Benn, Agrupa-
ció Gent de Teià, Càritas Parroquial i CC 
ONG Ajuda al Desenvolupament.

Parades: Terra Foc i Metall, Tot Bo a 
Casa, MontsArt, Artedesol, El racó de la 
Lluna, Guies MB, Satvas, CSM, Forn de 
llenya Mateu, Mercedes Abella, Gua-
pachuladivina, Viticultura Antolín (Celler 
Serra Sant Mateu), Aigües Teià, Freedom 
Project, Mistercake, Vivers Teià, JC10 Art i 
Acadèmia Infinit.

Participants del Destapa la nit: Carns J. 
Mónico, Mercat Municipal, Xocolat, Forn 
de llenya Mateu, Celler Serra Sant Mateu, 
La Palma Jazz Cafè, Tot Bo a Casa i Ca la 
Rosi.

Tot seguit, us deixem un recull d’imat-
ges de la Fira. g

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

S’inaugura el Centre d’Empreses Casa del Marquès

Fira de Sant Ponç 2014

Felip Puig durant la inauguració del Cen-
tre d’Empreses Casa del Marquès.

El grup Argot Teatre oferint l’espectacle 
de carrer Action.

XX Trobada de Puntaires a la carpa de la 
plaça de les Teixidores i Ordidores.

Els tabalers dels Dimonis de Teià animant 
els assistents amb una batucada.



pàgina 6 | Butlletí municipal 125 | abril - juliol de 2014 L’EQUIP DE GOVERN INFORMA 

La sala d’actes de la Unió va acollir 
ahir la primera audiència pública rea-
litzada per l’equip de govern format el 
novembre passat després de la moció 
de censura. L’audiència es va centrar en 
dos temes clau per entendre la situació 
actual del nostre Ajuntament: la liquida-
ció i el pressupost municipal.

La regidora d’Hisenda, Montse Gràcia, 
va explicar als assistents quin ha estat el 
resultat aprovat en el darrer ple de la li-
quidació de l’any 2013, és a dir, què es 
va ingressar i què es va gastar realment 
durant l’any passat. En aquest sentit, és 
important destacar que la liquidació 
aprovada, malgrat ser positiva, no ha 
complert el que s’anomena “regla de la 
despesa”, cosa que portarà l’actual equip 
de govern a haver d’aprovar un Pla Eco-
nòmic Financer. Això ha passat perquè 
la diferència entre la liquidació de l’any 
2012 i la del 2013 s’ha incrementat en 
un percentatge superior a l’1,7%. Entre 
d’altres causes, trobem per exemple 
que el 2012 no es va haver de fer front 
a la paga doble dels treballladors -pel 
decret aprovat pel govern central- o 
que finalment, el pressupost d’algunes 
àrees com Cultura es superés respecte 
el pressupostat en un 25% afegint des-
peses no previstes, com per exemple, la 
col·locació d’un envelat al poliesportiu 
per Festa Major.

Per altra banda, un altre fet que marca 
la liquidació del 2013, ha estat l’endar-
reriment del pagament de les subven-
cions d’altres administracions, especial-
ment de la Generalitat, que ascendeix 
gairebé als 600.000 €, i que tot i estar 
pendents de cobrament, encara no han 
arribat. Per tot això, el govern haurà de 
ser molt curós amb les despeses d’en-
guany, deixant aturats alguns projectes 
fins que no es rebin els ingressos cor-
responents.

A la segona part de l’audiència, el regi-
dor d’Educació, Jaume Sabatés, va expli-
car com ha distribuït l’equip de govern el 
pressupost municipal en les diferents àre-
es de l’Ajuntament, i quina ha estat la pre-
visió d’ingressos i despeses d’enguany, 
destacant-ne l’ingrés per la construcció 
del Mercadona. També va explicar quins 
són els projectes diferencials de cadascu-
na de les regidories.

Finalment, l’alcalde Josep Botey, va ex-
plicar als assistents quins són els projec-
tes de futur que s’han reflectit en aquest 
pressupost, i quines són les inversions 
previstes per aquest any (pendents sem-
pre de rebre els ingressos corresponents) 
com és la canalització del carrer Folch i 
Torres, la nova zona d’aparcament al cen-
tre del poble, la col·locació d’un paviment 
antilliscant al carrer Fivaller i la rampa de 
l’església i la cobertura del pati de l’escola 
El Cim.

Pel que fa a les regidories, l’alcalde va 
destacar el conveni signat amb el Mas-
nou, Alella i Teià del viver d’empreses de 
Cal Marquès; el Banc del Temps; la crea-
ció de la nova regidoria d’Infància; l’aco-
lliment a plans d’ocupació; la formació a 
la policia per millorar-ne el servei; l’impuls 
de campanyes cíviques per fomentar la 
convivència a través de l’agent cívic; el 
nou web de comerços i empreses; l’incre-
ment de la partida de Joventut i la millora 
del local del Casal de Joves; la creació de 
l’orquestra municipal; les trobades amb 
veïns de l’equip de govern cada setmana; 
la creació de beques per llibres i material 
escolar; el conveni amb l’AE Teià per mi-
llorar la seva pista; la redacció del PAFES 
(Pla d’Activitat Física Esport i Salut); l’incre-
ment dels ajuts de serveis socials...

Finalment i per acabar l’acte, l’equip de 
govern va atendre les preguntes dels as-
sistents, prenent nota dels suggeriments 
que van anar sorgint. g

PARTICIPACIÓ

L’equip de govern explica als vilatans la situació 
econòmica i els seus projectes de futur

Primera audiència pública de l’equip de govern després de la moció de censura.

CULTURA

Orquestra municipal de Teià

La regidoria de Cultura està impulsant 
la formació de l’Orquestra Municipal de 
Teià, com una activitat més de la Casa 
Municipal de Cultura La Unió. El tipus de 
formació que acabarà sent està encara 
per definir i es decidirà en funció dels 
instruments que finalment l’acabin for-
mant.

Al capdavant del projecte hi ha la mu-
sicòloga teianenca Paula Moya Viñas, 
que serà la directora de l’orquestra i qui 
dirigirà els assajos que es duran a terme 
a La Unió i que seran totalment gratuïtss 
pels músics que la constituexin.

L’objectiu final és crear una formació 
instrumental que, entre d’altres activitats, 
realitzarà concerts en els diferents actes 
que des de la regidoria es programin 
(Festa Major, Setmana Cultural, Nadal, 11 
de setembre, etc) així com altres bolos i 
actuacions que en puguin sorgir. 

Serà, a més a més, una orquestra que 
estarà oberta a activitats organitzades per 
les entitats culturals teianenques que en 
puguin requerir la seva participació. g

Vine, que et sonarà! 
Si tens més de catorze anys, saps 
llegir partitures i vols formar part 
de l’Orquestra Municipal de Teià; 
si toques el violí, el saxo, la tuba, 
el violoncel, el trombó, la percus-
sió o qualsevol altre instrument 
i vols que Teià soni; si estàs de-
sitjant que Teià tingui la seva Or-
questra i tu en vols formar part; 
posa’t en contacte amb la Casa 
Municipal de Cultura enviant un 
e-mail a unio@teia.cat
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Entrega de premis de la Mostra Literària.

