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EDITORIAL

Aquest número del butlletí l’hem volgut dedicar al comerç local. I quan parlem 
de comerç local, parlem de petit comerç, de comerç de proximitat, de les boti-
gues que tenim a Teià, de les parades del mercat... Totes elles, de caire familiar; 
algunes centenàries, d’altres, portades per nous emprenedors, però totes, amb 
un tracte proper, amb productes locals o produïts a prop, i tots ells de qualitat.

I per què escollir el comerç local? Doncs hi ha diverses raons, entre elles, que 
generalment són més sostenibles per al medi ambient, ja que al vendre produc-
tes produïts a menys distància, el transport és menor, amb el conseqüent estalvi 
d’alliberació de CO2 a l’atmosfera. 

Perquè no abarateixen preus a base de pagar malament el seu personal o ven-
dre productes comprats en grans quantitats en països allunyats.

Perquè comprant al comerç de Teià afavorim les famílies d’aquí, serem més ben 
tractats i establirem relacions de veïnatge.

I a més, comprarem productes de la millor qualitat, productes de temporada, 
més bons per a la salut, i evitant collites de productes encara verds, guardats en 
càmeres frigorífiques durant dies, perdent moltes de les seves propietats.

Per tot això, el comerç local és una gran elecció!

I si voleu conèixer tot el comerç que tenim a Teià, podeu consultar la guia de 
comerç a http://guia.teia.cat. Us sorprendreu! A Teià hi tenim de tot!

FE D’ERRATA: A l’anterior butlletí, l’autor de la fotografia de la portada era Antoni 
Falcó.
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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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S’aprova el pressupost 2015 
amb els vots a favor del gov-
ern municipal 

El passat mes de desembre el ple de 
l’Ajuntament va aprovar el pressupost 
del 2015, amb els vots a favor del go-
vern municipal (CiU, ERC i PSC); l’abs-
tenció del grup municipal del PPC i el 
vot en contra de GdT.

El pressupost per a l’any 2015 ascen-
deix a 7.025.771 € i es caracteritza per 
l’austeritat, tenint en compte la baixada 
d’ingressos arran de la crisi econòmica. 
L’estalvi brut, o el que és el mateix, la 
capacitat d’estalvi que preveu l’Ajunta-
ment un cop es descompten les despe-
ses corrents dels ingressos corrents, es 
situa en 969.000 euros. I l’estalvi net, on 
es descompten les càrregues financeres 
per amortització i interessos dels prés-
tecs, se situa en 84.000 €.

Les inversions baixen a poc més de 
300.000 euros i queden finançades per 
subvencions, un crèdit de 90.000 eu-
ros i l’estalvi net del propi Ajuntament. 
Aquestes inversions queden reduïdes a 
un arranjament del Poliesportiu, el pro-
jecte d’acondicionament del Camí de 
la Serra i els entorns de Can Llaurador 
(tots aquests, projectes amb subvenció 
d’altres administracions) i la canalització 
del carrer Folch i Torres, que ascendeix 
a 90.000 €, i que cal executar arran de 
la denúncia de la comunitat de veïns de 
Sant Berger que reclamava la demolició 
de la SI Turó d’en Baldiri.

Una altra novetat, és que per primera 
vegada, s’incorpora un Fons de Contin-
gència per tal d’atendre necessitats im-
previstes i inajornables, per tal que aques-
tes no posin en risc altres despeses.

Després que aquest Ajuntament iniciés 
un Pla de Sanejament el 2011, i que ha 
acabat aquest mateix 2014, just ara se’n co-
mencen a veure els resultats: S’haurà pas-
sat de tenir un deute de prop de 5 milions 
d’euros a 2.757.000 quan acabi el 2015. A 
través d’un esforç important de contenció 
de la despesa, s’ha aconseguit reduir el 
deute en gairebé 2 M d’euros en només 
4 anys. I sense anar més lluny, l’any vinent 
l’estalvi i la capacitat d’inversió de l’Ajunta-
ment ja serà molt superior gràcies a aquest 
esforç de contenció de la despesa.

En definitiva, un pressupost ajustat a 
la realitat econòmica, però realista i pru-
dent amb unes finances sanejades, i amb 
un equilibri entre ingressos i despeses.

Podeu consultar més detalls del pres-
supost al web municipal. g

HISENDA

Tipus de proveïdor Import 
factura

Del 15 de gener 
al 30 de juny 2015

A partir de 1 de 
juliol 2015

Proveïdors que siguin:
• Societats anònimes;
• Societats de responsabilitat 
limitada;
• Persones jurídiques i entitats 
sense personalitat jurídica 
que no tinguin nacionalitat 
espanyola;
• Establiments permanents i 
sucursals d’entitats no residents 
en territori espanyol en els ter-
mes que estableix la normativa 
tributària;
• Unions temporals d’empreses;
• Agrupació d’interès econò-
mic, agrupació d’interès econò-
mic europea, fons de pensions, 
fons de capital de risc, fons 
d’inversions, fons d’utilització 
d’actius, fons de regularització 
del mercat hipotecari, fons de 
titulització hipotecària o fons de 
garantia d’inversions.

Factures 
d’import 
inferior a 
1.000 €

Poden presentar 
factura electrònica o 

en paper

És obligatori pre-
sentar 

factura electrònica

Factures 
d’import 

igual 
o superior 
a 1.000 €

És obligatori presentar factura electrònica

Resta de proveïdors Totes Poden presentar factura electrònica o en paper

L’Ajuntament de Teià posa a disposició 
dels proveïdors la bústia de lliurament 
de factures electròniques en compliment 
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i crea-
ció del registre comptables de factures 
en el Sector Públic.

1. Quan entra en vigor?
La disposició final vuitena estableix 

que l’obligació de presentació de factura 
electrònica entrarà en vigor el dia 15 de 
gener de 2015.

Actualment ja és possible presentar les 
factures en aquest format de facturació 
electrònica.

