
Butlletí municipal 
126 | agost - octubre de 2014

Del món local al 9N
Fotografi a cedida per Antoni Brincau



EDITORIAL

Amb el fred, com cada any, arriba també la Festa Major de Sant Martí. Enguany 
però, amb més càrrega política que mai.  Entre pregó i actes de festa, aquest any 
se’ns presenta un esdeveniment no menys important, la consulta del 9N, que s’hi 
“cola” com un acte festiu i de celebració més. 

Ens esperen dies per conviure i viure intensament, per omplir els carrers i pla-
ces, amb una programació on tots, petits i grans, en serem els protagonistes!

Per això, us animem a participar de tots els actes, tant de la Festa Major com 
del N9N. Fem que aquests dies, siguin dies de celebració i d’expressió! Els esde-
veniments i la situació actual ens acompanyen i ens animen a sortir, ara més que 
mai, per gaudir un any més dels actes que durants mesos, ha estat confeccionant 
la Comissió de Festes.

Ara ja és tot a punt. Bona Festa Major! I bon N9N!

PD: Aquest butlletí municipal també vol contribuir a estendre el groc arreu del 
país. Per això veureu que el groc predomina en tota aquesta edició!

Visca la Festa! La Festa Major!
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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
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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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Precedint l’acte oficial al monument a 
Sebastià Dalmau, la societat civil teianen-
ca es va reunir, el matí de la Diada de Ca-
talunya, davant de l’Ajuntament, convo-
cats per l’Assemblea Nacional Catalana 
i Òmnium Cultural, en un acte de com-
promís en què presidents i representants 
de més de vint entitats i associacions 
del nostre municipi, junt amb onze dels 
tretze càrrecs electes municipals, varen 
expresar el seu compromís signant una 
carta d’adhesió al Dret a Decidir i dema-
nant poder-lo expresar el proper dia 9 
de novembre.

A la concentració es van afegir molts 
teianencs i teianenques que volien ex-
pressar també el seu suport i volien veu-
re en directe aquesta jornada històrica 
en la qual la societat civil i les institucions 
reclamaven de la mà el dret de tots els 

catalans i catalanes a poder-se expresar 
sense restriccions.

La presidenta de l’ANC de Teià, Adela 
Olivella, acompanyada del representant 
local d’Òmnium Cultural, Andreu Valls, 
van agrair la predisposició de les enti-
tats teianenques que s’havien volcat en 
la campanya i va demostrar “la magnífica 
participació molt per damunt de les pre-
visions”, esperonant els presents a seguir 
actius i a participar en la manifestació en 
forma de “V” que ompliria les dues grans 
avingudes de Barcelona.

A continuació, Isaac Compañó va lle-
gir el manifest en defensa de la consulta 
del 9 de novembre, on es destacava que 
“som davant de la gran oportunitat histò-
rica per començar units un país nou. És 
la gran oportunitat per resoldre els pro-
blemes nacionals i socials que patim i as-

segurar-nos un país millor per a tothom. 
Per aconseguir-ho, iniciem la campanya 
unitària d’Ara és l’hora”.

L’alcalde de Teià, Josep Botey, va clou-
re l’acte agraint la tasca de les dues en-
titats que havien organitzat la recollida 
d’adhesions i va subratllar que “durant un 
cert temps hem pretès que l’Estat espa-
nyol reconegués Catalunya com a nació 
i durant dècades s’han fet esforços per 
encaixar els nostres drets i llibertats dins 
l’estat espanyol, però ara hem constatat 
que Catalunya no és viable en aquest es-
tat, només serà factible en un nou estat 
propi”. I finalitzava dient: “ens esperen 
mesos difícils i complexos que ens plou-
ran crítiques per totes bandes, enrieu-
vos de les rierades d’aquest estiu, però 
no ens hem de rendir en l’ideal de deixar 
als nostres fills un país millor i lliure”. g

El dia 4 de setembre els alcaldes dels 
920 municipis que varen aprovar la mo-
ció de suport del món local a la convo-
catòria de consulta del proper 9 de no-
vembre, varen fer lliurament de l’acord 
de ple, que en el nostre municipi es va 
aprovar en la sessió plenària del 25 de 
setembre amb el vot favorable d’11 dels 
13 regidors. Els més de vuit-cents alcal-
des assistents van lliurar els certificats 
dels acords de ple als dipositaris de la 
Generalitat, que al seu torn els van lliurar 
al president Mas. L’acte va estar envoltat 
de la solemnitat i transcendència d’un 
moment històric.

Miquel Buch, president de l’Associació 
Catalana de Municipis i alcalde de Pre-
mià de Mar, es va dirigir als assistents, 
en un parlament molt emotiu i llarga-
ment aplaudit: “Hi som la gran majoria, 
dels 920 ajuntaments. Ho fem des de la 
diversitat, com és Catalunya, un país ric i 

divers”. Buch va remarcar que el món lo-
cal farà costat al president. “Quan et giris, 
ens veuràs al darrere teu”, va dir a Mas.

Finalment el president Artur Mas, va 
cloure l’acte assegurant que “les imatges 
de l’acte d’avui formaran, d’aquí a uns 
anys, part de la història del país, i que els 
alcaldes i alcaldesses que hi han partici-
pat, com a representants del poble de 

Catalunya, en seran els protagonistes”.
El discurs del president va rebre una 

llarga ovació de tots els presents, que 
van corejar crits “d’independència” du-
rant una bona estona al bell mig del Pa-
lau de la Generalitat. En acabar, els alcal-
des van aixecar simbòlicament les seves 
vares. L’acte es va cloure amb el cant dels 
Segadors. g

Teià expressa la seva adhesió al 9N

Teià present al lliurament de mocions a favor del 9N al president

ALCALDIA

La presidenta de l’ANC Teià, Adela Olive-
lla, presentant l’acte.

Els tabalers de Teià dirigint-se cap a 
l’ofrena floral.

L’alcalde de Teià, Josep Botey, lliurant la 
moció.

Isaac Compañó llegint el manifest de 
suport a la consulta.

Final de l’acte amb els alcaldes d’arreu 
del territori.
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ALCALDIA

SEGURETAT 
CIUTADANA

La jornada de l’11 de Setembre va es-
devenir, com tothom preveia, una Diada 
molt especial. L’acte d’adhesió de les en-
titats va ser tot un èxit, l’ofrena floral va 
aplegar més entitats i vilatans i vilatanes 
que mai i l’ambient que es respirava era el 
d’estar participant en una Diada històrica, 
que finalitzaria amb la gran concentració 
de la tarda a la ciutat de Barcelona.

El grup de Tavalers de Teià precedien 
l’acte institucional en el qual la solemni-
tat i les emocions dels presents es palpa-
ven en cada paraula, cada ofrena, cada 
gest viscut davant el monòlit en record a 

Sebastià Dalmau, lloc on tradicionalment 
Teià ha expressat els seus sentiments 
cada 11 de Setembre. 

El regidor de cultura, Francesc Ribas, 
va donar la benvinguda a les associaci-
ons i entitats presents i va fer un precís 
repàs a la història i els esdeveniments 
que han fet de l’11 de Setembre un dia 
de reivindicació nacional: “Avui fa exac-
tament 300 anys que els catalans varen 
caure davant les tropes borbòniques. 
Avui seguim lluitant, amb armes tant poc 
mortíferes com són el respecte, la parau-
la, la manifestació pacífica i la democrà-

cia”. Just abans de donar pas a l’ofrena, 
el regidor va cloure: “els catalans i cata-
lanes, ens trobem en l’atzucac històric 
d’haver de lluitar, ara però pacíficacment 
i democràticament, i demanem que ens 
deixin fer sentir la nostra veu ben alta i 
ben clara per aconseguir allò que, tantes 
i tantes generacions de compatrioeas 
nostres han somiat”.

El Consistori, les entitats i els presents 
van viure amb emoció l’interpretació 
dels Segadors per part de la Coral Esclat 
i l’hissada de la bandera, amb què es va 
cloure l’acte institucional. g

Condol per la mort de dos 
destacats teianencs:  
el Dr. Mariano i la 
Paquita Mateu

En pocs dies el nostre municipi ha so-
fert la pèrdua de dues persones cone-
gudes i reconegudes pels teianencs i te-
ianenques per la seva proximitat i el seu 
tarannà de servei. Precisament, ambdu-
es persones havien estat guardonades 
amb el Tei de Plata.

El Dr. Eduard Mariano Figueras morí 
el dilluns 6 d’octubre als 83 anys. Met-
ge de família de moltes generacions de 
teianencs i teianenques, fou guardonat 
amb el Tei de Plata l’any 1993, com a 
reconeixement a la seva tasca professi-
onal envers la comunitat.

El dia 28 de setembre ens va deixar 
la Sra. Paquita Mateu i Vidal als 91 anys. 
La Paquita va ser propietària del Cafè de 
Baix del que va fer un espai de troba-
da per tots els teianencs i teianenques 
i un lloc d’anclatge pels nouvinguts. Per 
la seva activitat comercial i social l’any 
1997 va ser guardonada amb el Tei de 
Plata.

Des d’aquí, volem transmetre el nos-
tre condol a família i amics per aquesta 
pèrdua. g

L’equip de govern 
envia dos agents a 
l’escola de policia

Aquest mes de setembre han comen-
çat a fer la formació a l’escola de policia 
de l’Institut de Seguretat Pública dos del 
nostres agents en pràctiques. D’aquesta 
manera es tanca el procés selectiu que 
es va engegar el 2009 amb la finalitat de 
millorar la qualitat del servei de la poli-
cia local de Teià.

Aquest dos agents que estaran a l’es-
cola fins al mes de juny, han estat subs-
tituïts per dos interins, un d’ells que ja 
es funcionari de carrera i que per tant, 
disposa del curs de formació bàsica de 
policies i un altre en règim d’interinat-
ge. Amb aquestes substitucions garan-
tim l’atenció al ciutadà i la seguretat del 
municipi, a més de vetllar per tenir una 
plantilla formada que doni el millor ser-
vei al ciutadà i en garanteixi la seva se-
guretat. g

Diada Nacional de Catalunya

Alcalde i regidors durant el parlament del 
regidor de Cultura.

Hissada de la Senyera.

Paquita Mateu.

Dr. Mariano.

La Coral Esclat entonant Els Segadors.
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HISENDA

SERVEIS SOCIALS

Durant el mes de maig d’enguany, des 
de la regidoria de Benestar Social es va 
dur a terme el programa “Serveis soci-
als més a prop”, adreçat a les persones 
grans. El projecte, que va comptar amb 
la col·laboració de la Diputació de Barce-
lona i l’empresa “Fundació Desenvolupa-
ment Comunitari”, va consistir en visites 
domiciliàries a persones majors de 80 
anys que no constaven com a usuàries 
de serveis socials. La finalitat no era una 
altra que la d’identificar situacions de ne-
cessitat i/o de risc, i alhora poder infor-
mar i oferir a les persones entrevistades 
recursos específics que poguessin ser 
del seu interès (teleassistència, serveis 
d’atenció a domicili, ...) 