Exposicions: La Unió està en forma

Setmana Cultural 2014

En els temps que corren, en què l’ofer-
ta cultural i d’oci s’ha multiplicat per 
molt, aconseguir que la programació de 
cursos, tallers i altres activitats culturals 
siguin ben acollits pels vilatans, és una 
tasca que requereix d’un exercici d’ima-
ginació i d’esprémer les possibilitats per 
oferir una programació atractiva i dife-
rent, i diversificar l’oferta: Combinant 
tallers convencionals amb d’altres de 
més innovadors; alternant sortides per 
conèixer el nostre entorn, cultura i his-
tòria, amb sortides a espectacles d’arts 
escèniques; i intercalant exposicions 
d’interès històric i cultural d’abast local, 
amb d’altres vingudes d’altres àmbits o 
administracions.

En aquest sentit, les exposicions que 
s’han dut a terme a la Casa Municipal 
de Cultura i que la Comissió d’Exposi-
cions ha treballat, han tingut en comp-
te aquests conceptes i ha diversificat 
l’oferta. 

Per la Setmana Cultural es va exposar 
“Contes de la Mediterrània”, que ha estat 
cedida pel Museu de la Mediterrània de 
Torroella de Montgrí. 

Paral·lelament, i amb motiu dels ac-
tes commemoratius del Tricentenari de 
1714, a la Plaça de la Cooperativa vam 
acollir l’exposició oficial del Tricentena-
ri “Catalunya: 300 anys després”, que 
planteja una mirada detallada sobre 

com es va desenvolupar la Guerra de 
Successió arreu del territori i dedica 
un espai a comparar com era el país a 
principis del segle XVIII i com és avui en 
els àmbits de la política, l’economia i la 
societat, la ciència, la cultura i les tradi-
cions. La inauguració va comptar amb la 
participació de la Coral Esclat, dirigida 
per Víctor Barbé.

El Consell Municipal de Cooperació, 
en la seva tasca de sensibilització, va 
dedicar la seva exposició a l’obra de la 
Premio Nacional de Ilustración 2013, Car-
me Solé Vendrell i la seva “Croada dels 
nens”. Una fantàstica mostra de pintura 
que il·lustra amb emoció i contenció un 
poema narratiu de Bertolt Brecht.

El mes de juny és el mes de “La primera 
tira”, exposició elaborada conjuntament 
per l’escola El Cim, pels seus alumnes 
de 6è i el treball del Toni Batllori amb el 

seu taller a l’escola; una activitat més del 
Fons Batllori, que es troba a les portes 
de commemorar, l’any 2015, el centenari 
del naixement d’Antoni Batllori Jofré. En-
guany, però, la sala va estar més dinàmi-
ca que mai i va acollir, a més a més, l’ex-
posició “L’art de la perruqueria”, un recull 
fotogràfic i d’estris de perruqueria en ce-
lebració dels 50 anys de trajectòria pro-
fessional del teianenc Carles Pujadas. 

I pel juny, la tercera edició del Teià Po-
lièdric. Una nova aposta per la recerca 
d’artistes locals. Enguany amb la partici-
pació de Carla Alpáñez, Isabel Montoliu, 
Isabel Otero, Jordi Sala Carbonés, Jorge 
Serraute, Juanmi Muñoz, Montse Pons, 
Pablo Navas Arroyo, Sergi Pérez Gil i Úr-
sula Garcia Casellas. Una mostra hetero-
gènia de la visió de Teià de pintors amb 
vincles passats, presents i/o recents amb 
el poble. g

La Setmana cultural 2014 ha estat a ca-
vall entre la celebració de l’any Vinyoli i la 
commemoració del Tricentenari dels fets 
de 1714, així que al programa d’activitats 
hi tenien protagonisme ambdues efemèri-
des. L’exposició a la CMC La Unió “Contes 
de la Mediterrània” que s’inaugurà amb un 
contacontes, va servir per donar el tret de 
sortida a una setmana de protagonisme 
de les lletres, la llengua i les arts. Teatre 
amb “Red Pontiac”, amb les grans actrius 
Miriam Iscla i Cristina Cervià, una rèplica 
del joc de llengua “el Gran Dictat”, un es-

pectacle familiar ambientat en l’atmosfera 
del Tricentenari amb “el silenci de la cam-
pana”, tallers infantils i l’entrega de premis 
de la fase local de la Mostra Literària del 
Maresme. Com a acte de clausura del pro-
grama de la Setmana Cultural i com a es-
deveniment més de commemoració del 
Tricentenari, vam rebre la visita de l’histò-
riador i polític Jaume Sobrequés i Callicó, 
que durant gairebé dues hores va desgra-
nar la història dels catalans fins a arribar als 
nostres dies i deturant-se minuciosament 
en els segles XVII i XVIII. g

Mima Sant presentant l’exposició de Carme Solé Vendrell.

Presentació de “Contes de la Mediterrània”
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La festa de l’esport 2014: 
objectiu assolit

Els passats dies 6, 7 i 8 de juny va ce-
lebrar-se novament la Festa de l’Esport, 
organitzada conjuntament per la regi-
doria d’Esports i les entitats esportives 
i que va comptar amb una gran partici-
pació de teianencs i teianenques. Unes 
400 persones van participar activament 
en les propostes programades. AE Teià, 
Club Excursionista Teià, Amics Judo 
Teià, Teià Futbol 5 i Club Patinatge Teià 
van proposar les seves activitats per as-

Allò que a Teià s’esdevingué
La regidoria de Gent Gran impulsa un 

projecte de recopilació de la memòria 
històrica que farà que durant una sema-
na del mes de setembre s’instal·li un set 
de gravació d’àudio i video per fer que 
la gent gran de Teià pugui explicar quins 
són  els seus records i les seves vivènci-
es en quant a costums, tradicions, hàbits 
i altres trets significatius de Teià que, 
amb el pas del temps han caigut en de-
sús i potser en l’oblit. Mitjançant aquest 
projecte en el qual hi treballen conjun-
tament la regidoria de Gent Gran, la re-
gidoria de Cultura, l’Arxiu Històric Muni-
cipal i l’empresa SabemCom, quedaran 
enregistrats en la veu i imatge dels prota-
gonistes d’aquests costums, tradicions i 
hàbits, perquè una vegada feta la recopi-
lació, se’n pugui fer una edició per donar 
com a resultat final uns documentals d’alt 
contingut històric narrats i protagonitzats 
pels seus actors i actrius principals, els 
teianencs i teianenques.

Amb el resultat de tota la gravació, es 
pretenen editar tres volums, amb els se-
güents continguts:

1. Evolució d’un poble
2. Festes i Societat
3. Guerra Civil
Prèviament, es farà una selecció de 

personatges, candidats a ser entrevistats, 
i que hauran de reunir alguna d’aquestes 
caracterísitiques:

Candidat troncal: aquell candidat que 
pot parlar de qualsevol tema perquè ha 
estat vinculat a diverses entitats del po-
ble i ha participat activament en la vida 
social de Teià.

Candidat Temàtic: aquell que pot 
aprofundir sobre una part de la vida so-
cial del poble perquè hi ha estat vinculat 
fermament: església, teatre, esport, polí-
tica, etc

Candidat satèl·lit: aquell que ha estat 
relacionat amb una activitat de la qual 
ens pugui parlar molt concretament (ca-
tifes corpus, riades, dretes i esquerres, 
etc).

Tota la gent gran hi és cridada a aques-
ta empresa i alhora pot contactar amb 
la Casa Municipal de Cultura La Unió o 
amb els Serveis Socials municipals a Ca 
La Cecília.