2. Qui està obligat a presentar les fac-
tures en format electrònic?

Tots els proveïdors que hagin lliurat 
béns o prestat serveis a l’Administració 
Pública poden expedir i remetre factura 
electrònica. En tot cas, estan obligades 
a l’ús de la factura electrònica i a la seva 
presentació a través del punt general 
d’entrada que correspongui les entitats 
següents:
- societats anònimes;
- societats de responsabilitat limitada;
- persones jurídiques i entitats sense per-
sonalitat jurídica que no tinguin naciona-
litat espanyola;
- establiments permanents i sucursals 
d’entitats no residents en territori espa-
nyol en els termes que estableix la nor-
mativa tributària;
- unions temporals d’empreses;

- agrupació d’interès econòmic, agru-
pació d’interès econòmic europea, 
fons de pensions, fons de capital de 
risc, fons d’inversions, fons d’utilitza-
ció d’actius, fons de regularització del 
mercat hipotecari, fons de titulització 
hipotecària o fons de garantia d’inver-
sions.

No obstant l’anterior, i fent ús de 
l’habilitació prevista en l’article 4t de 
la Llei, l’Ajuntament de Teià ha acor-
dat, amb caràcter transitori i fins a 
30 de juny de 2015, eximir d’aquesta 
obligació les factures d’import inferior 
a 1.000 euros que expedeixin les en-
titats incloses en la relació anterior. A 
partir de 1 de juliol de 2015, aquestes 
entitats hauran d’expedir i presentar 
TOTES les seves factures mitjançant 
factura electrònica.

La resta de proveïdors poden, igual-
ment, presentar la factura electrònica.

3. Informació complementària
L’Ajuntament de Teià habilitarà un 

ordinador a les dependències munici-
pals, a l’oficina de recaptació, per tal 
que amb cita prèvia, qualsevol pro-
veïdor sense coneixements o sense 
mitjans informàtics pugui realitzar una 
factura electrònica amb el suport d’un 
tècnic.

Per tal de demanar cita prèvia cal que 
us poseu en contacte amb el servei de 
facturació al 93 540 93 50 - Marqueu la 
opció 6 i extensió 106 (de dilluns a diven-
dres de 9h a 14h). g

Nova llei de Facturació electrònica per a 
proveïdors de l’Ajuntament de Teià
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Actuacions de lluita con-
tra la plaga del morrut de les 
palmeres 

La plaga de l’escarabat morrut de les 
palmeres  continua la seva expansió per 
tots els països de l’arc mediterrani. Cal 
recordar les mesures que cal dur  a ter-
me per part dels titulars de les palme-
res:

• Vigilar totes les palmeres, especial-
ment les del gènere Phoenix

• del DAMM  les palmeres afectades 
mitjançant la bústia electrònica ssv.
daam@gencat.cat

• Si es detecten palmeres amb símp-
tomes de la plaga i es vol intentar sal-
var-les: aplicar de forma immediata trac-
taments fitosanitaris de xoc o sanejar o 
eliminar al màxim la part afectada de la 
palmera i posteriorment fer-hi un tracta-
ment fitosanitari. 

• Si detecteu palmeres amb  símpto-
mes i no es vol salvar-les de la plaga: ex-
treure i destruir totes les parts afectades 
de la palmera o realitzar tractaments 
fitosanitaris de xoc per tal d’eliminar to-
talment la plaga.

• Fer la poda i el sanejament de les 
palmeres durant els mesos d’hivern, ja 
que en aquesta època no vola l’adult i, 
per tant, es redueix el risc de dispersió 
de la plaga.

En el web agricultura.gencat.cat a 
l’apartat “Sanitat Vegetal”, trobareu més 
informació sobre les mesures de pre-
venció i lluita contra el morrut de les 
palmeres. g

Obres a la deixalleria man-
comunada de Teià, Alella i 
El Masnou 

Us informem que la deixalleria man-
comunada del Masnou, Alella i Teià res-
tarà tancada, des de principis de febrer 
fins, aproximadament, el mes de maig, 
amb motiu de les obres d’ampliació de 
l’equipament, per tal de facilitar la circu-
lació dins la instal·lació i millorar alguns 
espais d’aportació de residus.

El projecte contempla l’ampliació dels 
espais de servei, amb la incorporació 
d’una nova bàscula i la renovació i reu-
bicació de l’antiga, adaptant també no-
ves rasants del vial est per d’encabir-hi 
la plataforma per a la bàscula d’accés i 
la seva urbanització. Això en garantirà la 
funcionalitat de la instal·lació.

Durant el perióde d’obres, els usuaris 
que no siguin particulars (comercials, 
petits industrials, etc.) hauran d’utilitzar 
els serveis de gestors autoritzats de resi-
dus. Es pot consultar el gestor autoritzat 
més proper a l’Agència de Residus de 
Catalunya: 93 567 33 00, www.arc-cat.
net. 

D’altra banda, els usuaris particulars 
podran utilitzar la deixalleria mòbil 
d’Alella, el Masnou i Teià –que continu-
arà amb el calendari habitual– i la deixa-
lleria fixa de la Mancomunitat de Muni-
cipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i 
Vilassar de Dalt, anomenada “La Suïssa”, 
amb la qual s’ha establert un conveni de 
col·laboració i on les targetes de la dei-
xalleria mancomunada d’Alella, el Mas-
nou i Teià continuaran sent vàlides. g

OMIC

La gestió de l’OMIC durant 
l’any 2014 

L’Ajuntament de Teià té una Oficina Mu-
nicipal d’Informació al Consumidor des de 
l’any 2002. L’OMIC és un servei gratuït d’in-
formació, d’ajuda, de mediació i d’orienta-
ció destinat a les persones consumidores 
i usuàries perquè puguin exercir els seus 
drets bàsics. Els serveis que s’ofereixen 
són: atenció al ciutadà prèvia visita concer-
tada; tramitar les consultes i reclamacions 
de les persones consumidores i usuàries i, 
si s’escau, remetre-les als organismes com-
petents per tal que resolguin; gestionar les 
reclamacions de les persones consumido-
res i usuàries per intentar trobar solucions 
als conflictes plantejats; promoure accions 
d’inspecció de consum del comerç mino-
rista per tal de verificar el compliment de 
la normativa que afecta els drets de les 
persones consumidores i usuàries, i en 
general qualsevol altra funció relacionada 
amb la defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries.