En total es van realitzar 77 visites do-
miciliàries de les quals se’n van extreure 
bàsicament les conclusions següents: 

1. En referència al gènere, es constata 
que aquest grup de persones està for-

mat per més dones (67%) que homes. 
Pel que fa a la situació econòmica, les 
dones majoritàriament tenen ingressos 
més baixos que els homes. 

2. Respecte a la seva salut, el 64% la 
percep com a bona o molt bona i el 24% 
com a regular, la resta manifesta tenir-la 
dolenta. La seva principal por és la de 
patir una caiguda (46%). En relació a l’ali-
mentació, es pot afirmar que cap de les 
persones entrevistades està en situació 
de risc nutricional. Això sí, el col·lectiu 
és força sedentari i les activitats de lleure 
que més realitzen a casa són veure la te-
levisió, llegir i jardineria. La seva activitat 
preferida fora de casa és passejar.

3. El 74% manifesta preferir viure a casa 
i en cas de necessitar-ho, rebre l’atenció i 
les cures en el propi domicili, tot i que el 
suport que tenen majoritàriament, prové 
de la parella o dels fills. En el 81,3% dels 
casos, els cuidadors viuen en el mateix 

domicili i donen aquest suport diària-
ment. 

4. Tot i que el 87% dels entrevistats 
coneix els serveis socials municipals, cal 
destacar que hi ha un 57% de la mostra 
que no té informació ni coneixement del 
Servei d’Atenció a Domicili i que els re-
cursos més coneguts són el servei mu-
nicipal de teleassistència (75%), les resi-
dències (73%) i les activitats municipals 
destinades a la gent gran (71%). 

En conclusió, aquest programa ha 
permès tenir una visió general de les 
condicions de vida actuals del col-
lectiu de persones majors de 80 anys. 
Ha mostrat el grau de coneixement 
i d’utilització que tenen del recursos 
de caràcter social a nivell municipal, 
així com de la necessitat de mantenir 
el programes i serveis de caràcter pre-
ventiu i de suport a les persones grans 
i als seus cuidadors. g

El govern municipal de l’Ajuntament 
de Teià va passar a aprovació el passat 
22 d’octubre les ordenances fiscals per al 
2015, continuant les línies bàsiques so-
bre les quals s’estan aplicant els darrers 
anys, amb 8 vots a favor i 5 en contra.

L’equip de govern va presentar una 
proposta d’ordenances fiscals que supo-
sa en gran mesura una congelació de la 
pressió fiscal, ja que aquest és el pacte 
de govern signat entre les forces polí-
tiques que integren l’equip de govern 
actual. Tot està lligat a una proposta de 
pressupost ordinari per a l’any vinent, si-
milar a la d’aquest exercici, amb el prin-
cipal objectiu de mantenir els serveis a la 
ciutadania.

Les ordenances regulen els tipus dels 
impostos i, una vegada més, el govern 
tenint en compte la situació dels ciuta-
dans i les ciutadanes, després de 3 anys 
consecutius, hem decidit continuar, en 
la seva mesura, a mantenir-los en nivells 
molt semblants als actuals. 

La regidoria d’Hisenda i l’equip de go-
vern, en la línia de la voluntat de màxima 
transparència i rigor que el govern vol 
donar als comptes municipals, es mos-
tren satisfets de poder rebaixar el tipus 
impositiu de l’IBI per mantenir la recap-

tació i no haver de pujar el rebut.
La gestió de les finances que s’està 

fent permet presentar unes ordenances 
fiscals amb una rebaixa del tipus de l’IBI 
del 0,875 al 0,817 pels immobles urbans, 
compensant l’increment de la base del 
valor cadastral del 10% que s’està apli-
cant anualment. És a dir, que la intenció 
és mantenir el rebut de l’IBI sense vari-
ació, tot i que aquest aspecte no afecta 
a tots per igual, però en global significa 
que la recaptació que tindrà l’Ajunta-
ment serà molt similar a la del 2014 per 
aquest impost. 

Altres impostos i taxes que es veuen 
afectats són, per exemple, la plusvalua 
per un motiu més aviat regulador, ja 
que la reducció que apliquem a la base 
a efectes de la revisió cadastral passarà 
del 50% al 25%, després d’haver-lo man-
tingut durant el període que marca la llei 
i sent en aquest moment potestatiu el fet 
de mantenir aquesta reducció, per això, 
hem decidit no eliminar-la pero sí reduir-
la 25%.

En l’impost sobre construccions, instal.
lacions i obres hem introduït un barem 
per poder valorar la bonificació de fins 
un 90% per les obres declarades d’espe-
cial interés o utilitat municipal. I també 

s’ha revisat el preu segons l’IPC de taxes 
com la recollida de la brossa i la presta-
ció de serveis del cementiri. 

En definitiva, l’equip de govern conti-
nua donant compliment als objectius fi-
xats pel final de la legislatura, que passen 
per la reactivació econòmica, el manteni-
ment de la cohesió social i la qualitat de 
l’espai públic. Encara estem vivint una si-
tuació de crisi econòmica molt important 
tant al nostre municipi com a Catalunya, 
on moltes famílies estan a l’atur o s’ha 
ressentit la seva situació econòmica fins 
i tot tenint feina. Per això, des de l’Ajun-
tament de Teià volem contribuir a donar 
sortida a aquestes dificultats mantenint 
les bonificacions i exempcions fiscals 
“per a famílies nombroses, famílies mo-
noparentals, aturats, gent gran i també 
per a empreses”.

El pressupost per a l’any vinent es si-
tua en un nivell d’endeutament d’apro-
ximadament el 50%, en un municipi que 
treballa per una gestió econòmica sane-
jada, tal com s’està realitzant durant els 
darrers anys, en què el consistori va co-
mençar a aplicar tot un seguit de mesu-
res correctores per pal·liar els efectes de 
la crisi econòmica, amb la prioritat de ga-
rantir la prestació dels serveis públics. g

Teià mantindrà les ordenances fiscals per al 2015

Serveis socials més a prop 
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ESPORTS

L’esport es fa gran, 
l’esport fa el cim

Una aposta ferma per l’activitat esporti-
va que es desenvolupa en el Poliesportiu 
és la clau d’uns resultats sense prece-
dents en la seva gestió. La combinació 
de les activitats programades des de la 
regidoria d’Esports i la cessió d’espais 
per a les entitats que ho sol·liciten, és la 
fòrmula perfecta per tenir un poliespor-
tiu funcionant a ple rendiment, que ha fet 
que enguany, s’hagi sol·licitat a la Diputa-
ció de Barcelona l’elaboració, sense cost, 
d’un projecte de nova sala de fitness per 
tal de donar resposta a la continua de-
manda d’usuaris, en creixement cons-
tant, i que s’executarà quan la capacitat 
econòmica de l’Ajuntament i les línies de 
subvenció ho permetin. 

Balanç de l’activitat i gestió del Polies-
portiu EL CIM, Temporada 2013/2014

Enguany podem valorar les activitats 
del Poliesportiu com un any excel·lent, si 
ho comparem amb la passada tempora-
da, on a grans trets hem augmentat en 
tots els sentits. 

I aquests increments han estat possi-
bles gràcies a diverses línies impulsades 
i desenvolupades des de la regidoria 
d’esports:
• Diversificació i consolidació de les acti-

vitats dirigides realitzades.
• Encert en les noves activitats desenvo-

lupades per la temporada 2013/14.
• Introducció d’un programa de valors 

educatius aplicats a l’esport per totes 
les activitats infantils (programa pioner 
a Catalunya).

• Consolidació de la taxa d’entrada pun-
tual, com a forma d’accés, sense tenir 
que inscriure’s per tot el mes...

• Contenció i manteniment en la taxa 
pública sobre la quota d’abonament 
mensual d’accés al Poliesportiu.

• I la consolidació i professionalitat d’uns 
tècnics esportius, així com un gran 
grup humà, responsable del bon fun-
cionament diari.
I amb aquestes claus registrem un incre-

ment d’un 33% més de clients (clients d’ac-
tivitats infantils, dirigides i sala de fitness), 
respecte la temporada passada 2012/13. 
També registrem un increment d’un 10% 
en el lloguer de les diferents instal·lacions 
del Poliesportiu, com són les dues pistes 
poliesportives interior i exterior o la sala 
d’activitats dirigides. A la vegada que se-
guim mantenint uns ingressos atípics per 
el desenvolupament de la publicitat en el 
Poliesportiu i les màquines de vending.

Per tant, gràcies als criteris i les da-
des subministrades anteriorment, han 
fet possible els increments parcials que 
s’han transformat en un increment final 
de facturació general d’un 29%.

L’esport es fa gran com a resultat d’una 
aposta ferma. g

El PAFES a punt d’engegar 
El Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PA-

FES) és un programa de promoció de la 
salut des de l’atenció primària mitjançant 
el consell i la prescripció d’activitat física.

El PAFES és una iniciativa interdeparta-
mental del Govern de Catalunya per lluitar 
contra el sedentarisme, realitzada pel De-
partament de Salut i la Secretaria General 
de l’Esport (Departament de la Vicepresi-
dència) de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu final del programa PAFES és 
millorar la salut i la qualitat de vida de les 
persones sedentàries, tot augmentant 
els nivells d’activitat física dels adults mit-
jançant la capacitació de professionals 
sanitaris i d’AF i facilitant la pràctica als 
usuaris de l’atenció primària.

Els objectius específics del programa 
PAFES són:
• Incorporar la prescripció i el consell d’ac-

tivitat física com a eina terapèutica d’uti-
lització en l’atenció primària de salut.

• Coordinar els recursos assistencials 
(d’atenció primària i a nivell especialit-
zat) que poden intervenir en el procés 
de prescripció de l’activitat física.

• Potenciar la utilització d’equipaments 
esportius existents a nivell territorial.
Des de la regidoria d’Esports s’han ela-

borat dos itineraris que seran marcats en 
el municipi mitjançant balises i que en 
col·laboració amb la regidoria de Sanitat, 
i el Centre d’Atenció Primària impulsarà 
l’activitat física per combatre el seden-
tarisme com a mètode de prevenció de 
malalties cardiovasculars i d’atres relacio-
nades amb la inactivitat esportiva. g

Poliesportiu Municipal El Cim.

ENSENYAMENT

Obres de manteniment a 
l’escola El Cim realitzades 
aquest estiu

L’any 88 es va inaugurar l’ampliació de 
l’escola El Cim i des de llavors, amb l’aug-
ment de població a Teià, ha anat acollint 
cada cop més alumnes. Són molt neces-
sàries les inversions en manteniment per 
tenir l’escola en bones condicions, tot i 
que, precisament ara, és l’època en què 
escassegen més els recursos econòmics.

Tot i així, aquest estiu s’han realitzat les se-
güents obres de manteniment a l’escola:

• Reparació de la fusteria d’alumini per 
evitar les filtracions d’aigua i revisar els 
tancaments de portes i finestres

• Reparació dels lavabos i adaptació de 
la il·luminació a la normativa vigent

• Adequació de la aula d’informàtica

• Pintura d’una part de l’aulari i lavabos 
del pis superior.