Els membres de l’Arxiu Històric, la regi-
doria de Gent Gran i la regidoria de Cul-
tura ja estan  elaborant una llista de can-
didats, però el projecte és obert a tota 
la gent gran que estigui interessada en 
donar el seu testimoni d’allò que a Teià 
s’esdevingué pels volts dels anys 40 a 60 
del segle XX, perquè guanyem al passat i 
mai no quedi en l’oblit. g

Oficina Municipal 
d’Informació al 
Consumidor (OMIC)

L’Ajuntament de Teià disposa d’una Ofi-
cina Municipal d’Informació al Consumi-
dor des del mes de febrer de l’any 2001. 
L’OMIC és un servei gratuït d’informació, 
d’ajuda, de mediació i d’orientació, desti-
nat a les persones consumidores i usuà-
ries perquè puguin exercir els seus drets 
bàsics. Els serveis que s’ofereixen són: 
atenció al ciutadà per a tramitar consultes 
i reclamacions i, si s’escau, remetre-les als 
organismes competents per tal que re-
solguin; gestionar les reclamacions per 
intentar trobar solucions als conflictes 
plantejats; promoure accions d’inspecció 
de consum del comerç minorista per tal 
de verificar el compliment de la normativa 
que afecta els drets de les persones i en 
general qualsevol altra funció relacionada 
amb la defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries.

S’ha de tenir en compte que quan un 
consumidor presenta una reclamació a 
l’OMIC no està davant d’un organisme 
creat amb la finalitat d’obligar a complir 
les normes de consum. L’OMIC té com a 
finalitat mediar en els conflictes i inten-
tar fer respectar les normes. Aquelles re-
clamacions que malauradament no són 
resoltes a favor del consumidor, poden 
ser resoltes davant la justícia ordinària o 
altres administracions públiques de sec-
tors concrets (serveis de telefonia, banca 
o assegurances, ...). 

A l’any 2013 l’OMIC de Teià va atendre 
206 assumptes, dels quals 140 es van 
resoldre amb una consulta, 61 es van 
convertir en expedients de reclamació i 
es van formular 5 denúncies davant de 
l’Agència Catalana de Consum. Dels 61 
expedients de reclamació, el 60% es van 
resoldre a favor del consumidor i en rela-
ció a la província de Barcelona,  segons 
un estudi de la Diputació, la mitjana de 
casos resolts en els municipis de la pro-
víncia va estar del 58%. Els sectors més 
reclamats durant l’any 2013 han estat els 
de les telecomunicacions i els dels ser-
veis bàsics, ja que entre els dos han estat 
el 30% de reclamacions. 

Així doncs, us animem a seguir fent ús 
del servei de l’OMIC que durant tants 
anys ha estat atenent, informant i inten-
tant donar resposta a tots aquells dubtes, 
inquietuds o reclamacions que en matè-
ria de consum han tingut i tenen els ciu-
tadans de Teià. Us recordem que és ne-
cessari concertar visita prèvia als Serveis 
Bàsics d’Atenció a la Persona: Pg. de la 
Riera, 94 / tl. 93 555 12 34. g

La força de la gent: 
campanyes de recollida 
d’aliments

Per iniciativa del Consell Escolar Mu-
nicipal, amb la col·laboració del Consell 
Municipal de Cooperació i la coordina-
ció dels Serveis Socials municipals, s’han 
organitzat durant aquest curs escolar 
tres campanyes de recollida d’aliments 
perquè Caritas Parroquial els reparteixi 
entre les famílies del nostre municipi que 
tenen dificultats.

Entre les tres campanyes s’han recollit i 
repartit una tona d’aliments. Aquesta ini-
ciativa no és un fet aïllat: És un fet més 
que es suma al munt d’accions solidàries 
i de consciència social que es desenvolu-
pen a Teià. L’augment del voluntariat de 
Caritas, les accions solidàries del CET, els 
concerts solidaris de la Remor, les cam-
panyes de donació de sang, els ajuts que 
des de l’Esplai i el Cau es fan perquè tots 
els nens i nenes que vulguin puguin anar 
de colònies o campaments... són una 
mostra de la vitalitat de la societat civil, 
del compromís dels diferents governs 
municipals i de la força de la gent. 

Malauradament, moltes vegades el 
xivarri no ens deixa valorar el silenci 
d’aquestes accions que tenen com a ob-
jectiu que tothom pugui tenir els mínims 
indispensables per desenvolupar una 
vida digna. g

BENESTAR SOCIAL

ESPORTS

GENT GRAN

Sessió de Zumba a l’aire lliure.
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solir els objectius que promou la Festa 
de l’Esport:
• Promoure la pràctica de l’esport i l’acti-
vitat física a tota la ciutadania.
• Difondre els valors propis de l’esport 
com l’estil de vida actiu, els beneficis per 
la salut, el respecte als altres, etc.
• Donar a conèixer l’oferta d’activitats i 
les entitats esportives del municipi.
• Aconseguir que durant tot un cap de 
setmana l’esport sigui el protagonista 
dels carrers i instal·lacions esportives 
dels pobles i ciutats.
• Engrescar la participació del màxim 
nombre de persones i entitats.

Perseguint aquests objectius, el diven-
dres 6, en la Pista Poliesportiva de l’AE 
Teià, un centenar de teianenques i al-
gun teianenc, van gaudir d’una sessió de 
Zumba a l’aire lliure. El dissabte 7, i ja en 
les instal·lacions del poliesportiu El Cim, 
les entitats esportives participants van 
dur a terme les seves activitats perquè 
la Festa de l’Esport fos ben variada: una 
activitat d’escalada amb tirolina en un 
gran rocòdrom i cursa d’orientació, ges-
tionades pel Club Excursionista Teià; un 
torneig de 3x3 de bàsquet, activitat que 
proposà i gestionà l’A.E. Teià; demos-
tracions de judo a càrrec dels Amics del 
Judo; patinatge de pares i fills per part 
del Club Patinatge Teià; i activitats mul-
tiesport per als més petits, a càrrec de 
monitors i monitores de les activitats di-
rigides del Poliesportiu. I el diumenge 8, 
el Teià Futbol 5 va organitzar un torneig 
de futbol sala.

Una festa plena d’activitats esportives 
per a què hi juguin les famílies, els més 
grans. És un dia on s’intenta que les ac-
tivitats estiguin enfocades en els àmbits 
recreatius, populars i oberta a la partici-
pació de tothom, sense límit d’edat i amb 
el propòsit de què hi tinguin cabuda tots 
els col·lectius. g

Primer acte de la regidoria 
d’Infància

El passat 22 de juny, i amb motiu del 
Dia de la Música, es van engegar el ci-
cle de concerts a la fresca que organitza 
l’Ajuntament de Teià, la Remor 2014. I 
per primer cop es va fer amb un concert 
en família. Aquest concert sorgeix de la 
col·laboració entre la regidoria de Cultu-
ra i la nova regidoria d’Infància, que amb 
aquest concert dóna el seu tret de sorti-
da, amb la intenció d’oferir activitats ori-
entades als més petits de la casa, afegint 
així, al cartipàs de l’Ajuntament una regi-
doria inexistent fins ara, dedicada exclu-
sivament a la infància i tot el seu entorn. 

Aquesta regidoria neix amb l’objectiu 
de planificar activitats, xerrades, festes i 
donar resposta a qüestions d’educació, 
civisme i oci per a infants i les seves fa-
mílies. Bàsicament els projectes volen 
centrar-se en quatre línies:
• Participació infantil en activitats.
• Promoure les relacions amb les famílies 
i entre les famílies.
• Tenir cura de l’estil de vida dels infants.
• I tenir cura dels més vulnerables, com 
sempre la vessant més social és la més 
important, tant a nivell de cooperació 
com de solidaritat amb els més febles.

Sens dubte, el concert va ser la millor 
manera de fer la presentació de la regi-
doria d’Infància.g

INFANCIA

Activitat d’escalada amb tirolina.