Davant d’una reclamació d’un consumi-
dor presentada davant de l’OMIC s’ha de 
tenir en compte que no estem davant 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 intentar fer respectar les normes. Però 
al cap i a la fi, aquelles reclamacions que 
malauradament no son resoltes a favor 
del consumidor, sempre poden ser resol-
tes davant de la justícia ordinària o altres 
administracions públiques en sectors molt 
concrets (serveis telefonia, banca o asse-
gurances). 

Així l’any 2014 l’OMIC de Teià va atendre 
175 visites, de les quals 99 es van resoldre 
amb una consulta, 68 es van convertir amb 
expedients de reclamació, i es van formular 
8 denúncies davant de l’Agència Catalana 
de Consum. Mes del 60% dels expedients 
tancats l’any 2014 es van resoldre a favor 
del consumidor. Segons un estudi de la Di-
putació de Barcelona la mitjana de casos 
resolts en els municipis de la Província de 
Barcelona és del 58%. En quant als sectors 
més reclamats durant l’any 2014 han es-
tat les telecomunicacions i serveis bàsics, 
doncs entre els dos han estat el 30% de 
reclamacions. 

Així doncs, us a animen a seguir fent 
servir el servei de l’OMIC que durant tants 
anys ha estat atenent, informant i intentant 
solucionar tots aquells dubtes, inquietuds 
o reclamacions que en matèria de consum 
han tingut i tenen els ciutadans de Teià. g

OMIC Passeig de la Riera, 94 1a planta
Tl. 93 555 12 34

SANITAT SERVEIS
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URBANISME

L’ajuntament invertirà els 
propers mesos 195.000 € en 
arranjaments de via pública 
i patrimoni 

Fidels al plantejament que el govern 
municipal es va autoimposar en els pressu-
postos del 2014 i 2015 de no destinar fons 
propis a inversions si no se’n tenia assegu-
rat el finançament, a fi i efecte de no crear 
endeutament a les arques municipals, en 
el pressupost del 2014 es van preveure 
un seguit d’arranjaments i inversions, per 
import de 195.000 euros, que podrem 
executar en els propers mesos, una vega-
da confirmat el finançament per part de la 
Diputació.

Aquestes inversions, bàsicament van 
destinades a arranjaments de vies publi-
ques, a l’adequació de vies de comuni-
cació del nostre municipi, a mesures de 
seguretat de l’escola El Cim i restauració 
patrimonial.

Arranjament vies publiques: 82.000 euros
- Asfaltat de zones més deficients i deterio-
rades del Passeig La Riera. 

- Arranjament de les voreres malmeses del 
Passeig La Riera.
- Carrer Cerdanya. Tala arbrat, arranjament 
voreres i ferm.

Camí de la Serra: 46.027 euros
- Adeqüació del Camí de la Serra amb un 
tractament de pista que eviti l’erosió per 
l’aigua que provoca recs i xaragalls i que 
dificulta el trànsit pel Camí de la Serra des-
prés de dies de pluja. S’actuarà, en aquesta 
primera fase, des del final asfaltat de Joan 
XIII fins a l’entrada a la urbanització La 
Molassa. D’aquest pressupost de 46.000 
€ l’Ajuntament n’haurà d’assumir 8.000 € 
fora de subvenció.

Mur escola El Cim: 24.425 euros
- Construcció d’un mur de protecció al pati 
de grans de l’escola El Cim llindant amb el 
carrer El Cim.

Can Llaurador 42.460 euros: 
- Restauració d’elements històrics a la fa-
çana de Can Llaurador, patrimoni singular 
local.

Altres Inversions:
- Folch i Torres: Mesures de protecció 
contra inundacions del Carrer Folch i Tor-
res, torrent Sant Berger, per tal d’executar 
la sentència assumida íntegrament per 
l’Ajuntament (90.000 euros).
- Carrer Fivaller: Tractament anti-lliscant per 
seguretat de vehicles i persones (14.000 
euros sense finançament). g

Voreres malmeses del Passeig de La Riera.

Estat actual del Camí de la Serra.

Més espai per l’esport 

L’any 2014 s’ha tancat amb una rècord 
de participació i d’inscripcions en les ac-
tivitats programades al  Poliesportiu El 
Cim. Aquest fet fa que l’Ajuntament hagi 
de cercar solucions per evitar la massi-
ficació en algunes sessions i per aquest 
motiu, des de la regidoria d’Esports i 
dins el catàleg de recursos que la Dipu-
tació de Barcelona ofereix, hem encar-
regat la redacció d’un projecte de cons-
trucció d’una nova sala aprofitant espais 
del primer pis del poliesportiu. Aquesta 
sala permetria donar més espai útil per a 
activitats dirigides i fitness i, a més a més,  
permetria augmentar l’oferta d’activitats. 
La redacció d’aquest projecte, que ja està 
en la recta final i ben enviat serà entregat 
al nostre Ajuntament, no ha suposat cap 
despesa perquè és finançat en la seva to-
talitat per la Diputació de Barcelona.

La construcció d’aquest nou espai dins 
del poliesportiu no es faria immediata-
ment i està subjecte a l’obtenció d’un 
finançament garantit per part d’altres ad-
ministracions com la Generalitat de Cata-
lunya o la mateixa Diputació. 

Suport a les entitats
D’altra banda, i seguint amb la política 

de suport a les entitats, el passat més de 
desembre, l’Ajuntament de Teià i l’Agru-
pació Esportiva Teià han signat un con-
veni de col·laboració entre ambdós ens. 
L’Ajuntament de Teià ajudarà en el finan-
çament de les obres de millora de la Pista 
poliesportiva de l’AE Teià amb una sub-
venció directa de 3000€ i a canvi cediran 
puntualment  l’espai a l’Ajuntament per a 
organitzar activitats de les seves regidori-
es de l’àrea de participació ciutadana.

Així mateix, en el Poliesportiu el Cim 
s’han pintat les línies reglamentàries de 
patinatge per facilitar l’organització de 
competicions reglades i proves de nivell, 
que era una vella i justificada reivindica-
ció del Club Patinatge Teià. 