El cost d’aquestes actuacions ha estat 
d’uns 20.000 € assumits per l’Ajuntament 
de Teià.

Tot i així, la nostra escola continua te-
nint una sèrie de mancances, per això 
s’està elaborant un estudi que la regido-
ria d’Educació i els serveis tècnics mu-
nicipals han demanat a la Diputació de 
Barcelona sobre la situació de l’escola. 
Aquest estudi servirà per planificar i pri-
oritzar les actuacions a realitzar en els 
propers exercicis.

Cal recordar que resta pendent per 
part del Departament d’Ensenyament 
solucionar les deficiències constructives 
que té el gimnàs nou i realitzar la segona 
fase de reforma de l’escola el Cim apro-
vada l’any 2008 i suspesa sine die. g

Passadís de l’escola un cop pintat.
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CULTURA

Commemorem el tricentenari com cal
Ara que l’any 2014 arriba a la seva rec-

ta final i després d’haver executat totes 
les activitats amb motiu del Tricentenari, 
arriba el moment de fer balanç:

El programa confeccionat des de la 
regidoria de Cultura per tal de comme-
morar el Tricentenari dels fets de 1714 ha 
estat exitós, tant pel que fa a la qualitat de 
les seves propostes, com a la diversitat 
d’actes que s’han celebrat. El programa 
ha servit per fer una incursió en el segle 
XVIII mitjançant activitats hetereogènies i 
d’alt contingut didàctic i pedagògic sen-
se deixar de banda el vesant més lúdic 
de l’activitat cultural.

Arrencàvem el passat divendres 11 
d’abril, a la Plaça de la Cooperativa, on es 
va inaugurar l’exposició itinerant a l’aire 
lliure “Catalunya: 300 anys després”. Una 
exposició composada per 18 plafons, 
amb un disseny modern i atractiu, i que 
feia un recorregut pels darrers tres se-
gles de la història de Catalunya, els que 
van del 1714 al 2014. I que plantejà una 
mirada detallada sobre com es va desen-
volupar la Guerra de Successió arreu del 
territori, dedicant 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 cul-
tura i les tradicions. Aquesta exposició es 
complementava perfectament amb els 
dos grups que van assistir al jaciment del 
Centre Cultural El Born, per viure i veure 
in situ la vida quotidiana de la Barcelona 
del 1700.

La Biblioteca de Can Llaurador va aco-
llir l’exposició Maresme 1714. El Maresme 
en la línia del temps de la Guerra de Suc-
cessió ( 1702-1714). Exposició sobre com 
era el Maresme el 1714. Produïda per la 
Comissió del Tricentenari del Maresme.

Les conferències programades per tal 
de tenir una visió acurada de part d’ex-
perts historiadors, van tenir una molt 
bona acollida i van situar el rigor històric 
en la primera plana de l’activitat cultural 
d’aquest 2014. 

De primer, a la casa Municipal de Cul-
tura, Jaume Sobrequés i Callicó, historia-
dor de renom, va fer un recorregut intens 
i explícit per la història dels catalans, des 
de l’antiguetat fins a 2014. La nostra his-
tòria és plena de lliuta i de resistència fe-
rotge. Una resistència i una lluita que ens 
ha dut fins on som avui. 

La cara literària dels fets de 1714 va 
venir a càrrec de VICTUS i de l’Albert 

Sànchez Piñol que a la Biblioteca de Can 
Llaurador, ens va fer una posada en es-
cena literària de la lluita aferrissada dels 
catalans.

Ja dins els actes de celebració de la 
Diada Nacional de Catalunya, a la CMC 
La Unió, el periodista i escriptor Enric 
Calpena, va entrar de ple i fil per randa 
en els fets de 1714 amb tot luxe de de-
talls i fent gala d’una magnífica capaci-
tat de narració dels fets i una demostra-
ció de coneixement de la matèria fruit 
del seu exhaustiu treball de recerca 
històrica.

Per afinar una mica més i situant-nos 
en clau local, l’historiador Benet Oliva, 
maresmenc i treballador incansable en 
la recerca de la repercussió de la histò-
ria de Catalunya en el Maresme, ens va 
acostar a la figura de Sebastià Dalmau i 
Oller i va remarcar com fou d’important 
el seu paper desenvolupat en la Guerra 
de Successió. De la seva exposició mi-
nuciosa vam extreure’n el paper fona-
mental de les families de menestrals i 
comerciants maresmenques. L’activitat 
va tenir lloc en el que fou la finca propi-
etat de Dalmau i que avui és el Parc de 
Can Godó.

L’hora dels infants fou en l’espectacle 
“El silenci de la Campana”. La història 

d’una campana i de dos vailets que van 
viure a Barcelona el 1714. Aventures i 
desventures per conèixer què passà en 
aquella guerra i per valorar la importàn-
cia de la pau i la memòria històrica.

En el marc de la Plaça de la Indepen-
dència, reivindicat com a espai perfec-
te per a actes de petit format i amb un 
aforament complet de 100 persones, 
va acollir un íntim i exquisit concert de 
música del barroc, per acabar de situar-
nos en l’atmosfera del 1700. Obres de 
Corelli, Bach, Pachelbel, Purcell i Vivaldi 
interpretades magistralment per Quartet 
Volià. Un veritable plaer.

Per tal de que els actes del tricentenari 
hagin deixat la seva petjada a Teià, s’hi 
instal.là al Parc de Can Godó, un plafó 
commemoratiu dels fets de 1714 al mu-
nicipi i que situa Teià en el mapa de la 
Catalunya assetjada i cremada durant 
aquells episodis, fixant Teià com a Vila 
Cremada de 1714. Un plafó que ens ha 
de recordar el nostre paper en aquells 
anys convulsos i de tant rellevant impor-
tància per l’esdevenir del nostre poble i 
de la nostra nació.

Un programa doncs, en què hem apos-
tat ferventment, perquè reivindiquem 
que el millor per avançar cap al futur és 
conèixer el notre passat. g

Inauguració de l’exposició a la plaça de 
la Cooperativa.

Enric Calpena explicant el setge de Bar-
celona a La Unió.
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JOVENTUT

El Casal de Joves, per fi 
reformat!

Una de les prioritats del nou govern 
ha estat acondicionar el Casal de Joves 
després que quedés tancat durant me-
sos per la lamentable situació en què es 
trobava. El Casal de Joves està construït 
sobre un pou, just al final del Parc de Can 
Godó, i aquesta situació obliga a fer-hi 
un manteniment periòdic.

Per tot això, s’ha procedit fer-hi obres, 
posant-hi una nova paret que n’aïlli la hu-
mitat, una nova finestra que hi aporti llum 
i corrent d’aire, un aparell deshumidifica-
dor i s’ha arreglat tota la instal·lació elèc-
trica, instal·lant-hi nous ordinadors i pin-
tant tot el local. I a més, hem renovat el 
mobiliari! El Casal ha quedat com nou! 

I i fins i tot, hi tenim televisor i Wii. Ets 
jove? Doncs no dubtis a venir! Et podràs 
connectar a internet, fer tallers, torbra-te 
amb els companys, jugar a billar o futbolí, 
veure pel·lícules o organitzar festes i fins 
i tot, consultar els dubtes que tinguis so-
bre salut, treball, educació, sexualitat (de-
manant cita prèvia). No t’ho pensis! Tens 
alguna idea? Vols organitzar algun taller? 
Vine i t’escoltarem! Al Casal, hi tenim de 
tot! I sinó, mireu com ha quedat! g

El Casal de Joves abans de les obres.

El sopar popular al parc de Can Godó. El cercavila nocturn baixant la Riera. Espectacle de circ durant el sopar popular.

El Casal de Joves després de la reforma.

Situació de la instal·lació elèctrica amb 
les humitats.

Del 28 al 31 d’agost, ha tingut lloc, un 
any més, la Setmana de la Joventut. Du-
rant aquests dies, els joves han pogut 
gaudir de concerts, el cercavila nocturn, 
cinema, la gimcana jove... tot organitzat 
exclusivament per la Komissió Jove, que 
ha estat treballant durant mesos per oferir 
als joves del municipi tot un seguit d’acti-
vitats dedicades exclusivament a ells.

L’objectiu de la Setmana de la Joven-
tut és, per una banda, oferir almenys un 
cop l’any una programació destinada a 
aquest sector; i per l’altra, incentivar la 

participació dels joves, per tal que ells 
mateixos gestionin el pressupost des-
tinat a aquests actes, i en decideixen la 
programació. D’aquesta manera, s’acon-
segueix elaborar una programació que 
s’adapti als gustos i necessitats del jovent 
i s’estableixen també canals de comuni-
cació entre Ajuntament i joves per detec-
tar quines són les seves necessitats.

Durant els darrers anys, els joves de 
Teià han demostrat sobradament que es 
mobilitzen, i que participen activament 
en la vida municipal. I aquest any, no ha 

estat pas una excepció: La Komissió Jove 
ens ha ofert activitats variades; ha parti-
cipat activament en l’organització i la re-
collida dels actes; ha fet difusió de totes 
les activitats; i aconseguit que molts dels 
actes hagin estat un èxit!

Però la tasca de la Komissió Jove no 
s’acaba aquí. Tot just ara estan treballant 
en la programació de la nit jove de Festa 
Major, enguany, amb una novetat: tindrem 
xocolatada quan s’acabin els concerts!

Moltes felicitats a la Komissió Jove! 
Gràcies per la vostra feina! g

Setmana de la Joventut 2014: Els joves no s’aturen!



Vine i t’assessorarem
amb el que més et convingui.

c/ Josep Puigoriol, 68-84.
Tel.: 93 540 51 51 Fax: 93 181 

11 50
a/e: infoesports@teia.cat 

Facebook: Poliesportiu Mu-
nicipal El Cim

www.teia.cat

ACTIVITATS DIRIGIDES PER ADULTS

 TBC • dll, dx i dv: 9.15-10.10h
 PILATES CIM • dm i dj: 9.15-10.10h / 10.15-11.10h / 20.50-21.40h 
   dv: 19.05-20h / 20.05-21h
 TAI TXI • dx i dv: 9.15-10.10h
 ESPINNING CIM •	dll i dx: 10.15-11.10h/21.10-22h
  dm: 19.55-20.45h
 ESPINNING ONLINE •	de dll a dv: 11.15-13h/15.15-16.15h
  dv: 21.05-22h
 YOUNG DANCES • dm i dj: 18-18.55h
 TONIFICACIÓ • dll i dx: 19-19.50h
 ENTR. FUNCIONAL •	dm i dj: 19-19.50h
 HIPOPRESSIVES •	dll i dx: 19.55-20.10h i dv: 10.15-10.45h
 ABDOMINALS • dll, dx i dj: 20-20.15h
 ZUMBA • dll, dx i dj: 19.55-20.45h

ACTIVITATS INAFNTILS

•	MULTIESPORT 
   (de 4 a 8 anys)
   Dilluns, dimecres i dijous
   De 16.45 a 17.45h

•	BALLA BALLA
   (de 4 a 8 anys)
   Dimarts de 16.45 a 17.45h

•	STYLE DANCE
   (de 8 a 12 anys)
   Divendres de 16.45 a 18.15h

• Entrenament funcional 

• Entrenament específic per diferents esports 
(running, bàsquet, futbol, etc...)