Final del curs 2013-2014 

Com tots els alumnes, quan arriba el final 
de curs volem fer un balanç en els centres 
d’educatius de titularitat pública a Teià.

El Cim i el Turó d’en Baldiri han assolit 
les proves de suficiència amb un bon ni-
vell ja que estan per sobre la mitjana de 
Catalunya.

Les comunitats d’aprenentatge de l’es-
cola el Cim cada dia es consoliden més, 
només cal veure la participació en la darre-
ra festa de la comunitat d’aprenentatge.

L’institut s’ha convertit en un referent 
educatiu a Teià, com ho demostra la ma-
triculació per al curs 2014-2015. 

En la darrera enquesta dels Galamons, 
els pares es mostren molt satisfets amb 
el servei.

Famílies i educadors han sabut capgi-
rar la truita i davant de les dificultats cre-
ades per les retallades i les mancances 
educatives s’han sortit força bé.

Malauradament encara hi ha coses a 
millorar i reptes a assolir, entre d’altres:

• L’escola el Cim pateix un dèficit d’in-
fraestructura important. Per això s’ha 
encarregat a la Diputació un estudi so-
bre la situació estructural de l’edifici i es 
continua treballant perquè la Generalitat 
reconegui el seu compromís amb la re-
forma i adequació de l’escola i solucioni 
els problemes que han aparegut en el 
gimnàs nou.

• L’escola bressol  restà pendent d’una 
nova adjudicació i d’aclarir el seu marc 
competencial d’acord amb la LRSAL (Llei 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Ad-
ministració Local) i el seu finançament.

• A l’institut hem de continuar treballant 
per garantir que una majoria d’alumnes as-
soleixin l’ESO i la seva visibilitat educadora.

Afortunadament la força de l’escola i 
de la seva capacitat educadora està més 
relacionada amb el compromís en el pro-
cés educatiu de mestres, famílies i alum-
nes que en les condicions dels edificis on 
es desenvolupa. g

ENSENYAMENT

Voluntaris construint un rocòdrom al pati 
de l’Escola El Cim durant la festa de la 
Comunitat d’Aprenentatge.

Concert de la presentació de la regidoria 
d’Infància.
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L’incompliment el 2013 de la 
Regla de la Despesa força un 
Pla Econòmic per estabilitzar 
l’escreix de despesa

El tancament de l’exercici econòmic 
2013 ha donat com a resultat pressuposta-
ri (el finançament durant l’exercici) un dè-
ficit de -86.807 €, que sumat al dèficit de 
caixa dels anys 2012 I 2013 de -500.000 
€ (només en el darrer exercici ha estat 
de -345.569 €) i les despeses realitzades 
durant l’any 2013 sense tenir la seguretat 
dels ingressos en algunes d’elles, ha pro-
vocat que la tresoreria a final d’any no po-
gués atendre els pagaments ordinaris. 

Sobretot tenint en compte les des-
peses que l’anterior govern de GT va 
efectuar els mesos anteriors a la moció 
de censura que els va treure del govern, 
com ara els més de 10.000 € sobrepas-
sats en festes i Festa Major amb la contra-
ctació d’una carpa per 8.000 € i els focs 
artificials per 3.000 €. També l’execució 
de reparacions en vies públiques, prin-
cipalment a Sant Berger, sobrepassant 
l’import dotat en el pressupost aprovat 
el 2013 o la contractació d’una brigada 
de neteja especial per a Sant Berger, etc. 
Tot plegat ha provocat un desequilibri en 
la tresoreria municipal, repercutint en el 
retard del pagament a proveïdors.

Durant l’exercici passat no es va ingres-
sar ni un sol euro de les administracions 
de la Generalitat i el Consell Comarcal, ni 
tampoc es va concertar cap operació de 
crèdit per resoldre el dèficit d’ingressos. 
En l’exercici 2013 s’ha incomplert la regla 
de la despesa (és a dir, que s’ha superat 
el percentatge permès d’augment de la 
despesa entre l’any 2012 i 2013), i això ens 
obliga al govern municipal a aprovar un 
Pla Econòmic Financer per a l’any 2014 per 
garantir que els totals d’ingressos i despe-
ses quadrin i es garantitzi l’estabilitat.

És el resultat de polítiques populistes 
de GT sense tenir en compte les conse-
qüències econòmiques. Precisament els 
desacords en aquestes i d’altres qüesti-
ons necessàries per a la bona entesa, van 
ser les que ens van obligar a deixar el go-
vern amb GT i fer la moció de censura i no 
pas suposades pors a denúncies banals i 
revengistes com intenta fer creure GT als 
vilatans per amagar el motiu real del de-
sacord i la moció, que va ser el comporta-
ment despòtic de l’anterior alcalde. g

Des de l’oposició amb seny, 
serenor i temprança

La situació econòmica en la qual es tro-
ba l’Ajuntament és conseqüència de la 
gestió dels governs anteriors, (CiU, ERC i 
PSC (tripartit)). La despesa realitzada sen-
se consignació pressupostària i la comp-
tabilització de subvencions duplicades i 
inexistents (informe de la Diputació de 
Barcelona), comportà vendre patrimoni 
per valor 3.200.000€, i també dos plans 
de sanejament, els quals no es van com-
plir, i un tercer pla de sanejament que 
va deixar dos crèdits per pagar, un de 
700.000€ més un altre de 2.700.000€. 
Aquest és el veritable càncer de la nos-
tra economia, i no l’execució de les obres 
de la Masia de Can Llaurador, com algun 
regidor del tripartit insinua.

La Masia de Can Llaurador estava en 
un estat abandonat i ruïnós. Gent de 
Teià modificà el projecte millorant la fun-
cionalitat de l’equipament i abaratint els 
costos de construcció i manteniment. La 
decisió del seu arranjament va ser pels 
següents motius:

• L’edifici necessitava una rehabilitació. El 
sostre i les parets podien cedir en qual-
sevol moment, podent causar danys a 
persones ja que l’immoble estava habi-
tat per ocupes que varen haver de ser 
desallotjats. El responsable de qualse-
vol dany, hauria estat l’Ajuntament.

• La bassa d’aigua i l’estat de l’edifici ofe-
ria un perill constant per a adults i nens 
que freqüentaven aquest indret.

• La no rehabilitació de la Masia, hauria 
suposat necessàriament acabar-ho fent 
posteriorment, a càrrec de l’Ajuntament, 
comportant la pèrdua de la subvenció 
de la Diputació i la Generalitat, que és 
un 95% del cost total del projecte.

• La necessitat d’ordenar l’Arxiu Municipal.

• La urgència de dotar d’un espai digne i 
segur a les entitats del poble, elles mo-
uen la cultura, els esports i el lleure.

• Recuperar un espai verd perquè el po-
ble pugui gaudir-ne.

Gent de Teià, en dos anys i mig, hem 
aconseguit millorar l’economia de 
l’Ajuntament,  reduir els impostos, opti-
mitzar els serveis i consolidar la relació 
amb les entitats. D’això sí que en som 
responsables! gG
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Tot parlant
En els darrers mesos, amb les diferents 

converses mantingudes amb els veïns de 
Teià hem pogut copsar que hi ha quatre 
preocupacions que surten de forma sis-
temàtica:

• La recollida de les escombraries

• Les pintades o graffitis

• Els excrements d’animals a la via pública

• Els abocadors incontrolats

Preocupacions que tenen un fort im-
pacte econòmic i educatiu i la seva so-
lució està tant en les nostres mans com a 
individus com en les mans de l’adminis-
tració municipal.