2015, més esport
El 2015 cal continuar potenciant l’es-

port i cercant millores en les nostres 
instal·lacions i, evidentment, donant su-
port a les entitats mitjançant subvencions 
ordinàries i incidint en aquelles extraor-
dinàries que ho requereixin.  Entretant, 
les regidories d’esports de Teià, Alella i 
el Masnou ja estan treballant per a l’edi-
ció 2015 de la Caminada dels Tres Pobles 
que pretenem que sigui atractiva per a 
tothom per tal de commemorar-ne el 
seu 10è aniversari. Reserveu-vos aquesta 
data: 12 d’abril. g

ESPORTS
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La Festa Major de Sant Martí 2014 ha 
estat un èxit de participació de teianencs 
i teianenques en totes les activitats pro-
gramades. 

Una Festa Major que ha comptat amb 
un seguit d’activitats organitzades per 
les entitats juvenils, culturals, solidàries 
i esportives de Teià que han significat el 
gruix del programa i que han sabut re-
inventar-se i fer que l’edició d’enguany 
hagi estat diferent i ben reeixida.

El pregó que enguany commemora-
va els 50 anys de les campanes de Sant 
Martí, restituïdes després d’haver estat 
arrabassades durant la guerra civil es-
panyola per fer-ne munició, ja feia intuir 
que la de 2014 seria una gran Festa Ma-
jor. Cantaires locals van interpretar textos 
fets expressament per a l’ocasió sobre te-

mes del musical Notre-Dame de París. 

L’exposició de Festa Major a la Casa 
Municipal de Cultura La Unió anava de-
dicada a descubrir un teianenc il·lustre, 
en Joaquim Magem, conegut com a 
fotògraf, però amb una vida artística i 
d’amant de la música i les arts escèni-
ques ben intensa. Una exposició on teia-
nencs i teianenques eren protagonistes 
en els centenars de fotografies que s’hi 
exposaren i que va ser visitada multitu-
dinàriament.

La colla gegantera estrenava ball de 
gegants i, per primera vegada ens ha 
permès captar la instantània de l’Elionor 
i el Pere Noguera dins una església de 
Sant Martí plena de gom a gom.

Les corals de Teià, actives i participa-
tives com sempre, ens oferien dos con-

certs: el de la Coral Picarol a la Casa Mu-
nicipal de Cultura, que ens demostrava 
que les corals de grans tenen el relleu 
assegurat i el concert “això és Atàlia”, del 
cor del mateix nom, que amb un reperto-
ri divers i agoserat, van omplir La Palma 
amb un espectacle fresc i dinàmic.

El què d’aquí, joc de preguntes sobre 
el poble, que organitza la Societat La 
Flor de la Palma; la baixada de vehicles 
sense motor, una de les més tradicionals 
activitats de la Festa Major, que any rere 
any programa l’AMPA del Cim; la guerra 
de bombardes de l’Agrupació d’Escoltes 
Mintaka, la passejada de balcons, el di-
nar jove al refugi del vedat promogut per 
la Komissió Jove o el ball per a la gent 
gran, foren altres activitats amb gran par-
ticipació de petits, joves  i grans.

Pregó de la Festa Major 2014. Balcons guarnits per celebrar la festa.

La Unió preparada per a l’exposició. Fotografia anual de Martins i Martines.

CULTURA

Les entitats i els teianencs i teianenques, 
veritables protagonistes d’una Festa Major sonada
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Els dimonis i els tabalers van encarre-
gar-se de dinamitzar gairebé tot un dis-
sabte amb espectacle de tabals, correfoc 
infantil i el plat fort amb el correfoc de 
la Colla Dimonis de Teià que van omplir 
els carrers de llum, foc, sofre i molta gres-
ca, amb música fins ben entrada la nit, al 
Parc de Can Godó.

Paral·lels i Meridians, espectacle po-
ètic protagonitzat pels nois i noies de 
l’Institut Turó d’en Baldiri fou una aposta 
del Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaritat molt aplaudida pel públic as-
sistent al teatre de la Palma.

Sant Martí, Ofici, relleno, sardanes, 
foto dels Martins i Martines, són activi-
tats fixes i tradicionals  que mai manquen 
en la nostra Festa Major. I per la tarda, 
la máxima distinció que atorga l’Ajunta-
ment de Teià, el Tei de Plata.

Les activitats esportives, encapçalades 
per una nova Teialada del Club Excur-
sionista de Teià, així com el torneig de 
bridge, l’aerolates o la microgimnàsti-
ca, també van tenir el seu protagonisme.

Teatre per a adults amb la Companyia 
Toni Albà a La Palma, dansa amb Alkyo-
ni Bouchalaki a Ca l’Antiga i màgia amb 
el Mag Magoo per als més petits, foren 
de les poques activitats fetes per profes-
sionals i que demostren que el gruix de 
l’activitat de la Festa Major és realitzada i 

cal agrair-la a entitats del poble i amb un  
paper predominant per la Comissió de 
Festa Major, que coordinats pels tècnics 
de l’àrea de Cultura, fan que tot rutlli. 

Els joves de Teià són dinàmics, pro-
posen i s’autogestionen. Varen poder 
demostrar-ho organitzant sopar, cer-
catasques, concerts fins a la matinada i 
xocolatada per donar la benvinguda al 
nou dia. La Komissió Jove s’encarrega de 
triar artistes i organitzar tots els actes de 
la Nit Jove de la Festa Major. Una gran 
feinassa.

En aquesta Festa Major, se li ha volgut 
donar un impuls al sopar popular, que 
s’ha unit al Ball de Festa major en una 
sola activitat i ha fet que hagi crescut i 
hagi sembrat la llavor de grans sopars-
ball de Festa Major per als propers anys. 
Tot un encert, el poliesportiu  guarnit i 
amb les taules parades i amb cambrers 
de luxe de la Comissió de Festes, feia 
molt de goig!

La Festa popular, el ball de Llancers 
que van interpretar les seves danses i les 
de l’Esbart Mar Blava de Malgrat de Mar, 
dins l’església de Sant Martí, i el pa amb 
vi i sucre, el passi de fotos i un petit es-
pectacle de focs artificials amb música, 
van tancar una Festa Major exitosa i molt 
participativa i de la qual tots els teianencs 
ens n’hem de sentir molt cofois. g

La Vicenta Verge fent el taller de relleno. Gimnàstica a la CMC La Unió. Mag Magoo a La Palma per als més petits.

Taller de banderes a La Unió.

Exposició Moviment, a Ca l’Antiga.