• Young dances (13 a 17 anys)

• Ampliem les hores de 
Zumba Cim i Abdominals Hipopresssius

NOVETATS
AL PROGRAMA

D’ACTIVITATS PER LA 
TEMPORADA 2014/15

Amb civisme, hi estalviem tots!

L’Ajuntament de Teià ha iniciat una campanya de civisme 
per fomentar el bon ús dels espais públics i una actitud 
respectuosa amb el nostre entorn. Sota el lema “Amb ci-
visme, hi estalviem tots”, l’Ajuntament pretén conscienciar 
els vilatans de la importància de tenir cura dels espais que 
utilitzem tots, destacant la importància d’una tinença res-
ponsable d’animals de companyia, la recollida de deixalles, 
l’ús adequat dels contenidors, el reciclatge, el correcte apar-
cament i el respecte al mobiliari urbà.

Les actuacions incíviques tenen un cost elevadíssim per 
l’Ajuntament que acabem pagant entre tots. I per més que 
s’inverteixi en reparar i netejar l’espai públic, el poble mai no 

estarà en condicions si els propis vilatans no n’assumim la 
responsabilitat. Per això, podreu trobar fulletons amb tot ti-
pus d’informació útil per a la campanya, com l’horari de la 
deixalleria, el servei gratuït que ofereix l’Ajuntament de reco-
llida de voluminosos, l’horari d’aparcament a la zona horària 
de la Riera i alguns consells per a una separació correcta de 
les deixalles.

Amb l’ajuda de l’agent cívic, s’anirà informant els vilatans so-
bre la campanya i posteriorment, s’aniran aplicant les sanci-
ons corresponents amb l’ordenança de convivència ciutadana 
de l’Ajuntament. Al cap i a la fi, no és just que acabem pagant 
entre tots les conductes incíviques d’uns pocs. 
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Ara fa un any i, malgrat tot, 
anem endavant

Ara, al mes de novembre es compleix 
un any del ple de moció de censura que 
alliberava l’Ajuntament de desgovern, 
per tractar-se d’un govern en minoria i 
que havia paralitzat els grans projectes 
municipals, com el Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM), i que el nou 
equip fruit del pacte de govern, és a punt 
d’aprovar i tancar, i on s’hi dibuixa l’evo-
lució urbanística dels propers 25 anys .

Tot i així, l’actual equip de govern ha 
trobat molts entrebancs en la seva ges-
tió, i no fruit de la maquinària administra-
tiva que sempre és al servei de qualsevol 
color polític, sinó per la deliberada recer-
ca de la paralització de tots els nostres 
projectes. Aquest fet ja es produia quan 
“compartíem” govern amb Gent de Teià, 
on s’esmerçaven a dinamitar les regidori-
es que eren en mans de CiU. Però no ho 
van aconseguir. CiU sempre ha destacat 
per ser una formació política que té àni-
ma de govern i és allà on se la demana 
per tal de rescatar el consistori de l’im-
mobilisme o inoperància de governs en 
minoria, així com per donar estabilitat a 
un govern que faci front als petits i grans 
projectes. El poble sempre primer.

Aquest poble que tant s’afanyen a dir 
que és seu i només seu i que tant diuen 
defensar, és el que més destrueixen i 
dilapiden. Gent de Teià amb mentides, 
males maneres, i manca de sentit demo-
cràtic, han sembrat llavors podrides dins 
de l’Ajuntament, el veinatge i la convi-
vència.

És impresentable la seva inactivitat a 
les Comissions Informatives, però a final 
de mes, les cobren igual. I aquests són 
els mateixos que deien que cobarien 1 
euro al mes. A més, sovint en les Comis-
sions Informatives tan sols pregunten per 
temes que els interessen a nivell perso-
nal. Una vergonya. 

Tot això, el poble no ho veu, però ho 
ha de saber. Es diuen salvadors del po-
ble quan només són els defensors de 
l’interès personal.

Malgrat tot, CiU, a dia d’avui, té els 
punts de l’acord de govern amb ERC i 
PSC gairebé enllestits i ens reafirmem en 
el pacte d’estabilitat que, ara fa un any, 
vam subscriure. Teià s’ho val. g

El desgovern del tripartit
Garantir l’estabilitat del municipi, amb 

un govern transparent, fort i eficaç. Fo-
mentar el diàleg i el bon ambient. Apro-
vació del POUM, recuperar el projecte 
de soterrament de La Riera...

On és aquesta declaració d’intenci-
ons del Tripartit?

No hi ha transparència, ni força i sobre-
tot no hi ha eficàcia. Tampoc hi ha diàleg, 
ni consens. Totes les aportacions que GT 
fem sobre els temes que ens expliquen, 
acaben amb una mateixa resposta per 
part del tripartit: “Nosaltres tenim una vi-
sió diferent que la vostra”. 

Anulen el projecte de reurbanització 
del carrer Victor Font Gual, tot i ser un 
projecte que estava subvencionat en un 
90%. El POUM sembla aturat i sense ide-
es, i el pitjor, el que es fa és a esquenes 
de l’oposició.

L’Ajuntament funciona pitjor que mai.
La brigada treballa amb una furgoneta 

amb la ITV caducada, i amb els seus ve-
hicles particulars per manca de mitjans. 
Gràcies al govern torna a haver-hi un am-
bient enrarit en el cos policial. Hi ha en-
titats que no han rebut les subvencions 
del 2013, i les del 2014, van camí de no 
cobrar-se en aquest exercici.

Van tard en tot, a l’hora de treure els 
plecs de condicions: per donar la con-
cessió de la gestió del vigilant cívic de 
l’aparcament de la Riera; amb les activi-
tats de La Unió, que no podran comen-
çar fins al novembre; amb els substituts 
dels policies que han enviat a l’acadèmia, 
que comporta que des del 22 de setem-
bre disposem de dos agents menys al 
servei del vilatà.

Les respostes per part d’alguns regi-
dors als comerciants estan fora de lloc, 
com la de la regidora, quan els hi contes-
ta: “Que no l’atabalin gaire, que està molt 
estressada”.

Els vilatans es queixen més que mai so-
bre la brutícia del poble. 

De què han servit les aportacions i quei-
xes a les famoses “reunions-trobades del 
govern amb els veïns”. Han caigut en un 
sac buit? Com és que s’han deixat de fer 
les reunions?

Realment estem molt satisfets de no 
tenir la mateixa “visió” del tripartit, i 
ens agradaria que ells recuperin una 
mica el seny, la serenor i la temprança 
que requereix el nostre poble. gG
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Transparència, participació 
ciutadana i llei de consultes

La transparència política és l’obligació 
dels governs de donar compte als ciuta-
dans de tots els seus actes i la participa-
ció ciutadana és la capacitat dels ciuta-
dans de participar en tot el procés de les 
actuacions públiques: en el disseny, el 
seguiment i l’execució, i avaluació final. 

Des del primer dia el govern municipal 
ha volgut donar compte dels seus actes 
als ciutadans amb les trobades de veïns i 
audiències públiques. Trobades de veïns 
que no s’han de confondre amb fòrums 
polítics, per això no han estat convidats 
ni partits ni agrupacions d’electors, que 
tenen altres àmbits de participació. 

Els ciutadans també poden participar 
en diferents consells municipals exis-
tents: Consell Municipal Escolar, de Cul-
tura, d’Esports, Comissió Jove... És sufi-
cient? No. Necessitem aprofundir molt 
més en la participació dels ciutadans en 
el dia a dia del nostre municipi.

Al principi de la legislatura aquest 
grup municipal va demanar la redacció 
d’un Reglament Orgànic Municipal per 
fomentar la participació ciutadana i es va 
dir que no. La redacció d’un ROM exigeix 
un consens polític i un temps de debat 
que ara el fa inviable. Vàrem perdre una 
oportunitat per reglamentar la participa-
ció política dels ciutadans .

La transparència també ha mancat en 
moltes decisions públiques, com per 
exemple, en la modificació de la línia del 
PEIN, decisió que afecta al desenvolupa-
ment urbanístic del municipi.

Transparència i participació tenen lí-
mits: S’han d’utilitzar per interessos col-
lectius i no individuals, no s’han d’utilitzar 
per sabotejar l’acció política i la paralitza-
ció de l’administració municipal. Establir 
aquests límits gairebé sempre està en 
mans de qui l’exerceix .

Seria desitjable que en el proper 
mandat i amb l’aprovació d’un nou ins-
trument de participació com és la llei 
de consultes populars, els grups muni-
cipals ens poséssim d’acord en la redac-
ció d’un ROM que doni més transparèn-
cia a les accions i decisions polítiques 
i facilitin al màxim la participació dels 
ciutadans. g

Unitat i compromís 
amb el 9N

Estem vivint moments històrics al nos-
tre país. A finals de setembre el Parla-
ment de Catalunya aprovava la Llei de 
Consultes populars no referendàries i de 
participació ciutadana: Una eina legis-
lativa pròpia, plenament constitucional, 
avalada pel Consell de Garanties Esta-
tutàries i que es desprèn d’un article de 
l’Estatut d’Autonomia. I d’aquí en deriva-
va la convocatòria de la consulta.

Tot i així, el govern espanyol ha fet 
tot el possible per impedir-la. Com uns 
governants es poden sentir orgullosos 
d’impedir votar la seva població? Aques-
ta és una actitud democràtica?

La participació massiva de l’11 de se-
tembre a Barcelona ha suposat un pas 
molt important per demostrar la neces-
sitat que té el poble de Catalunya d’ex-
pressar-se el 9N. A partir d’aquí, tots hem 
de mantenir la fortalesa en la convicció 
que res pot impedir un gest tan demo-
cràtic com votar sobre el futur d’un po-
ble. I aquest procés ha d’estar basat en la 
unitat d’acció entre les forces polítiques i 
la societat civil, uns al costat dels altres.

Ningú no ha de tenir por a escoltar la 
veu del poble, aquesta és la màxima ex-
pressió de la democràcia. 

Des d’ERC, estem convençuts que no-
més la força de la gent garantirà l’èxit del 
procés i que l’Estat espanyol mai dubtarà 
a prohibir-nos l’exercici de la democràcia 
per tal d’assolir la independència. I men-
trestant, les pèrdues de temps l’únic que 
fan és allargar el patiment social i endar-
rereixen allò que més necessitem: un es-
tat al servei de la gent. 

Per això cal convocar unes eleccions 
que generin un mandat democràtic que 
ens permeti exercir la independència.

Malgrat tot, si el N9N no és un èxit de 
mobilització, les veus en favor de fre-
nar el procés avançaran posicions. Cal 
una mobilització massiva que ompli les 
urnes.