Quant ens costa treure les pintades 
que dia rere dia apareixen a la Biblioteca 
o al Poliesportiu? Quin missatge donem 
als nostres infants quan al passar per un 
carrer, fins i tot pels camins escolars, hem 
d’esquivar els excrements dels animals? 
Per què la gent aboca el que li sembla 
on li sembla i no utilitza els serveis de la 
deixalleria? 

La recollida de les escombraries tard 
o d’hora millorarà amb l’adjudicació de 
la nova contractació. Però perquè desa-
pareguin les pintades de les parets, els 
excrements d’animals a la via pública o 
els abocadors incontrolats cal que tot-
hom prengui consciència del mal que 
fem a Teià amb aquestes actituds que 
són profundament egoïstes, antisocials i 
antieducadores.

I què podem fer des de l’administra-
ció? Educar en valors, fer campanyes de 
sensibilització, millorar en la vigilància i 
ser rigorosos amb les sancions.

I cadascú de nosaltres ens hem de  
preguntar què podem  fer per un Teià 
més net, i la resposta és molt senzilla i 
tots la sabem: no fer una pintada, por-
tar una bossa per recollir els excrements 
del gos, no abocar runa pels camins de 
la muntanya i exigir que l’Ajuntament 
millori els sistemes de recollida i neteja 
de la via publica i millori la vigilància i 
apliqui sancions amb les actituds incívi-
ques. 

Si sumem actituds col·lectives i indivi-
duals amb ben poc milloraríem molt. g

La comunitat de propietaris 
de Sant Berger demana 
“procedir a la demolició” de 
l’Institut de Teià

El passat mes de setembre, la comunitat 
de propietaris de la urbanització Parc de 
Sant Berger va entrar al·legacions contra la 
resolució de la Comissió Territorial d’Urba-
nisme, de 30 de juliol de 2013, d’execució 
de la sentència dictada pel Tribunal Su-
prem, demanant l’enderrocament de l’Ins-
titut de Teià, un equipament de la Gene-
ralitat de Catalunya reclamat durant molts 
anys pels veïns de Teià.

La sentència dictada pel Tribunal Su-
prem instava a la Generalitat de Catalu-
nya a reparar les errades administratives 
detectades en el procés d’aprovació ur-
banística i anul·lava el Pla Especial Urba-
nístic del sector. Entre aquestes errades, 
calia ampliar l’Estudi d’Avaluació Ambi-
ental, fer una actuació d’obres de cana-
lització complementàries,  i canviar de 
nomenclatura formal l’equipament, de 
local a general. 

No contents doncs amb aquesta sen-
tència, molt  favorable a la comunitat de 
propietaris de Sant Berger, el mes de se-
tembre van sol·licitar l’enderrocament de 
l’Institut, que deixaria els joves, d’entre 
12 i 16 anys de Teià, sense centre d’ense-
nyament obligatori al seu poble. 

Actualment l’Ajuntament de Teià ja té 
enllestit el nou Pla Especial Urbanístic, 
amb l’Estudi d’Avaluació Ambiental, a 
l’espera de passar les corresponents tra-
mitacions  administratives, i poder donar 
solució, definitivament, a la qüestió de la 
canalització. 

Tot plegat, amb uns costos econòmics 
d’uns 100.000 euros aproximadament, 
que repercutiran directament sobre 
l’Ajuntament de Teià, i en conseqüència, 
que acabarem pagant entre tots. Això, 
mentre esperem amb els dits creuats 
que el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya resolgui negativament la peti-
ció d’enderrocament.

Si la comunitat de propietaris de la Ur-
banització Parc Sant Berger va començar 
aquesta batalla legal per motius tècnics 
–al·legant la innundabilitat del sector, l’er-
ror en la clau de l’equipament…- i podrí-
em dir que l’han guanyada, quins són ara 
realment els motius que els porten a de-
manar l’enderrocament de l’Institut? g

Alberto Villagrasa, nuevo 
presidente provincial

El secretario provincial del PP y diputa-
do en la Diputación de Barcelona, Alber-
to Villagrasa, ha sido elegido nuevo pre-
sidente provincial del PP por unanimidad 
de los miembros de la Junta Directiva y 
el Comité Ejecutivo provincial. Villagrasa 
ha sido elegido en la reunión del comité 
ejecutivo del PP de Barcelona celebrado 
en la sede del PPC. El nuevo presidente 
tiene el apoyo de la dirección de Cata-
luña -encabezada por su presidenta, Ali-
cia Sánchez-Camacho-, y de la dirección 
nacional, avalado por el trabajo realizado 
durante estos años y por su dedicación y 
gran conocimiento del territorio.

Villagrasa contará con Manuel Bue-
naño como secretario general provincial 
y con Diego Sánchez como coordinador 
provincial del PP de Barcelona. El orga-
nigrama se completa con el nombrami-
ento de los vicesecretarios: Juan Antonio 
López Noguera, Organización; Distritos, 
Albert Nicolau; Sectorial, Mulleras; Mu-
nicipal, M. José Díaz; Institucional, Juani 
Navarrete y Territorial, José Manuel Ló-
pez.

El secretari provincial del Partit Popular 
i diputat en la Diputació de Barcelona, Al-
berto Villagrasa, ha estat elegit nou presi-
dent provincial del PP per unanimitat dels 
membres de la Junta Directiva i el Comi-
tè Executiu provincial. Villagrasa ha estat 
escollit a la reunió del comitè executiu 
del PP de Barcelona celebrat a la seu del 
PPC. El nou president té el suport de la 
direcció de Catalunya -encapçalada per 
la seva presidenta, Alícia Sánchez-Ca-
macho-, i de la direcció nacional, avalat 
pel treball realitzat durant aquests anys i 
per la seva dedicació i gran coneixement 
del territori.

Villagrasa comptarà amb Manuel Bue-
naño com a secretari general provincial 
i amb Diego Sánchez com a coordinador 
provincial del PP de Barcelona. L’organi-
grama es completa amb el nomenament 
dels vicesecretaris: Joan Antoni López 
Noguera, Organització; Districtes, Albert 
Nicolau; Sectorial, Javier Mulleras; Mu-
nicipal, M. José Díaz; Institucional, Juani 
Navarrete i Territorial, José Manuel Ló-
pez. g
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El malestar de la societat per la situa-
ció que s’està vivint en aquests moments 
s’ha posat de manifest en els resultats 
de les eleccions al Parlament Europeu. 
Han estat un revulsiu, com s’està confir-
mant dia a dia: els bons resultats d’uns 
i sobretot els mals resultats d’uns altres, 
estan produint renúncies i dimissions en 
diferents partits, però no han aconseguit 
que l’immobilisme dels principals partits 
polítics espanyols canviï. 

El poble no es pot permetre aquest 
immobilisme i, afortunadament, sembla 
que els signes de canvi es comencen a 
notar a Espanya, i ens n’alegrem, perquè 
és necessari i perquè només des de la 
base poden néixer noves alternatives 
a un bipartidisme, que en el fons actua 
com un únic partit amb dues cares que 
es van alternant en el poder per no canvi-
ar res. A Catalunya la situació és diferent, 
la societat està més mobilitzada i això 
ha dinamitzat la classe política a moure 
peça, no amb l’amplitud que seria neces-
sària, però molt per sobre de l’immobilis-
me del Govern d’Espanya. 