Sardanes a la plaça Sant Martí.  
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ENSENYAMENTCULTURA

Diagnosi educativa per 
a l’acompanyament a 
l’escolaritat 

Des del Consell Escolar Municipal, en 
col·laboració amb els tècnics de la Ge-
rència de Serveis d’Educació de la Dipu-
tació de Barcelona, hem iniciat un pro-
grama  d’acompanyament a l’escolaritat.

Aquest programa es divideix en dues 
fases:

- 2014-2015 una primera fase de diag-
nosi.

- 2015-2016 la redacció d’un projecte 
d’acompanyament escolar.

Els objectius d’aquest programa són:

a. Conèixer la situació educativa del 
municipi i identificar els punts forts i els 
punts febles de l’escolarització dels in-
fants i joves de Teià, en relació a l’assoli-
ment de l’èxit educatiu.

b. Identificar i conèixer els actors i els 
recursos educatius i socials, implicats en 
l’assoliment de l’èxit eductiu dels infants 
i joves de Teià.

c. Consolidar el Consell Escolar Muni-
cipal com un espai compartit i corespon-
sable del treball que esdevingui focus de 
coneixement, de debat i de millora dels 
processos i estratègies d’acompanyament 
a l’escolaritat que poden afavorir l’èxit edu-
catiu de tots els infants i joves de Teià.

En aquest primer any, després de la 
recollida d’informació i d’un treball de 
camp on es recolliran les visions dels 
diferents agents implicats en l’educació 
(docents, estudiants, pares i mares, en-
titats educatives i serveis municipals), 
s’elaborarà un diagnòstic que serà vali-
dat en el Consell Municipal Escolar i del 
qual haurà de sorgir un projecte d’acom-
panyament escolar que es redactarà i 
aplicarà en  el curs 2015-2016. g

El Govern Municipal 
aconsegueix 125.000 euros 
de la Diputació per realitzar 
els arranjaments més 
prioritaris de l’escola El Cim 

L’alcalde de Teià, Josep Botey, i el re-
gidor d’ensenyament, Jaume Sabatés, 
s’han reunit amb el president de la Dipu-
tació de Barcelona, Salvador Esteve i el 
vicepresident tercer de la diputació i al-
calde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer 
per demanar el suport de la corporació 
provincial per tal de dur a terme la reha-
bilitació de l’edifici de l’escola municipal 
El Cim, que pateix importants desper-
fectes. Es tracta d’un edifici que va ser 
construït fa més de quaranta anys, que 
després de projectes d’ampliació i remo-
delació acordats amb la Generalitat els 
anys 2004 i 2008 que no es van arribar a 
dur a terme en la seva totalitat per les di-
ficultats econòmiques, i que cal fer-li un 
manteniment a fons i sobretot, adequar-
lo als requeriments de seguretat vigents.

El president Esteve ha estat receptiu a 
les peticions dels nostres representants 
municipals i s’ha compromès a una ajuda 
extraordinària de 125.000€ per fer front 
a algunes de les deficiències de segu-
retat més urgents. Malauradament, amb 
aquesta aportació no es cobreixen ni de 
bon tros les deficiències de l’escola, per 
la qual cosa caldrà continuar reivindi-
cant al Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya la reforma 
integral aprovada l’any 2008. A aquesta 
aportació de la Diputació aquest any, s’hi 
ha de sumar la reparació de les deficièn-
cies estructurals del gimnàs nou, amb el 
compromís del Departament d’Ensenya-
ment de fer una RAM (reforma ampliació 
i millora) a l’escola i les aportacions de 
fons propis com hem fet l’any 2014.

L’alcalde de Teià, Josep Botey, i el 
regidor d’Ensenyament, Jaume Sabatés, 
reunits amb el president de la Diputació, 
Salvador Esteve.

La Diputació de Barcelona va elaborar, 
i va lliurar el setembre passat a l’Ajunta-
ment, l’estudi “Pla Inicial de Manteniment 
de l’Escola El Cim en el municipi de Teià”, 
en el qual es detallaven les mancances i 
els arranjaments necessaris per a l’esco-
la, amb la valoració econòmica i el calen-
dari segons prioritats.

El regidor d’ensenyament i l’alcalde 
han fet diferents visites al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i a la 
Diputació perquè aquestes administra-
cions s’impliquessin amb el que és una 
necessitat urgent de reparació i manteni-
ment del centre escolar, i que han donat 
fruit amb els compromisos d’aportacions 
en aquesta primera fase del 2015 del Pla 
de Manteniment d’El Cim. g

Joan Maria de Castellar amb el Tei de 
plata 2014.

S’atorga el Tei de plata 2014 
a Joan Maria de Castellar 

Teianenc que ha destacat en diferents 
vessants de la seva polifacètica trajec-
tòria artística i professional. De caràcter 
afable i altruïsta, ha treballat intensament 
en les arts figuratives com l’escultura, la 
pintura, el dibuix i professionalment, la 
seva arquitectura, que ha estat la seva 
activitat professional principal, ha estat 
reconeguda arreu i ha deixat la seva em-
premta en diferents edificis de Teià.

El dia 12 de novembre de 2014, el seu 
treball principal i més visible, el Parc de 
Can godó, va complir 20 anys i continua 
en perfecta vigència per la seva versatili-
tat, funcionalitat i vistositat, i que ha aco-
llit nombrosos esdeveniments de tota 
índole, i és punt de referència per a teia-
nencs i teianenques i emplaçament cívic 
i de convivència.

Ha col·laborat amb diferents entitats 
teianenques, que han aprofitat el seu ta-
lent i la seva traça artística, per al desen-
volupament de les seves activitats cultu-
rals, esportives, educatives, etc.

Per tot això, es va lliurar enguany el Tei 
de Plata, guardó tan preuat per tots els 
teianencs i teianenques, a Joan Maria de 
Castellar i Bertran, fent-hi constar en el 
Tei de Plata la següent inscripció:

“Per la trajectòria professional i artística 
i per la col·laboració desinteressada amb 
les entitats i el poble de Teià”.