El N9N fem una crida a la participació 
per la independència. Un cop més, en 
una jornada on el debat, la il·lusió i els ar-
guments siguin els nostres aliats per ani-
mar la gent a participar. El futur és a les 
nostres mans! Endavant amb el N9N! g

Sí a Catalunya, sí a Espanya 
i sí a Europa

En primer lloc cal denunciar l’ús parti-
dista que es fa d’aquest Ajuntament, per 
tal de donar suport a una consulta, que 
no hi cap en la vigent legalitat democrà-
tica.

Catalunya mai havia tingut tantes com-
petències i tanta sobirania política com 
en aquests moments.

No es tracta d’una qüestió únicament 
de democràcia, ja que la democràcia no 
s’entén sense el respecte a les lleis amb 
què la pròpia democràcia ens dota.

En democràcia, i amb democràcia les 
lleis es canvien, ni es desobeeixen, ni 
s’ignoren.

El dret a l’autodeterminació al dret in-
ternacional, és un dret de les colònies, i 
Catalunya ni és, ni ha estat mai una co-
lònia: hem estat i som una part integrant 
del conjunt d’Espanya.

L’aval del Consell de Garanties Estatu-
tàries ho ha estat només pels consellers 
de CiU i d’ERC, i la posició contrària dels 
consellers del PSC, ICV i PP. Ara, quan el 
PSC i el PP vam preguntar al Consell so-
bre la constitucionalitat de la pregunta, 
no s’han volgut pronunciar, perquè sa-
ben que la independència de Catalunya 
no pot ser una competència de la Ge-
neralitat, perquè també afecta a la resta 
d’Espanya.

Utilitzar aquesta llei per fer un referèn-
dum d’independència vulnera l’art. 122 
de l’Estatut, que limita l’ús de la mateixa a 
les competències de la Generalitat, però 
a més, la llei pretén dir que són consultes 
no referendàries, el que en realitat són 
referèndums.

És curiós com el dret a decidir, que al-
guns diuen que serveix per tot, pot servir 
per la independència, però la mateixa 
llei n’impedeix el seu ús per decidir so-
bre impostos o sobre retallades.

Aquest grup municipal ha votat NO a 
aquesta proposta, però aquest no, vol dir 
SÍ:

Sí a la democràcia, sí a l’estat de dret i 
sí a la convivència; però també:

Sí a Catalunya, sí a Espanya i sí a Eu-
ropa. g



pàgina 12 | Butlletí municipal 126 | agost - octubre de 2014 GRUPS I ASSOCIACIONS

Ens enorgulleix ser catalans
Sembla que hagin passat molts mesos 

des de la V, perquè els esdeveniments es 
produeixen molt ràpidament. En aquest 
moviment frenètic de l’aprovació de la 
llei de consultes i el decret de la consul-
ta, de la suspensió del Tribunal Constitu-
cional... cal aturar-se una mica i pensar.

La V, amb una participació massiva, va 
demostrar que el moviment de la societat 
catalana continua creixent i sense senyals 
de cansament ni de canvis, sinó al contra-
ri, va arrelant cada cop més. Els orígens 
de la situació actual neix amb la transició, 
que semblava un gran canvi, però que no 
ha acontentat ni la classe política, que ha 
engegat una tornada enrere, ni els ciu-
tadans. En el cas de Catalunya, amb una 
responsabilitat compartida entre el PP i el 
PSOE, s’ha intentat crear un malestar tant 
econòmic com social. L’econòmic a través 
d’un dèficit fiscal crònic i baixes inver-
sions, i el social amb el projecte d’espa-
nyolitzar Catalunya. Però aquest segon els 
ha fallat, ja que els immigrants s’han anat 
incorporant a una societat integradora i 
plural que molts la consideren una millora 
en les seves vides.

La sentència del Constitucional a l’Es-
tatut de Catalunya va donar un tomb al 
procés i, de la reivindicació, s’ha anat 
passant a un projecte de futur, és a dir, 
d’un sentiment de frustració s’ha passat a 
un sentiment d’il·lusió.

Les xifres que envolten tot aquest mo-
viment són aclaparadores:

Uns 1.8 milions de persones al carrer 
l’11S/2014.

L’aprovació de la llei de consultes al 
Parlament el 19/09 amb un 80,5% de vots 
favorables (106 a favor i 28 en contra).

Gairebé tots els ajuntaments de Ca-
talunya han convocat plens per donar 
suport a la convocatòria del 9N, més del 
90% hi han votat a favor.

Davant d’això hi ha el Sr. Maria-No i el 
seu Govern, que només vol deixar pas-
sar el temps, sense voler enfrontar-se al 
problema. La història no trigarà gaire a 
valorar adequadament tots aquests polí-
tics, per adonar-nos de la mediocritat de 
la majoria d’ells.

És important, però, veure l’actual situ-
ació amb una altre prisma. Quina és la 
visió de la nostra realitat per part del Go-
vern de Madrid?. La primera impressió 
sembla que és una forma d’aconseguir 
una atractiva majoria a través d’un en-
frontament de la resta d’Espanya contra 
Catalunya, amb raonaments que som 
poc solidaris i diferents de la resta. Però 
si hi aprofundim una mica, podrien acon-
seguir el mateix resultat amb inversions 

en la resta d’Espanya que fessin créixer el 
PIB de les regions més desfavorides, i els 
permetés una millora de les seves con-
dicions de vida. Però no, perquè moltes 
de les inversions fetes arreu d’Espanya 
són infraestructures de dubtosa rendi-
bilitat, que beneficien uns determinats 
col·lectius, les grans empreses d’obres 
públiques.

Els pressupostos del govern per al 
2015 són un exemple clar de com actua 
el Govern Espanyol. Són pressupostos en 
situació de crisi, com demostra la baixa 
inversió de l’Estat, i s’hi poden destacar 
dues coses: la baixa inversió a Catalunya, 
endèmica els últims quatre anys, i que la 
inversió està concentrada en obres dels 
AVE. El cas de Catalunya queda clar; 
però, els AVE a qui beneficien? Ajuden 
a la recuperació del país? És clar que 
no. Només en surten beneficiades les 
empreses que fan aquestes obres i els 
bancs que els permeten recuperar una 
part dels deutes que tenen amb aques-
tes empreses. Amb una crisi com l’actual 
era necessari donar prioritat a les inversi-
ons per ajudar a la incipient recuperació, 
i aturar altres projectes.

Sembla, doncs, evident que als nostres 
governants no els mou el projecte d’un 
país més desenvolupat i pròsper, ni a 
Catalunya ni a la resta d’Espanya, només 
cal veure com tracten temes tan cabdals 
com són l’ensenyament, la investigació, 
la cultura, etc.

Qui són els actors d’aquesta comèdia?
Les grans corporacions, empreses i for-

tunes que volen seguir amb una situació 
de privilegi i beneficis que mantenen si-
gui quina sigui la situació econòmica del 
país. Aquest grups son els actors princi-
pals i sense canvis en el temps.

Els polítics dels grans partits majoritaris 
a Espanya són actors secundaris amb un 
doble paper: mantenir una aparença de 

democràcia i fer que els actors principals 
mantinguin la seva situació de privilegi. 
Quin paper li ha tocat al Sr. Rajoy? No ho 
sabem, però per les seves accions envers 
Catalunya ens fa pensar que estem en la 
seva agenda, i no per bé nostre. Però no 
focalitzem en una persona. Si algú no els 
funciona es canvia, com ha passat amb 
el Sr. Gallardón i si cal es canvia el partit 
(PP/PSOE).

El ciutadans de la resta d’Espanya són 
meres comparses en aquesta obra.

I Catalunya? És l’enemic natural, per-
què és diferent, és crític, i en el seu crei-
xement per immigració, enlloc de diluir 
els trets diferencials, els manté o fins i tot 
els amplifica. Cal, doncs, aniquilar-lo, i 
això és la realitat que podem veure amb 
el dia a dia de declaracions i posiciona-
ments dels polítics i els mitjans de comu-
nicació afins.

Quina és l’actitud quan ens trobem 
amb un mitjà hostil? Tractar-lo de canviar 
i quan es demostra la impossibilitat de 
fer-ho i la paciència s’acaba, començar 
un nou camí.

Ara ja tenim el repte al davant i hem de 
preparar-nos per votar i guanyar, perquè 
estem treballant no per ser un país amb 
més recursos, ni per canviar una bandera 
per una altra, sinó per ser més lliures, viu-
re en un entorn més democràtic, amb un 
reconeixement dels nostres referents cul-
turals i lingüístics. Sabem que això, en un 
entorn internacional, ens serà reconegut, 
no com ara, que rebem el menyspreu i la 
humiliació un dia rere l’altre.

El moment que estem vivint serà his-
tòric, però per sobre de tot s’ha de des-
tacar la reacció de la gent, la seva col-
laboració i disposició. Veure com un dia 
rere l’altre la gent es manifesta, fa posar 
la pell de gallina, i ens enorgulleix per-
tànyer a aquest país petit anomenat Ca-
talunya. g

TEIà x LA INDEPENDèNCIA 

Concentració davant l’Ajuntament per mostrar el rebuig a la decisió del TC de suspen-
dre la consulta.



Butlletí municipal 126 | agost - octubre de 2014 | pàgina 13GRUPS I ASSOCIACIONS

CPNL

Activitats del Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística

Hem començat el curs 2014-2015 amb 
les inscripcions als cursos de català. En-
guany hem programat un curs de Sufi-
ciència, nivell mitjà, equivalent al C, els 
dilluns i els dimecres de 15 a 17 h i, un 
grup de Conversa per als dijous de 9.30 
a 11 h que començarà el proper 6 de 
novembre, tots dos cursos es faran a la 
CMC la Unió. La matrícula és oberta.

Com a dinamització i dins el programa 
de Voluntariat x la Llengua, hem comen-
çat el curs amb la sessió de cuina CUI-
NEM, PARLEM,MENGEM que organitzem 
juntament amb la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. Aquesta vegada han es-
tat els “tacos” mexicans preparats per la 
parella lingüística Jazmín Sánchez, com a 
aprenenta, i Mata Mira, com a voluntària. 
Tot cuinant, vam anar parlant de trucs, de 
dubtes lingüística i va resultar una vet-
llada molt delitosa. Encara ens queden 
dues sessions, una per la Festa Major i 
l’altra, abans de Nadal. Hi sou convidats.

També tenim un acord de col·laboració 
amb el Fons Batllori i de la mà d’en Toni, 
el diumenge dia 21, al matí, ens va oferir 
un amè taller de caricatures. Amb l’assis-
tència d’unes 20 persones, vam passar 
unes dues hores aprenent a dibuixar, si 
més no, observant com es fa una carica-
tura. 

Per a més informació Oficina de Català, 
de 10 a 14 h- tel. 93 540 93 50 g

Parella lingüística durant el taller.

Durant el taller Cuinem, Parlem, Mengem.

Els equips Frankfurt Parera (El Masnou) 
en noies i Villaconejo-Bar Chevrolet (Pre-
mià de Dalt) en nois varen ser els gua-
nyadors de l´edició d´enguany d’A Teià 
el futbol enganxa, el Torneig d´Estiu de 
Futbol Sala que organitzem els Llubakus. 
En categoria infantil va guanyar l’equip 
Footvia (Teià), i en el torneig dels Histò-
rics, la Massa (Vilassar de Dalt).