Aquest dinamisme per a un nou futur 
neix de l’esforç de cada un de nosaltres 
com a individus i com a col·lectius, i depèn 
de nosaltres mateixos seguir impulsant 
els canvis tan necessaris a la nostra soci-
etat. En els pròxims mesos es produiran 
una sèrie d’esdeveniments als quals cal-
drà donar suport: Per començar, el 14 de 
juny, la manifestació en contra de la LOM-
CE o llei Wert i en defensa de l’escola ca-
talana; l’11 de setembre, la manifestació a 
Barcelona on tornarem a demostrar la vo-
luntat per decidir el nostre futur; i el 9 de 
novembre, exercir aquest dret. Aquests, 
però, no seran els únics esdeveniments 
als quals haurem de donar suport. 

La nostra força és conseqüència a la 
gran majoria de gent que s’està mobi-

litzant i, sobretot, al compromís de ca-
dascun de nosaltres a aquest projecte. 
Perquè no estem parlant d’unes votaci-
ons tradicionals, sinó del nostre futur, i 
aquest no el podem delegar ni deixar 
en mans d’un altre. És difícil justificar 
una abstenció en aquest cas quan el 
que ens demanen és el que volem ser 
en un futur.

La participació en les manifestacions 
dels darrers anys ens demostra que hi ha 
una mobilització important, però única-
ment amb això no n’hi ha prou, manquen 
accions de cada un de nosaltres per di-
namitzar més aquest projecte. 

QUÈ FAS TU pER LA INDEpENDÈNCIA? 
• Tens sempre una estelada penjada al 
balcó? 
• Has signat un vot per la independèn-
cia? 
• Escrius, reenvies una piulada, un what-
sapp o un correu electrònic a la setmana 
amb un argument a favor de la indepen-
dència als teus contactes? 
• Parles de les raons de la independència 
amb respecte i sense por amb la família, 
els veïns i els amics? 
• Col·labores amb el teu treball en algu-
na entitat per aquest tema? 
• L’última setmana, has convençut amb 
arguments a un indecís de votar Sí, Sí a 
la consulta? 

Tu mateix pots valorar el teu nivell de 
compromís. 

Els objectius en aquest temps que ens 
queda són, per un costat, aconseguir una 
gran majoria de persones i entitats que 
estiguin a favor del dret a decidir, com 
una cosa normal dins d’una societat nor-
mal; i per altre costat, que davant de les 
eleccions del 9N, el vot del Sí-Sí sigui ma-
joritari i ens permeti iniciar les negociaci-
ons cap a un estat propi. g

assemblea.cat

TEIà x LA INDEPENDèNCIA            CPNL

Fi de curs del Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística 

Arriba el mes de juny i amb ell la fi de 
curs i l’hora de fer-ne  balanç  sobre la 
feina feta: del funcionament dels cursos 
que hem realitzat d’octubre a juny (curs 
Intermedi, Bàsic i Inicial). De la dinamit-
zació , com hem participat  i col·laborat 
amb els diferents departaments de 
l’ajuntament: Educació i Cultura (Fira de 
Sant Ponç, Setmana Cultural,  activitats a  
la Biblioteca). Com hem promogut cam-
panyes i com n’ hem fet la  seva difusió 
(I tu, Jugues en català?).  Del programa 
Voluntariat per la Llengua, com hem anat 
fent el seu seguiment i trobades  (Visita a 
les vinyes de Teià, Taller de Cuina, Troba-
da  de les parelles, etc.). De com evoluci-
ona el servei d’assessorament , etc... déu 
n’hi do la feina que hem fet.

I  no ens aturem aquí perquè ja estem 
elaborant el programa del curs vinent.  
De moment,  la primera setmana de se-
tembre ja us podrem donar la informació  
més detallada. de tot.  

Si voleu més informació o consulta , 
truqueu als matins, fins al 24 de juliol. Tel. 
93 540 93 50.

Bon estiu! g

Parella lingüística durant el taller.

Taller de cuina: Cuinem, parlem i mengem. 

Manifestació del 14 de juny en favor de l’escola catalana.



Butlletí municipal 125 | abril - juliol de 2014 | pàgina 13GRUPS I ASSOCIACIONS

AGRUPACIÓ ESPORTIVA TEIà

DONES 21  Grup d’opinió

La primera setmana de juny va visitar 
els nens de sisè de l’escola el CIM el pi-
vot del Baloncesto Fuenlabrada, Moussa 
Diagne, un jugador de bàsquet de 2,11 
metres d’alçada, 20 anys i amb un sabati-
lla del número 54.

L’objectiu de la trobada, que va comptar 
amb la col·laboració de l’escola el CIM, era 
compartir amb els alumnes de sisè els va-
lors que es transmeten amb la pràctica i la 
il·lusió de l’esport, com la constància i l’es-
forç. En el cas del Moussa, aquests valors 

han fet que un nen del Senegal, que era 
sabater al seu país natal, aconseguís jugar 
a nivell professional en un dels equips de 
la lliga Endesa de bàsquet i que actual-
ment tingui possibilitats de jugar la tempo-
rada vinent a la NBA, la lliga professional 
de bàsquet més important del món.

Durant la trobada en Moussa, a més 
d’explicar els aprenentatges de la seva 
experiència, va realitzar diverses entra-
des, jugades d’un contra un i tirs amb els 
atents alumnes, alguns dels quals es van 

atrevir a intentar fer-li un bàsquet mentre 
ell els defensava. Tot i la intimidació d’en 
Moussa (2,11 metres d’alçada!) i de les 
dificultats per superar la seva enverga-
dura, els nens s’ho van passar d’allò més 
bé amb les seves anècdotes i els seus 
aprenentatges, i fins i tot algun d’ells va 
aconseguir superar-lo i fer-li un bàsquet 
en “un contra un”!

Moltes gràcies Moussa per compartir 
les teves experiències i bona sort en el 
teu futur a la NBA! g

De nou el grup d’opinió Dones 21 ha 
volgut compartir amb la població de 
Teià una activitat. Aquesta vegada ha 
estat la presentació del llibre “El cosidor 
d’errades” de l’autora Tessa Julià i  Dina-
rès. Editorial Gregal.  

La presentació es va fer en el marc 
de la Biblioteca Can Llaurador de Teià, 
el divendres dia 16 de maig a les 7 de 
la tarda.  Va ser una presentació molt 
agradable. Vam comptar amb dos lec-
tors i actors que van llegir magnífica-
ment fragments de l‘obra, fragments 
que anava comentant l’autora i el seu 
presentador.

Aquesta autora del Vallès Occidental 
ha dedicat la seva vida laboral a la do-
cència des de parvulari a la Universitat, 
publicant diversos llibres relacionats 
amb l’educació, col·laborant durant un 
temps amb la revista catalana “Àmbits 
de Psicopedagogia” i compaginant-ho 
amb el món del teatre, on tan aviat fa 

d’actriu, com de guionista, o d’ajudant 
de direcció.

L’any  2011 va sortir publicada la seva 
primera novel·la infantil “Em vaig casar 
amb el meus pares “ i el 2013 la segona, 
“Un secret a les butxaques”. El 2011 va re-
bre un accèssit del premi Fiter i Rossell de 
novel·la atorgat pel govern d’Andorra.

La novel·la ens situa actualment a la 
població de Terrassa, població que havia 
estat eminentment tèxtil. I d’aquí el seu 
títol. El protagonista és fill d’una cosi-
dora d’errades de les peces que sortien 
del teler. La relació amb la mare i amb 
les dones, la relació amb la ciutat de Ter-
rassa i les descripcions de la personalitat 
del protagonista fan que la lectura flueixi 
amb interès.

Si voleu gaudir de la lectura d’aques-
ta obra podeu trobar-la a la llibreria El 
Trèvol de Teià, que va col·laborar en 
la presentació venent exemplars de la 
novel·la.