En l’acte de concessió del Tei, els assis-
tents van poder conèixer a través d’una 
filmació, l’obra i la vida d’aquest artista 
en un homenatge ple d’emotivitat. Cas-
tellar, que va rebre el guardó de mans de 
l’alcalde Josep Botey, va destacar que ell 
“mai anava al davant, sinó al costat” del 
seu equip, que també considerava me-
reixedor d’aquest homentatge. g
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Un espai a facebook on publicar les fotografies de Teià des de tot tipus de perspectives.

La fotografia amb més likes del darrer mes és d’en Pep Mas Margarit, realitzada per Josep Duran el 
26 de desembre de 1971.

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

L’ULL CLUCk



pàgina 10 | Butlletí municipal 127 | novembre de 2014 - gener de 2015 L’EQUIP DE GOVERN INFORMA 

ESPECIAL 
COMERÇ LOCAL

Comerç local, comerç de proximitat 
Una aposta sana, justa, sostenible i responsable!

Amb la voluntat de fer costat al comerç 
local, darrerament l’Ajuntament ha iniciat 
diferents activitats que fomentin el con-
sum al petit comerç del municipi. Primer, 
el passat mes de desembre, amb la cam-
panya “Per Nadal, comerç local”, on es va 
poder gaudir de diferents espectacles al 
llarg de la Riera per impulsar les compres 
de Nadal. I després, amb la campanya 
“Comprar a Teià té premi”, on s’han sor-
tejat un total de 1000 euros, repartits en 
vals de 20 euros que els guanyadors han 
pogut gastar en els comerços adherits.

En aquesta mateixa línia, volem dedicar 
aquest butlletí al comerç local del muni-
cipi, el comerç que anomenem de proxi-

mitat. Per sort, a Teià, hi tenim una bona 
varietat de comerç, on es venen produc-
tes de molta qualitat, petites botigues de 
caire familiar, que ens ofereixen un tracte 
personal i directe, amb productes de pro-
ximitat i de temporada, els millors per la 
salut i el medi ambient. Aquí, s’eviten les 
collites de productes encara verds i guar-
dats en càmeres durant temps, que per-
den totes les seves qualitats i que sovint 
han de ser transportats a grans distàncies, 
amb l’impacte en consum de combustible 
i CO2 a l’atmosfera que això suposa.

A Teià, hi trobarem productes bons, 
collits al seu temps, fets a casa nostra, i 
donem feina a les persones del municipi 

que s’hi dediquen. Des de Teià, apostem 
per un consum sa, sostenible, just i res-
ponsable!

La millor garantia d’un consum respon-
sable és el comerç de proximitat: aquí, 
el tracte personalitat garanteix una rela-
ció de confiança en què el professional 
coneix les necessitats del comprador i 
aquest pot buscar el seu consell.

A teià, no hi falta de res, aquí al cantó, 
hi trobem el menjar de la millor qualitat. 
Hi ha tot tipus de comerciants, alguns 
centenaris, altres amb joves emprene-
dors, que són capaços d’adaptar-se i re-
inventar-se a les noves necessitats.

Aquí en teniu una petita mostra:
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FRUITES I VERDURES
IRENE RIBAS
Al Mercat Municipal de Teià, hi tro-
bareu Fruites i Verdures Irene Ribas, 
amb la millor qualitat en fruites i ver-
dures. Ofereixen servei a domicili. I 
a més, per aquells que busqueu 
fruites i verdures ecològiques, la 
Irene en ven i són de Teià! Aquí hi 
trobareu verdura sempre fresca i de 
proximitat.
Oberts tots els dies als matins; i di-
marts i divendres a la tarda.

COALIMENT
Un negoci familiar dedicat al co-
merç del poble per tercera genera-
ció, des de l’any 1978. 37 anys dedi-
cats al servei i necessitats del client, 
oferint-los productes de qualitat. 
Aquí hi trobareu productes d’ús 
quotidià, i productes frescos com 
fruites i verdures de qualitat i proxi-
mitat (directament de pagès).
També disposen de carnisseria i to-
cineria, amb carns de Girona, tant 
de porc com de vedella, i una selec-
ció d’aviram. Tot plegat, per millo-
rar el servei i poder oferir als clients 
productes saludables i de qualitat!

FORN DE LLENYA MATEU
Al Forn Mateu hi trobareu pa cuit 
amb forn de llenya i fet artesa-
nalment. Tenen varietat de pans 
ecològics, espelta, cereals, sègol, 
alemany, integral, pans especials 
d’olives, formatge... I les pastes, 
també són artesanes: croissants, 
magdalenes, coques, ensaïmades, 
xuxos i els pastissets d’en Marc. I a 
més, fan pastissos per encàrrec!

FRUITES I VERDURES
LINA RUANO
Al Mercat Municipal també hi tro-
bareu les Fruites i Verdures Lina 
Ruano, amb productes de proximi-
tat, fruites i verdures de molts bona 
qualitat, fruites secs, llegums... tot a 
punt i preparat, mongetes, bledes, 
espinacs, carbassa i més.
També podeu fer la vostra coman-
da i us ho porten a casa!
Oberts tots els dies als matins; i di-
marts i divendres a la tarda.

CARNS J. MÓNICO
Carns Mónico és un petit comerç 
familiar portat pels germans Neus i 
Jaume, fi lls d’en Jaume i la Manuela, 
fundadors del negoci l’any 1984.
Aquí hi podreu trobar des de tot ti-
pus de carns (vedella, porc, xai i avi-

ram) a embotits i formatges variats.
A més són especialistes a Teià en 
fer hamburgueses i botifarres de 
diferents gustos: ceba i parmesà, 
all i julivert, morunes, ceba i poma, 
vedella, bacon amb formatge, entre 
d’altres. Quan és temporada, en fan 
de castanyes, calçots, moniato, re-
lleno... i totes d’elaboració pròpia. 
També obren els diumenges, ofe-
rint, a més de tots els seus produc-
tes, menjar casolà per emportar. Si 
voleu més informació els podeu se-
guir a www.carnsmonico.es i al seu 
facebook.