Vàrem tenir un total de 35 equips, amb 
més de 350 jugadors, sens dubte, un nou 
récord. 

A les finals de diumenge no hi van 
faltar els ja tradicionals balls de nens, la 
botifarrada i per segon any consecutiu, 
el desplegament de l’estelada gegant, 
mentre sonaven els Segadors a la final 
de noies, i la pancarta ARA ÉS L’HORA, 
en la final de nois.

Aprofitem aquest espai en el Butlletí 
per agrair al nostre principal sponsor 
“La Palma Jazz Cafè”, el seu esforç per a 
fer possible el Torneig. També els agra-
ïments a tots aquells que col·laboren, 
des de les entitats de Teià, particulars, 
comerç i anunciants. També les gràcies 
a La Palma, els Geganters, l’E Teià i les 
seccions locals de l’ANC i Òmnium Cul-
tural, present el darrer dia. Per acabar, el 
suport, com cada any, de l’Ajuntament 
de Teià.

D’altra banda, el passat 11 de setembre 
la nostra entitat va participar als actes de 
la Diada, primer, amb el lliurament a les 
autoritats locals del document en Suport 
a la consulta del 9N, i deprés a l’Ofrena 
tradicional davant el monòlit a Rafael de 
Casanovas i Sebastià Dalmau. g

El grup d’opinió Dones 21 seguim amb 
les nostres reunions i amb la preparació i 
posterior oferta d’activitats al nostre poble.

El passat dimecres 11 de juny a la Bi-
blioteca Can Llaurador vam fer la darrera 
activitat del curs 2013-14 que va consistir 
en veure i comentar el documental “Mes-
tres de la República”. Vam comptar amb 
la presentació de la representant d’edu-
cació del sindicat que el va realitzar i pro-
mocionar i que a la nostra presentació a 
la Biblioteca va fer-nos un explicació molt 
profitosa. La participació va ser nombro-
sa i com sempre molt enriquidora. La fei-
na feta per les mestres de la república no 
serà mai ni compensada ni suficientment 
agraïda. Cal que aquest documental si-
gui vist per les noves generacions per 
conèixer l’esforç fet per aquestes profes-
sionals. Va haver assistents interessats en 
adquirir el vídeo. Setmanes després, el 
documental s’ha pogut veure al cinema 
La Calàndria al Masnou. 

El mes de setembre ens vam adherir 
com a entitat que som de Teià al com-
promís a favor de la consulta del 9 de 
Novembre. El compromís deia així: 

“Assumir i manifestar el nostre COM-
PROMÍS i disposició a cooperar amb les 
nostres institucions per a fer possible 
l’organització de la Consulta del dia 9 
de novembre d’enguany i donar suport 
al President de la Generalitat quan faci 
la CONVOCATÒRIA d’aquesta CONSUL-
TA.”

Manifest que vam entregar en l’acte 
realitzat el dia 11 de setembre a les 11 
hores davant de l’Ajuntament.

Ara comencem un nou curs i esperem 
augmentar el grup. Cal pensar noves ac-
tivitats. El 25 de novembre, dia de la no 
violència vers la dona, és una data en la 
qual segurament farem algun acte. Us 
animem a afegir-vos els dimecres a les 
20 hores a La Unió, necessitem noves 
persones, noves idees, no parar. g

LLUBAKUS

DONES 21

35 equips, récord de participants al Torneig dels Llubakus

Activitats del grup d’opinió Dones 21

Ofrena floral dels Llubakus, l’11 de se-
tembre.

Guanyagors del torneig en la categoria 
sénior.
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Som d’esplai, som de l’Itaca
El passat dissabte 4 d’octubre, l’Es-

plai Itaca va donar el tret de sortida al 
nou curs 2014-2015 amb la tradicio-
nal sortida a Sant Mateu. Un any més, 
infants i joves del poble ens trobem 
cada dissabte per compartir moments 
de diversió i aprenentatge a través del 

joc i el lleure. Amb les activitats, acam-
pades, sortides i colònies, els més me-
nuts i també els grans, aprenen els va-
lors de la convivència i la participació. 
L’Esplai també participa activament en 
les diferents festivitats del poble i, des 
de fa un any, organitza una macro-cal-
çotada oberta al poble, hi esteu tots 
convidats! g

A l’Eixida consumim amb 
responsabilitat

Si passeges per la Riera de Teià, a l’al-
çada del Cafè de Baix, els dimecres quan 
cau la tarda, veuràs una persiana blanca 
pujada i persones entrant i sortint amb 
les seves cistelles de verdura o fruita 
ecològiques; o agafant la seva comanda 
puntual de carn, oli o cosmètics; o pas-
sant l’escombra per recollir les restes de 
verdura que han caigut a terra; o simple-
ment fent petar la xerrada. Veuràs l’Eixida 
oberta, en plena activitat!

Som una associació de consum res-
ponsable sense ànim de lucre que 
promou el consum de productes eco-
lògics, saludables i respectuosos amb 
el medi ambient i difon valors solidaris 
i justos. I el dimecres és el dia que ens 
trobem. Cap a quarts de vuit arriba la 
família que aquella setmana li toca el 
torn. La feina consisteix en preparar 
les cistelles de cada família i validar 
el preu de les cistelles que es venen a 
recollir. Validar és una paraula comuna 
entre els eixidencs i eixidenques, i sig-
nifica pagar el cost de la cistella amb 
un sistema intern de moneder que un 
cop al mes es carrega de calerons i que 
va disminuint a mesura que es consu-
meixen productes. Es una bona manera 
de no remenar diners cada setmana i 
de fer una previsió mensual d’allò que 
cada família gastarà.

Aquesta és la nostra rutina setmanal, 
i un bon moment per trobar-nos i fer-la 
petar. Del que sigui i també, és clar, del 
que tenim entre mans a l’associació, com 
buscar nous productes, mantenir el local, 
la propera data de l’assemblea, el taller 
que s’està preparant... Per això ens orga-
nitzem en comissions de treball, per re-
partir-nos la feina i ser més efectius.

La Comissió de Comandes s’encarrega 
d’engegar comandes de tots els altres 
productes ecològics que consumim: pa, 
iogurts, llet, formatge, carn, oli, cereals, li-
quats, pasta, arròs, mel... La nostra mane-
ra de funcionar és el tracte directe amb 
el productor/a, evitem els intermediaris i 
prioritzem els productes de proximitat.

Els que remenen els diners i passen 
comptes formen la Comissió d’Econòmi-
ques, s’encarreguen del contacte amb els 
bancs i del control dels ingressos de cada 
família al compte. I els de Local vetllen per 
tenir i mantenir un espai còmode, net i amb 
tot allò necessari per sentir-nos-hi bé.

Els Dinamites són els dinamitzadors de 
mogudes vàries, per crear bon rotllo entre 
nosaltres i també fer-nos presents al po-
ble, i més enllà. Tallers, visites als nostres 
proveïdors, trobades culinàries, passi de 
documentals i participació a la Festa Ma-
jor de Teià! Enguany hi serem, per primera 
vegada, i ens podreu trobar el divendres 
dia 14 de novembre a les 19.00h davant 
de La Palma, que farem una xocolatada i 
us podrem explicar més extensament qui 
som, què fem i què mengem! g

Per a més informació, tenim de tot!
Facebook: l’Eixida Teià
Bloc: eixidateia.wordpress.com
A/e: eixida.teia@gmail.com
Local: Passeig de la Riera, 72, Teià

L’EIxIDA, grup de consum responsable

ESPLAI ITACA

Colònies d’estiu 2014, La Pobla de Lillet

Si vols saber més de l’Esplai,
visita la pàgina web:

www.esplaiitacateia.org

Segueix-nos a Facebook

o posa’t en contacte
amb nosaltres:

info@esplaiitacateia.org

Participació a la Fira de Segones Oportu-
nitats a Alella.

Una de les trobades anuals és la calçotada.
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El Teià Futbol Cinc comença 
nova temporada

El Teià Futbol Cinc va tancar la tem-
porada 13-14 amb la tradicional Diada 
del Futbol Sala en què tothom que es 
va acostar al Poliesportiu El Cim va es-
tar convidat a sopar paella i va poder 
gaudir de la cerimònia de premis que 
aquest any va tenir com a convidat el 
President de la Federació Catalana de 
Futbol Sala, el senyor Jordi Eduardo 
Aubeso. I és que el Teià Futbol Cinc 
va tancar la temporada de manera bri-
llant amb l’organització de les finals de 
Copa Catalunya de totes les categories 
al nostre espectacular poliesportiu i, a 
més, amb una gran collita en forma de 
trofeus: Prebenjamí Masculí Campió de 
Lliga, Benjamí Campió de Lliga, Aleví 
Campió de Lliga i Campió de Copa i Ca-
det Campió de Copa Catalunya.

Amb totes aquestes celebracions, la 
tornada del futbol sala a Teià ha estat 
esperada. En aquesta temporada 2014-
2015 el club ofereix novament totes les 
categories possibles amb la intenció de 
seguir transmetent valors i il·lusió per 
l’esport. g

Grups interactius a l’escola El Cim
El curs 2011-2012 a l’escola el cim vam 

iniciar el procés de transformació en co-
munitat d’aprenentatge. 

Una comunitat d’aprenentatge és un 
projecte basat en un conjunt d’actuaci-
ons educatives d’èxit dirigides a la trans-
formació social i educativa. Aquest mo-
del educatiu està en consonància amb 
les teories científiques a nivell internaci-
onal que destaquen dos factors clau per 
a l’aprenentatge en la societat actual: les 
interaccions i la participació de la comu-
nitat. 

És per aquest motiu que a l’escola es-
tem duent a terme una de les actuacions 
d’èxit que promouen en aquest projecte, 
els grups interactius.

Què són els grups interactius? 

Els grups interactius és una forma d’or-
ganització d’aula que dóna molt bons 
resultats quant a la millora de l’apre-
nentatge i la convivència. A través dels 
grups interactius, es multipliquen i diver-

sifiquen les interaccions, a la vegada que 
s’augmenta el temps de treball efectiu. 
Es caracteritzen per ser una organització 
de l’alumnat en la qual es compta amb 
l’ajuda de més persones adultes a més 
del/la mestre/a responsable de l’aula. 

Com s’organitzen?

Es formen 4 ó 5 grups dins l’aula. 
Són grups heterogenis en quant al ni-
vell d’aprenentatge, gènere, cultura... A 
cada grup es realitza una activitat dife-
rent tutoritzada per un adult voluntari. La 
funció del voluntari és aconseguir que 
els infants acabin la seva tasca i un cop 
acabada potenciar que els nens s’ajudin 
entre ells. Passats 15 o 20 minuts el mes-
tre indica que toca canvi de grup, és en 
aquests moments quan els alumnes s’ai-
xequen i canvien d’activitat.

Aquest curs escolar estem realitzant 
grups interactius des de P3 fins a 5è de 
primària, per poder dur-los a terme ne-
cessitem una gran quantitat de voluntaris. 