Esperem la vostra col·laboració  per 
rebre idees  i perquè us sumeu amb les 
vostres opinions  a les nostres reunions 
dels dimecres a les 20 hores a La Unió. 
Sereu benvinguts i benvingudes. g

Moussa Diagne visita l’AE Teià

Una bona lectura: “El cosidor d’errades”

Moussa Diagne parlant amb els alumnes de 6è de l’escola El Cim. Un alumne jugant amb Moussa Diagne.

Tessa Julià presentant el llibre a la Biblioteca.
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Som a l’estiu, i mentre llegiu aquest es-
crit es celebra el tradicional Torneig d’es-
tiu de Futbol Sala a la Pista de l’AE Teià. 

Enguany, a les categories masculina i 
femenina, esperem poder afegir també 
partits de nens. Després de l’èxit de l’any 
passat amb la jornada de veterans, repe-
tim els dies 17 i 18 de juliol el que serà 
el “2n Torneig dels històrics”, on esperem 
més equips de vells coneguts.

Les finals en les categories masculina i 

femenina es disputaran la darrera setma-
na de mes.

Per sisè any consecutiu, els “Llubakus” 
tornem a organitzar el campionat, nova-
ment sota el lema “A TEIÀ EL FUTBOL 
ENGANXA”. Per nosaltres és un plaer, i 
un honor ser-hi de nou, i ajudar a què les 
nits de juliol de Teià siguin un referent a 
tota la comarca, del millor futbol, del mi-
llor “fair plair” i de molt bones estones.

Volem agrair a La Palma Jazz-Cafè, 

principal esponsor, així com a la resta de 
patrocinadors, comerços, particulars, col-
laboradors, entitats de Teià, equips, juga-
dors... la seva implicació i la seva partici-
pació. Sense tots plegats, el Torneig no 
seria possible. Agrair com sempre la col-
laboració de l’Ajuntament de Teià.

D’altra banda, el passat 28 de juny, la 
nostra entitat va col·laborar amb l’A.E. 
Teià en l’organització del partit de vete-
rans entre el barça i la Selecció Francesa 
disputat al Pavelló El Cim.

Per acabar, comentar-vos que recent-
ment els “Llubakus”, en consonància amb 
el moment que viu el país, provablement 
el més transcendental dels darrers 300 
anys, ens “mullem” clarament en favor del 
procés de transició nacional. Sempre hem 
defensat el país, les seleccions catalanes, 
la nostra llengua i la nostra cultura. Al Tor-
neig, l’any passat els segadors van sonar a 
la final, mentre s’estenia una espectacular 
estelada. En aquesta línia, els “llubakus” ja 
som socis i col·laboradors d’Òmnium Cul-
tural. Aquest juliol, la campanya “Per un 
país normal” serà present a la pista.

Paral·lelament, hem signat l’anome-
nat “Manifest pel 9N”, donant el nostre 
COMPROMÍS i posant-nos a disposició 
de l’ANC a col·laborar en la celebració 
de la consulta, i oferint el nostre suport al 
President de la Generalitat quan aquest 
la convoqui. g

LLUBAKUS

Els Llubakus, per un país normal

Activitats del Casal d’Avis

Els finalistes del 2013 entrant al terreny 
de joc.

 Una estelada gegant va presidir la final.

CASAL D’AVIS CLUB PETANCA TEIà

Juny
Dia 23: vam celebrar la verbena de 

Sant Joan, amb un sopar i ball amb mú-
sica en directe.

Juliol
Dies 9-10-11: vam anar d’excursió al 

Pirineu aragonés.
Dia 19: homenatge als socis que fan 

85 anys, entrega de plaques i xocolatada 
per a tothom.

Agost
Dia 15: berenar.

Setembre
Dia a concretar: dinar de germanor a 

Can Cambray.

Durant tot l’any:
• 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. Els diumenges a la tarda hi 
ha jocs de taula.

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

Final la Lliga Federada i la 
Lliga del Maresme

El passat diumenge 1 de juny va tenir 
lloc la tirada final de boles, una com-
petició en la qual juguen tots els clubs 
participants a la Lliga del Maresme. En-
guany, es va realitzar a les pistes del Club 
Petanca de Parets, un club amb unes 
instal·lacions magnífiques: 21 pistes, bar, 
barbacoa... Una de les dues tripletes que 
hi van participar del Club Petanca de Teià 
va quedar classificada en 6a posició.

El diumenge 15 de juny es va fer el 
dinar de germanor com a cloenda de la 
temporada amb el corresponent reparti-
ment de premis. El Club Petanca Teià va 
rebre un trofeu i uns lots pels jugadors.

Un cop jugat el Torneig de Festa Major 
del Masnou i les 6 hores de petanca del 
Club del Barri del Remei de Premià de 
Dalt, ja només quedarà preparar la tem-
porada vinent. g
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NaixemeNt del Blog Vila 
taliaNo

Des dels seus inicis, ara fa ja 5 anys, la 
Biblioteca de Can Llaurador  ha anat re-
unint i classificant materials i documents 
sobre Teià, de personatges del poble i  
de les seves entitats. En aquest moment 
disposem d’un arxiu considerable, for-
mat per materials diversos.  Hem classi-
ficat 830 llibres, revistes i DVD;  i també  
uns 500 documents menors com cartells, 
fullets, calendaris, tríptics... procedents 
de l’antiga biblioteca de CMC La Unió 
i també de donatius d’entitats i particu-
lars. 

Tota aquesta documentació la podeu 
consultar a la biblioteca i, els llibres, DVD 
i revistes, a través del catàleg  http://ala-
di.diba.cat/.

Amb el blog Vila Taliano volem difon-
dre aquesta informació i posar-la l’abast 
de tothom. I alhora pretenem que vagi 
creixent amb l’aportació de tots. Des 
d’aquí volem fer una crida a tota la gent 
del poble que tingui documents antics 
i vulgui donar-los a conèixer. Veniu a la 
Biblioteca i en farem un duplicat perquè 
tot el que té lloc al nostre poble no s’obli-
di i pugui traspassar generacions.

Vila Taliano: blog d’història local de la 
Biblioteca de Can Llaurador

http://vilataliano.blogspot.com.es/

troBada amB l’escriptor 
alBert sáNchez piñol

L’activitat estrella del cinquè aniversa-
ri de la Biblioteca va ser la trobada amb 
l’escriptor Albert Sánchez Piñol, autor de 
Victus,  novel·la amb més de 200.000 
exemplars venuts.

L’acte va ser presentat per l’Àngela 
Sánchez, directora de la SI Turó d’en Bal-
diri, i aplegà gairebé 50 persones.

L’Albert, un home apassionat per la 
seva feina, va dur a terme una xerrada, 
aparentment sense seguir cap mena 
d’ordre, plena d’anècdotes i curiositats, 
però sempre mantenint al públic còmpli-
ce i atent. Va explicar, entre altres coses, 
la seva voluntat de fer parlar al poble, 
per primera vegada, en la contesa del 

setge de Barcelona. Segons ell s’ha trac-
tat molt des de les òptiques de poder i 
faltava aquesta veu, la del protagonista 
de Victus, Martí Zuviría, que és la veu de 
la gent del carrer.

Quan va saber que Sebastià Dalmau 
era de Teià, restà sorprès i content de 
ser al poble d’un dels herois del setge. El 
mateix Martí Zuviría elogia aquest perso-
natge a la novel·la:

“Pel que fa al coronel Dalmau, en Se-
bastià Dalmau, és impossible trobar pa-
raules per descriure les aptituds d’aquell 
homenet gegantí. Diguem que de tots 
els herois anònims d’aquest segle en 
Dalmau va ser un dels més grans”

Cap al final de la xerrada l’Albert va 
anunciar-nos que d’aquí uns mesos es pu-
blicarà la continuació de Victus, en la qual 
farà arribar la vida de Martí Zuviría fins a 
més enllà de la Revolució Francesa.