FORN NOU TEIÀ
El Forn Nou és un negoci que es 
manté ja amb la seva quarta ge-
neració, inaugurat l’any 1904! Ofe-
reixen productes artesans fabricats 
dia a dia, amb pa elaborat curosa-
ment pel forner, amb fermentació 
natural i fet amb massa mare. Ofe-
reixen gran varietat de pans, com el 
d’espelta, de blat, civada, pa comú, 
de pagès...
Són molt reconegudes les seves 
coques de Llavaneres, cabell d’àn-
gel, llardons, brioix, panellets i tota 
classe de bolleria.
Al Forn hi trobareu sempre la San-
dra, a qui no li falta mai un somriu-
re. El tracte directe, l’amabilitat, els 
productes de qualitat, i la confi an-
ça amb els clients són la raó que 
aquest negoci hagi durat tant!

CAN MARCUAL
I aquí tenim un altre comerç cen-
tenari! Obert des del 1900 al llarg 
de 4 generacions, segueixen la ma-
teixa fi losofi a dels seus inicis, però 
adaptant-se a les noves èpoques.
Es tracta d’una botiga de servei, 
amb productes de molta qualitat i 
especialitzada en la xarcuteria selec-
ta pròpia. Si vols un bon vi, en Santi 
et recomanarà el millor! També hi 
podràs trobar conserves, menjar 
preparat i productes d’ús diari. 
Aposten pels productes elaborats, 
ecològics, naturals i de proximitat.

AVIRAM CARNISSERIA NÚRIA
Segona generació amb més de 40 
anys al servei del poble. Aquí hi 
trobareu carns i aviram de primera 
qualitat. També hi tenen embotits 
selectes. Tot, d’elaboració pròpia!
Si ho voleu, podeu fer el vostre 
encàrrec personalitzat. Fan reparti-
ment a domicili i la Núria, sempre 
està disposada a compartir els seus 
consells culinaris!

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
CASA MUNICIPAL DE CULTURA LA UNIÓ
Berenguer Raudors, 1-3. Tel: 93 540 12 63 - unio@teia.cat - 
www.teia.cat i www.facebook.com/cmc.la.unio 
Atenció al públic: dijous de 10 a 13 h, de dimarts a divendres de 
18 a 20.30 h i tots els caps de setmana en horari d’exposicions.

L’hivern 
de la Unió

Costura
Crea la teva peça de roba o la disfressa pel teu fi ll. No cal saber-ne.

Dijous de 9.30 a 11hPreu: 77.25 euros
(10 sessions)

Tècniques 

fotogràfi ques

Dimecres  de 18 a 20h

Preu: 77.25 euros 

(6 sessions més 1 sortida pràctica)

Cosmètica natural
Cuida’t a l’hivern Dijous 12 i 19 de febrer de 

19 a 21 h
Preu: 27.10 euros

Crea i gestiona 

el teu blog

Dimecres 11, 18, 25 de febrer i 4 

de març de 17.30 a 19.30h

Preu: 41.20 euros

Alimentació 
saludable

Divendres 27 de 
febrer i 6 de març de 

19 a 21h
Preu: 32.60 euros

Postres 
d’hivern

Divendres 13 i 
20 de març de 

19 a 21h
Preu: 32.60 euros
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Som convergents

Som Convergents, i això es nota. És 
nota perquè som capaços d’arribar a 
enteses amb totes les formacions polí-
tiques, siguin del color que siguin, a fi i 
efecte d’assolir la governabilitat a l’Ajun-
tament. El primer és el poble i un poble 
necessita un govern; i un govern neces-
sita pacte, diàleg i sentit comú. 

Som Convergents i això es nota, per-
què som capaços de redreçar situacions 
econòmiques adverses, tot i no haver-les 
provocat, d’afavorir projectes municipa-
listes, de garantir estabilitat en els ajunta-
ments, i aproximar el govern municipal a 
la ciutadania, als teianencs i teianenques. 
Per això, i des de fa més d’un any hem 
establert unes trobades molt profitoses 
on copsar la realitat del poble, de veïns i 
veïnes i prendre nota de les preocupaci-
ons reals dels vilatans.

Tot això és posible perquè som Conver-
gents i no fem volar coloms. En temps de 
recessió econòmica, cal contenció de la 
despesa i prioritzar projectes i serveis im-
prescindibles davant d’altres superflus. 

Som Convergents i fem el que prome-
tem. No diem en campanya que no co-
brarem per realizar una feina i assumir les 
responsabilitats que un càrrec electe os-
tenta, i després cobrem com el que més. 
Això mai no ho farem! Som convergents 
i fem el que prometem. No prometem 
zones d’aparcament malmetent mo-
biliari urbà, obviant la seguretat dels 
veins i dels vehicles. 

Un càrrec electe té responsabilitats i 
es deu a elles. Del contrari, està enga-
nyant el veí, el votant i el poble i a més 
a més, està privant l’accés als governs a 
gent que està plena d’idees i de treball 
per oferir. Ens agrada el treball compar-
tit, consensuat i mai imposat. Ens agrada 
escoltar, respondre, ser empàtics i con-
seqüents. Som amants del bon clima de 
treball i no fem sang, ni pretenem treure 
rendiment d’un assumpte laboral. Això 
mai no ho farem!  

Som Convergents i transparents. Som 
Convergents i nacionalistes i defensem 
la independència com el millor instru-
ment per servir els catalans i el poble. 

Som Convergents, aquesta és la nos-
tra tarjeta de presentació. La feina i els 
resultats ens avalen! g

Perquè governi la voluntat 
dels Teianencs

Gent de Teià (GT) tornem a presentar 
la nostra candidatura a les eleccions mu-
nicipals del proper 24 de maig de 2015. 
Ho fem il·lusionats, amb el cor obert en-
vers el nostre poble. Tenim projectes, so-
lucions i equip humà per a millorar Teià. 
Durant els dos anys i mig que hem estat 
governant, hem guanyat en experiència, 
i també des de l’oposició, fent tot el se-
guiment que està al nostre abast, de tot 
el que s’està duent a terme, des de les 
diferents regidories. 

Gent de Teià, nascut del Poble i per al 
Poble, sentim el vostre escalf i la vostra 
indignació davant l’actuació del tripartit 
(CiU,ERC, PSC). Ells van segrestar la vo-
luntat i la veu dels teianencs, aquest fet 
no pot tornar ha passar.

El Poble és sobirà i els grups concur-
rents a les eleccions no podem emmor-
dassar la seva veu ni menystenir-la. A la 
política no tot si val, hem de ser ètics, 
honestos i sensibles al desig dels nostres 
vilatans, sense aquestes qualitats ningú 
és digne de governar ni representar el 
seu poble. 