Si esteu interessats en participar
o voleu rebre més informació 

sobre el tema no dubteu
en enviar-nos un mail a:

voluntarisalcim@escolaelcim.com
o bé truqueu a l’escola al

tel. 93 540 90 46 i pregunteu per 
la Sandra (dilluns de 15:00 a 16:30 
o dimarts i dimecres de 9 a 11h.) 

ANIMEU-VOS!!! US NECESSITEM!

TEIà FUTBOL CINC 

COMUNITAT D’APRENENTATGE DE L’ESCOLA EL CIM

EQUIPS
ESCOLA: 
Nens i nenes nascuts al 2009-2010.
Entrenaments dilluns, dimarts i dijous (Ser-
vei de recollida a l’Escola El Cim)

PREBENJAMÍ
Nens i nenes nascuts al 2007-2008.
Entrenaments dilluns, dimarts i dijous (Ser-
vei de recollida a l’Escola El Cim)

BENJAMÍ MASCULÍ
Nens nascuts al 2005-2006.

FEMENÍ BASE
Nenes nascudes al 2004-2005-2006-2007.

ALEVÍ MASCULÍ
Nens nascuts al 2003-2004.

INFANTIL MASCULÍ
Jugadors nascuts al 2001-2002.

INFANTIL FEMENÍ
Jugadores nascudes al 2001-2002-2003.

CADET MASCULÍ
Jugadors nascuts al 1999-2000.

JUVENIL MASCULÍ
Jugadors nascuts al 1996-1997-1998.

PAgAmENT

ESCOLA i PREBENJAMÍ 
40€ quota anual de soci/ família. 
10 quotes de 25€/mes (de setembre a juny).

BENJAMÍ
40€ quota anual de soci/ família 
10 quotes de 25€/mes (de setembre a juny).

FEMENÍ BASE i INFANTIL FEMENÍ
40€ quota anual de soci/ família 
10 quotes de 20€/mes (de setembre a juny).

ALEVÍ i INFANTIL
40€ quota anual de soci/ família 
10 quotes de 30€/mes (de setembre a juny).

CADET i JUVENIL
40€ quota anual de soci/ família 
10 quotes de 33€/mes (de setembre a juny).

* Totes les categoríes: 50€ en talonari/
família de butlletes Sorteig Panera de Na-
dal.

En la quota estarà inclòs el material neces-
sari per a la pràctica de l’esport.

méS INFORmACIó A:
teiafutbolcinc@gmail.com / 650 266 280 / 618 446 956
Poliesportiu El Cim: dimarts i dijous de 18,30 a 23,00 h
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Ens apropem al 2015,  
al 15è aniversari del CET

L’any 1993, dotze veïns de Teià, van or-
ganitzar de manera informal una excur-
sió al Puigmal. Arran de la bona experi-
ència viscuda van establir que un cop al 
mes farien una sortida d’excursionisme. 
Entre excursió i excursió, el nombre de 
participants anava augmentant mica en 
mica fins que es va detectar la necessitat 
d’organitzar-se de manera formal i legal. 
D’aquesta manera, el 12 d’Octubre del 
2000 es va constituir legalment el Club 
Excursionista Teià (CET).

Tres mesos desprès, el 17 de gener 
del 2001, es va donar d’alta al Registre 
d’entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya.

Així doncs, el proper any el Club Ex-
cursionista Teià complirà 15 anys, uns 15 
anys que volem celebrar amb més mun-
tanya que mai i amb tots vosaltres, acom-
panyant-nos en les activitats habituals i 
les de propera creació, la primera d’elles, 
la Teiatló, una duatló de muntanya el pro-
per 26 de gener.

Caminada Popular 2014
El passat 22 de Setembre vàrem tor-

nar a gaudir d’un dia de festa de l’esport 
del lleure, de coneixement de l’entorn 
natural i de convivència cívica. Amb la 
participació de 900 caminants i uns 100 
voluntaris, es va dissenyar un bon recor-

regut i hem comprovat que ha estat ben 
acollida l’opció de decidir per un dels 
dos recorreguts (11 ó 15km.). Aquesta 
opció ens permet adaptar-nos millor als 
diferents nivells de capacitat física dels 
caminants.

Un repte assolit ha estat el de fer totes 
les inscripcions via Internet. Ha requerit 
un cert esforç per part vostra, però que 
ens ajuda molt a nivell d’organització. 
Gràcies.

Segons les opinions copsades sabem 
que els avituallaments han cobert les 
necessitats dels caminants i l’esmorzar 
final també ha sigut ben apreciat. Tenim 
punts on continuar millorant que mira-
rem d’aplicar per assolir el nivell d’excel·-
lència que us mereixeu tots els que con-
fieu amb nosaltres.

Els coordinadors de la Caminada i 
Junta directiva del club agraïm a tots els 
que han fet possible que aquesta cami-
nada hagi estat novament un èxit. Els ca-
minants que són fidels any rere any, als 
voluntaris tan entregats, als anunciants 
i comerços que ens ajuden econòmica-
ment i/o amb productes i els serveis mu-
nicipals sempre tan eficients.

Especialment satisfets pel caire solidari 
de la jornada amb les vostres aportaci-
ons per la recollida d’aliments per Càritas 
(uns 120kg) i a la recaptació aconseguida 
per ajudar a l’organització mundial (IBTA) 
que lluita contra el tumor cerebral on fi-
gurem com a entitat adherida al progra-
ma “Walk Around the World for Brain Tu-

mours (1 January - 31 December, 2014)”.
Moltes gràcies i fins al proper any.

Activitat infantil d’escalada, 
orientació i running

Els inicis de l’Escola de Muntanya del 
CET ja tenen més d’un any de vida!

El curs 2013/2014 el Club Excursionis-
ta Teià va iniciar una activitat extraescolar 
al pavelló municipal el Cim amb un total 
de 25 nens inscrits. La intenció d’aquest 
projecte és crear cantera d’apassionats 
de la natura, donant a conèixer als més 
petits totes aquelles activitats que es po-
den dur a terme a la natura que rodeja el 
nostre municipi. 

El primer any l’extraescolar estava 
composat per dues activitats centra-
des en dues disciplines esportives que 
representen els valors que el CET vol 
transmetre a la muntanya i de la mun-
tanya, aquestes activitat són l’escalada i 
l’orientació. Veient els resultats del curs 
anterior i amb intenció de poder satis-
fer les demandes dels teianencs, el curs 
2014/2015 ha començat amb una nova 
activitat de running infantil.

Les fites d’orientació, els petits escala-
dors i els nens corrent pels bosquets pro-
pers a l’escola el Cim són cada dia més 
habituals a Teià.

El motor de l’Escola de Muntanya del 
CET està en marxa!

Sobre Nadia Ghulam
Aquest estiu vaig anar a veure l’espec-

tacle “NADIA”, una coproducció del Grec 
2014. Bé, puntualitzo: vaig anar al teatre 
del CCCB a veure la Nadia Ghulam, a es-
coltar-la, a admirar-la. 

La Nadia no és actriu. La Nadia explica 
els 29 anys de la seva llarga vida. I explica 
de veritat, sense inventar, sense fer tram-
pes. La Nadia és incapaç de fer trampes. 
29 anys que semblen moltíssims més. Ja 
sé que totes les vides són úniques, però 
la seva ho és més. Les seves vivències 
són més de tot: més perilloses, més co-
ratjoses, més inversemblants.

Fa un parell d’anys la Nadia va estar a 
Teià, a la Biblioteca de can Llaurador pre-
sentant-nos un llibre que acabava de pu-
blicar. Entretant ja n’ha escrit un segon. 
En aquella ocasió la Nadia ens va impres-
sionar i molt; recordo el silenci quan ella 
va acabar de parlar i que ens va deixar 
tots clavats a les cadires.

Per si algú desconeix la història de la 
Nadia, en faig un breu resum: la Nadia 
va quedar malferida en un bombardeig 
a l’Afganistan quan era una nena. Ella diu 
que es va salvar gràcies als contes que la 
seva mare li va estar explicant durant dos 
anys a l’hospital. Com que a Kabul, la seva 
ciutat, les dones tenien prohibit treballar 
i el seu germà havia mort, va decidir fer-
se passar per home per fer sobreviure la 
seva família. Això durant deu anys.

La Nadia ha viscut moltes més coses 
i totes les feines del món. I ens ho con-
ta. Ens fa somriure, riure i reflexionar. I 
ens emociona. Tant que quan la Nadia 
deixa de parlar, deixa d’explicar-nos el 
que ha viscut, tots nosaltres tenim els 
ulls brillants. Tots, dempeus, l’aplaudim; 
la fem sortir molts cops a saludar, la vo-
lem veure feliç. I després – fet insòlit en el 
món del teatre – ella es queda situada al 
davant de l’escenari i anem passant tots 
per saludar-la, abraçar-la i felicitar-la. “No 
era la meva intenció” ens respon quan li 

diem que ens ha fet plorar o quasi.
A la sortida un grup d’amics que som 

o hem estat ensenyants, arriba a una ma-
teixa conclusió: els alumnes dels instituts 
haurien de veure i escoltar la Nadia! 

Si la Nadia repeteix aquesta experièn-
cia (em resisteixo a dir-ne espectacle), 
aneu-hi; tant si sou adolescents, joves 
o més grans. Tots en sortireu més forts, 
més valents, en sortireu millors.

Glòria Olivella

CET

UNESCO

Nadia Ghulan presentant el seu llibre.

www.clubexcursionistateia.cat
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CARTA DEL LECTOR 
Un altre funeral sense missa 
a la parròquia de Teià

L’església no és una empresa. El dime-
cres dia 6 d’octubre es va ofi ciar el fune-
ral del Dr. Eduard Mariano a la parròquia 
de Teià, sense poder aconseguir que 
s’ofi ciés una missa de cos present per al 
difunt. L’explicació que ens varen donar 
va ser que a la parròquia de Teià no s’ofi -

cien misses d’acomiadament per ningú i 
que només es fa un recordatori a la missa 
del cap de setmana.

En el cas del Dr. Mariano, que evident-
ment no ha estat el primer, parlem d’una 
persona cristiana, de fe profunda, que 
durant més de quaranta anys ha estat al 
servei de la seva parròquia, fent les lectu-
res els caps de setmana, sempre a dispo-
sició d’aquesta. Ell, ha rebut la comunió 
dos cops per setmana a la seva habita-
ció durant tota la malaltia i el seu darrer 
desig sempre ha estat ser acomiadat a la 
seva estimada església, amb la gent del 
seu poble i amb una missa.

Sortosament els Padres Somascos 
es varen oferir a ofi ciar una missa a les 
set de la tarda a la capella de la Llar de 
Santa Rosalia i així es va poder complir 
la demanda religiosa de la família, de les 
amistats i principalment del propi difunt. 
Tristament, familiars directes del Dr. Ma-
riano, com el seu fi llol i algun nebot, no 
varen poder assistir a la cerimònia, degut 
a què ja havien de tornar als seus llocs 
d’origen.