BiBlioespai
LA BIBLIOTECA FA 5 ANYS!

RECOMANEM...

L’estiu que comença de la Sílvia Soler

L’estiu que comença recull els cinquanta anys de vida de la Júlia Reig i l’Andreu Balart, 
vinculats abans de néixer per l’amistat de les seves mares, que han imaginat amb il·lusió 
la possibilitat que heretin aquest lligam o fins i tot que puguin arribar a enamorar-se. 
Però la Júlia i l’Andreu volen sentir-se lliures d’un destí que s’entesta a unir-los.

És una novel·la entendridora que ens narra el pas del temps, ens fa viure les absèn-
cies, la nostàlgia, i també l’alegria de ser vius mitjançant un llenguatge senzill i planer 
que evidencia un treball extraordinari al darrere.  Aquesta obra tan ben escrita fou la 
guanyadora del Premi Ramon Llull 2013.

Sílvia Soler nascuda a Figueres el 1961, llicenciada en Ciències de la Informació, és 
escriptora i periodista. Col·laboradora habitual dels mitjans de comunicació, tant de 
premsa com de radio, ha sabut combinar l’escrit d’investigació amb la narrativa i la 
novel·la de ficció.

Albert Sánchez durant la xerrada a la 
Biblioteca.

http://vilataliano.blogspot.com.es/



Agenda
Tots els dimarts del mes de juliol
de 17h a 19.30h a la Piscina Municipal

BIBLIOPISCINA
La Biblioteca de Can Llaurador aquest juliol 
torna a la piscina municipal. 
Hi trobareu llibres I revistes per a totes les 
edats.
Vine a llegir a la piscina!

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

AGOST

Del 28 d’agost al 7 de setembre 
a la biblioteca de can Llaurador

EXPOSICIÓ : “MArESME, 1714”
El Maresme en la línia del temps de la Guerra de 
Successió (1702-1714). L’exposició mostra com 
era el Maresme el 1714.  Produïda per la comis-
sió del Tricentenari del Maresme.

Dijous 28 de 10h a 14h 
a la biblioteca de can Llaurador

AULA D’ESTUDI
Es tracta d’un espai per complementar el servei 
que la biblioteca presta als joves estudiants de 
batxillerat i universitaris 
Accés per la porta principal de l’edifici. La resta 
de l’equipament restarà tancat.

SETEMBRE

Dimarts 9 a les 18h 
a la biblioteca de can Llaurador

18h TrOBADA DEL PASSAPOrT A LA 
LECTUrA 
Fem la trobada final de l’activitat d’estiu Passa-
port a la lectura-Passaport a l’aventura. 
Els participants tenen fins al dia 8 de setembre 
per ensenyar el passaport emplenat a la biblio-
teca i entrar a formar part d’un sorteig que tin-
drà lloc a la sala infantil el dia 9,  en què podran 
guanyar 2 entrades per anar al Bosc Vertical, a 
Jalpí Aventura, al Cim de les Àligues, al Centre 
d’Apropament a la Natura, o al Butterfly Park.
Aquest dia també han de portar  les seves creaci-
ons d’estiu per fer-ne una exposició.
Edat: de 7 a 13 anys

Dimarts 16 a les 18h
a la biblioteca de can Llaurador

hOrA DEL CONTE ESPECIAL
La Sara Pérez i en Sergi Perez presentaran la 
Mostra literària per a nens i nenes.
Edat orientativa: a partir de 4 anys

Dimecres 17 a les 18h 
a la biblioteca de can Llaurador

rACÓ POèTIC
Si t’agrada la poesia, apunta’t a les trobades que 
es fan cada tercer dimecres de mes. Xerrarem i 
farem lectures de poesia.

Divendres 19 a les 18h 
a la biblioteca de can Llaurador

XErrEM DE LLIBrES
Si t’agrada llegir engresca’t a participar en 
aquesta tertúlia sobre llibres.
Espai conduït per Rosa Villaplana.

Dimarts 23 a les 18h 
a la biblioteca de can Llaurador

hOrA DEL CONTE: CríCTOr
La Ivana Ares explicarà el conte Críctor de Tomi 
Ungerer.
El millor amic de l’home no te potes, ni pel, ni 
borda. És allargada, viscosa i d’origen africà. 
Aquesta boa es diu Críctor i tots l’admiren.
Edat orientativa: a partir de 4 anys

A continuació:

PrESENTACIÓ DEL TALLEr:
LLETrES EN JOC
La Ivana Ares farà un tastet del taller Lletres en 
joc, on es jugarà amb les paraules, s’inventaran 
històries i es faran creacions plàstiques. És una 
activitat  basada en l’obra de Gianni Rodari, pe-
dagog i escriptor, que durarà d’octubre a juny, el 
tercer dimarts de cada mes després de l’Hora del 
Conte. El taller estarà obert als pares. Adreçat a 
nens i nenes que cursin 1r de primària.

AL MOSQUIT TIGRE,

NI AIGUA! 

Expansió del mosquit tigre 
La Generalitat i les administracions 
locals estan coordinant accions d’in-
formació i control del mosquit tigre. 

Què és, Què fa i on viu 
El mosquit tigre deixa les seves lar-
ves i ous en qualsevol massa d’aigua 
petita estancada com gerros, plats de 
testos, cubells etc. 
És actiu de dia i a l’exterior de les ca-
ses, i s’amaga en àrees ombrívoles. 

Recomanacions:
Què fer si el trobem i com eliminar-lo 
Per prevenir-ne l’expansió és molt 
important la col·laboració de tota la 
ciutadania:
• Buidar qualsevol recipient de l’exte-
rior que pugui acumular aigua. 
• Evitar les acumulacions d’aigua en 
zones de drenatge o canals de des-
guàs. 
• Cobrir els petits forats i depressions 
del terreny que acumulin aigua 
• Vigilar les basses petites, buidar-les 
setmanalment i cobrir-les amb una 
tela mosquitera. 
• Mantenir cobertes les piscines, les 
de plàstic s’han de buidar periòdica-
ment. 
• Cal tapar els forats dels troncs i les 
branques dels arbres amb sorra. 
• Canviar molt sovint l’aigua de les 
plantes aquàtiques i els plats dels 
animals domèstics. 

salut 
Prevenció i cura de les picades 
• La picada del mosquit tigre és com 
les picades dels altres mosquits. 
• Pica de dia i fa moltes picades que 
no suposen un ric per a la salut. 
• A l’exterior porteu roba de màniga 
llarga, mitjons i pantalons llargs. 
• Limiteu les activitats a l’exterior al 
màxim. 
• Fes ús de repel·lents, però no en 
nens molt petits. 
• No poseu el repel·lent a les mans de 
nens. 
• No apliqueu repel·lent a la cara i 
quan entreu en casa netegeu bé, amb 
aigua i sabó, la pell i la roba. 
• En cas de picada, renteu-vos i de-
sinfecteu bé la zona. El tractament és
simptomàtic; en cas de persistència 
de les molèsties, consulteu el vostre 
metge.

Cada dimecres a les 19h
des del parc de can Godó

rUNNINg EXPréS
Cal portar frontal. Servei de dutxes gratuït.
Ho organitza: Club excursionista Teià
www.clubexcursionistateià.cat 