Pel que sembla, la raó de què això si-
gui així, és una decisió personal del ca-
pellà de Teià, sent un fet que no succeeix 
a altres pobles de les rodalies, com per 
exemple El Masnou. Pensem que el de-
negar aquest acte religiós, que sempre 
s’ha donat a Teià als feligresos que ho de-
mandaven, no és un bon símptoma del 
funcionament de la parròquia. No sabem 
si aquesta decisió es basa en temes ide-
ològics o d’efi ciència, però evidentment, 
una església no pot basar la seva opera-
tiva pensant només en aquests termes, 
com si fos una empresa. A una persona 
creient i practicant no se li pot denegar 
l’últim desig envers la seva parròquia. 

Seria bo que es trobés una solució a 
aquesta manca de servei, i que cap fa-
mília cristiana del poble que necessiti 
una missa d’acomiadament s’hagi de 
conformar amb un senzill respons. Since-
rament, creiem que tant el Dr. Mariano 
com molts altres cristians mereixen una 
missa el dia del seu comiat, tal com s’ha 
fet sempre a Teià.

Família del Dr. Mariano.

durant més de quaranta anys ha estat al 
servei de la seva parròquia, fent les lectu-
res els caps de setmana, sempre a dispo-
sició d’aquesta. Ell, ha rebut la comunió 
dos cops per setmana a la seva habita-
ció durant tota la malaltia i el seu darrer 
desig sempre ha estat ser acomiadat a 
seva estimada església
seu poble i 

es varen oferir a ofi ciar una missa a les 
set de la tarda a la capella de la 
Santa Rosalia

Activitats del Casal d’Avis 

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. g

Informació i inscripcions al Casal: 
Dilluns, 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.

Casal d’Avis:
Passeig de la Riera, 90
Telèfon: 93 540 01 68.

CASAL D’AVIS

Un espai a facebook on publicar les fotografi es de Teià des de tot 
tipus de perspectives.

La fotografi a amb més likes del darrer mes és la de Rosa Maria An-
diñach, un fanal ben guarnit!

Busca els cluckaires a facebook, cercant L’ull cluck, i uneix-te al grup 
per participar-hi!

L’ULL CLUCK
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PASSAPORT A LA LECTURA. 
PASSAPORT A L’AVENTURA

La Biblioteca de Can Llaurador de cara 
a l’estiu va fer una proposta lúdica als 
nens i nenes de 7 a 13 anys. L’objectiu 
era combinar la lectura amb el joc o fer 
de la lectura un joc.

Vam idear un passaport que havien 
d’emplenar durant les vacances on se’ls 
demanava un comentari de 3 llibres, 
d’una pel·lícula i, a més a més, se’ls pro-
posava de fer una manualitat, un experi-
ment o una creació a partir d’un llibre.

Una pila d’infants van endur-se el pas-
saport engrescats d’omplir-lo durant les 
llargues vacances.

El setembre era el fi nal de l’aventura. El 
dia 9 es va fer un sorteig de 9 entrades 
dobles per anar al Bosc Vertical, a Jalpí 
Aventura, al Cim de les Àligues, al Cen-
tre d’Apropament a la Natura i a Butterfl y 
Park. A més a més, tots els participants 

amb el passaport emplenat van rebre un 
llibre de regal. I aquell mateix dia es va-
ren exposar les creacions de l’estiu. Una 
gran varietat de treballs van omplir el 
taulell de la sala infantil. Per exemple, un 
nen que es va emportar un còmic manga 
ens va fer arribar els seus esbossos. Un 
altre, va aplicar els experiments d’un lli-
bre de ciència i també es van fer manua-
litats, com un collaret amb agulles imper-
dibles, un top-up, o una casa gegant....

Ha estat molt gratifi cant veure com l’es-
tiu d’aquests nens i nenes s’ha omplert 
de lectura i creativitat.

SOM BIBLIOTECA UNESCO

La Biblioteca de Can Llaurador de Teià 
a partir del mes d’abril forma part del 
Grup de Biblioteques Catalanes Associa-
des a la UNESCO. La Xarxa Civil UNESCO 
a Catalunya la formen les associacions i 
clubs, les biblioteques, les càtedres i les 
escoles UNESCO (Federació Catalana 
d’Associacions i Clubs Unesco).

El Manifest IFLA/UNESCO sobre la Bi-
blioteca Pública declara que la UNESCO 
creu en la biblioteca pública com a força 
viva per a l’educació, la cultura i la infor-
mació: “La llibertat, el progrés i el desen-
volupament de la societat i dels individus 
són valors humans fonamentals. Aquests 
valors només s’assoleixen mitjançant la 
capacitat de ciutadans ben informats per 
exercir els seus drets democràtics i tenir 
un paper actiu en la societat. La participa-
ció constructiva i el desenvolupament de 

la democràcia depenen tant de la forma-
ció completa com de l’accés lliure i sense 
límits al coneixement, al pensament, a 
la cultura i a la informació. La bibliote-
ca pública, accés local al coneixement, 
proporciona les condicions bàsiques per 
aprendre al llarg dels anys, per decidir 
lliurement i per al desenvolupament cul-
tural de l’individu i dels col·lectius”

Manifest de la UNESCO sobre la bibli-
oteca pública http://www.cobdc.org/pu-
blica/manifestos/manifest_bp.html

Aquest mes d’octubre celebrem l’ads-
cripció de la nostra biblioteca a la Xarxa 
Civil UNESCO i també volem agrair el re-
colzament que sempre ens ha ofert l’As-
sociació UNESCO el Masnou.

ENGEGUEM 2 NOUS CLUBS DE 
LECTURA

Per aquest nou curs engeguem 2 nous 
clubs de lectura: el Book Club i el Club 
du livre. Són clubs bimensuals, un d’an-
glès i l’altre de francès.

L’activitat va dirigida a persones amb un 
bon domini de l’idioma ja que les lectu-
res seran en textos íntegres i la tertúlia es 
desenvoluparà en la mateixa llengua. La 
conducció anirà a càrrec de les voluntàri-
es, Ana Pozas i Glòria Olivella, teianenques 
engrescades en gaudir de l’experiència.

La iniciativa ha tingut molt èxit, totes les 
places estan assignades i els participants 
estan molt il·lusionats en començar. De-
sitgem que sigui un projecte enriquidor 
i durador.

BIBLIOESPAI
DESTAQUEM

RECOMANEM...

Máscara d’Stanislaw Lem , Impedimenta 2013

A Máscara, hi trobarem 13 contes d’Stanislaw Lem, un dels grans escriptors de la 
literatura contemporània i desconegut pel gran públic per pertànyer al gènere de la 
ciència-fi cció.

Aquesta edició, traducció excel·lent i directa del polonès, ens presenta els contes 
inèdits de l’autor de Solaris i Vacío perfecto tan diversos com genials. Amb Lem trobem 
tots els elements de la literatura de ciència-fi cció: extraterrestres, tecnologia punta, 
intel·ligència artifi cial, científi cs extravagants, cultures alienígenes avançades, però 
també els fonaments d’una discussió sobre la civilització i la tecnologia. L’autor aborda 
l’essència mateixa de la fi losofi a, la relació entre instint i cultura, la mort i la memòria, 
temes que sempre han preocupat als humans però que també poden preocupar a 
entitats extraterrestres intel·ligents.

Stanislaw Lem és un geni, sense etiquetes ni categories de gènere.

Els participants del Passaport a la lectura.
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Què et va portar a fer el pas de canviar de país? 
Vaig marxar de Catalunya el 2006 per anar-me’n a 
Madrid, que en certa manera és com un canvi de país. 
En aquell moment no trobava feina a Barcelona i em 
van oferir una feina de redactora en un programa de 
televisió, i ja em vaig quedar quatre anys treballant 
en diversos mitjans audiovisuals. 
Quan vaig fer trenta anys vaig decidir desenterrar un 
dels meus antics somnis: deixar la feina, fer un viatge 
llarg pel sudest asiàtic, i provar una nova vida a Aus-
tràlia. D’això, avui ja en fa quatre anys!

Per què vas triar Austràlia?
Austràlia era un somni que tenia des de petita, tan 
poc fonamentat com el perquè d’un color preferit. 
Volia anar-hi i prou, imagino que perquè estava molt 
lluny i perquè hi havia surferos! 
Aleshores desconeixia les difi cultats amb el visat, i 
tota la inversió de temps, diners i energia que supo-
sa. Liar-se la manta al cap va ser l’única manera de 
donar el pas, i n’estic molt contenta.

Hi ha moltes diferències amb l’estil de vida català?
Al principi estàs molt aclaparat i els contrastos no 
són súper visibles, però poc a poc les diferències van 
apareixent. La cultura de la família, per exemple. Crec 
que en el trasfons de la nostra cultura sempre hi ha 
la concepció de què la casa pairal és la casa a la qual 
un pertany, i en canvi, aquí a Austràlia, no és així. La 
gent marxa de casa més d’hora (òbviament una altra 
realitat econòmica ho afavoreix) i el vincle amb els 
pares és una mica més relaxat. Socialment, aquí és 

fàcil conèixer a gent d’una manera superfi cial, però 
arribar a certs nivells de profunditat és una mica més 
complicat o, si més no, això és el que jo m’he trobat. 

Què és el que et va plantejar més problemes a 
l’hora de l’adaptació?
Jo vaig arribar molt oberta i de seguida m’hi vaig tro-
bar com a casa. La ciutat on jo visc, Melbourne, et rep 
molt bé si li poses ganes. Amb el temps potser trobo 
a faltar una cultura més festiva, el menjar (sí, el fuet!) i 
el clima, que no és com el pinten: aquest país és molt 
gran i té diversos climes, i aquí tenim el pitjor. També 
trobo a faltar a la meva família i ara a la meva neboda, 
que va néixer aquest estiu. Sort que hi ha l’Skype!

A què et dediques? Va costar molt trobar feina?
Treballo com a realitzadora audiovisual autònoma, 
que aquí no té totes les males motxilles que lamen-
tablement el terme té a Catalunya: cobres en una 
setmana, no hi ha taxes d’autònoms vergonyoses, i 
la feina va sortint. Tinc una xarxa de clients que m’en-
carreguen feina de manera regular, i que duri!

Quin consell donaries a una persona que s’està 
plantejant marxar a l’estranger?
Que enlloc regalen res, però que a Catalunya i a Es-
panya la vida i els ànims estàn enquistats, i cal recor-
dar que les coses poden ser d’una altra manera: hi 
ha altres opcions a part dels ‘no’ sistemàtics, de les 
retallades, de la precarietat. És fàcil oblidar-se’n en 
un ambient tan negatiu com el que es viu al nostre 
país, i sovint és bo sortir només com a recordatori!

Mariona Guiu, 34 anys, Melbourne (Austràlia)

“A Catalunya i a Espanya la vida i els ànims estàn enquistats, i cal recordar que les coses poden ser d’una altra manera”



Del 2 al 16 de novembre a Teià
celebrem la Festa Major de Sant Martí!

Pots consultar el programa de Festa Major al web de l’Ajuntament: 

www.teia.cat

Del 2 al 16 de novembre a Teià