- Teianencs la vostra participació és ne-
cessària. 

- La democràcia és necessària.
- Però la democràcia ha d’estar acom-

panyada d’honestedat, ètica i moralitat. 
Sense aquests valors, ningú mereix 

governar. Només tu amb el teu vot pots 
fer-ho possible. El 24 de Maig no perdis 
l’ocasió, vine a votar per a millorar Teià. g
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Els reptes del 2015

El futur és un full en blanc que nosal-
tres escriurem. A nivell municipal a mei-
tats del nou any 2015 s’inaugurarà un 
nou mandat amb nous i vells reptes.

• A nivell econòmic: mantenir l’equili-
bri de les finances locals, millorar el seu 
finançament i redistribuir la càrrega im-
positiva.

• A nivell social: treballar per evitar 
que s’agreugi la fractura social, conse-
qüència de la crisi econòmica. Per això, 
hem de mantenir  uns  serveis públics 
de qualitat ja que aquests són la millor 
garantia d’igualtat social. Els Serveis So-
cials, el Casal d’Avis, els pisos de la gent 
gran, el consultori municipal,  el Casal 
de Joves, l’escola bressol municipal 
Els Galamons, la biblioteca municipal 
de Can Llaurador, la casa de cultura La 
Unió, l’escola pública el  Cim, l’Institut 
el Turó d’en Baldiri, el poliesportiu mu-
nicipal El Cim, etc són serveis que per-
meten l’accés a una millor vellesa, a una 
millor educació i cultura i a una millor 
sanitat i  no ens podem permetre ni un 
pas enrere.

• A nivell urbanístic: Aprovat el  POUM, 
començarem a dibuixar el poble de la 
propera dècada i el soterrament de la 
Riera ha de començar a ser una realitat 
que ens permeti millorar la principal 
artèria del nostre municipi i els serveis 
que per ella passen. 

• També hem de millorar els serveis 
de recollida i tractament de la brossa, 
la neteja viària i la relació amb el nostre 
entorn natural. Aconseguir-ho serà fruït 
de la col·laboració entre els serveis mu-
nicipals i la ciutadania, no oblidem que 
la neteja i el respecte pel nostre entorn  
és cosa de tots i totes. 

• A nivell polític: s’hauria de rebaixar 
la tensió que hi ha hagut en aquest man-
dat, hauríem de ser capaços de veure 
a l’altre com un adversari i no com un 
enemic. Malauradament, perquè aquest 
desig sigui realitat molts dels actors po-
lítics haurien de reconsiderar el deixar 
pas a nova saba.  Nova saba que no pas-
sa només per cares noves si no per una 
major participació dels ciutadans en 
l’esfera pública, gràcies a la qual acon-
seguirem rebaixar la tensió política i mi-
llorar la defensa d’allò públic. g

Pressupost 2015

El passat mes de desembre, el ple de 
l’Ajuntament va aprovar els pressupostos 
per al 2015. Anant més enllà dels nú-
meros, i centrant-nos en la filosofia que 
destil·la el nou pressupost, des del grup 
d’ERC pensem que si alguna paraula el 
pot definir és prudència: 

Prudència, perquè l’estalvi brut es situa 
en 969.000 euros i el net (és a dir, des-
comptant-hi les càrregues financeres) 
situa  la capacitat d’estalvi en 84.000 €. 
I entenem que es tracta d’una xifra rao-
nable donada la situació econòmica i 
l’elevat import d’interessos i amortitzaci-
ons dels préstecs. A mesura que es vagi 
amortitzant el deute, l’estalvi net també 
serà molt superior. 

Prudència perquè per primera vegada 
s’hi incorpora un Fons de Contingència 
per tal d’atendre necessitats imprevistes.

I prudent, perquè les inversions baixen 
a poc més de 300.000 euros. Unes inver-
sions finançades a través de subvenci-
ons, d’estalvi net i d’un crèdit de 90.000 
euros. 

El Pla de Sanejament iniciat al 2011 
comença a donar els seus resultats: Hem 
passat de tenir un deute de prop de 5 M 
d’euros a 2.757.000 quan acabi el 2015. 
S’ha fet un esforç importantíssim que va 
començar la legislatura passada, acon-
seguint reduir el deute en gairebé de 
2 M d’euros tan sols en 4 anys. La res-
ta d’administracions, tant la Generalitat 
com el govern espanyol, van augmen-
tant any rere any el seu endeutament. 
Aquí, des d’una administració molt pe-
tita però que presta molts serveis, hem 
anat reduint el deute en molt poc temps 
per anar deixant unes finances cada cop 
més sanejades.

L’impacte inicial de la crisi va requerir 
una reestructuració econòmica que no 
ha estat gens fàcil. Ara però, comencem 
a veure el fruit dels enormes esforços 
que s’han fet per tal que les despeses 
corrents es puguin sufragar amb ingres-
sos corrents i no aquells que són conjun-
turals, per seguir oferint serveis malgrat 
la crisi, per no renunciar a la part social 
en un moment en què es fa tan neces-
sària, i tot plegat, quan els ingressos van 
caient any rere any, i el retard en el seu 
pagament s’allarga cada cop més. g

Queridos vecinos, con el fin de que 
conozcan ustedes un poco más a la regi-
dora que nos representa, hemos selecci-
onado los enlaces de su participación en 
el programa de tertulia Marca Empresa, 
de Radio Marca Barcelona y en el debate 
de 25TV La veu de l´empresari.

Muchas gracias por su atención.

Programa Marca Empresa día 7/12/14:

http://www.radiomarcabarcelona.com/
marca-empresa/

Programa Marca Empresa día 21/12/14:

http://www.radiomarcabarcelona.com/
marca-empresa/ 

Programa Marca Empresa día 18/1/15: 

http://www.radiomarcabarcelona.com/
marca-empresa/

Debat Independència (La Veu de 
l´Empresari de Alfred Salud) 30/12/14 
canal Comunipress de Youtube:

1ª parte:

https://www.youtube.com/
watch?v=sbYrREX5Mq8

2ª parte:

https://www.youtube.com/
watch?v=jvV3JHQ3mAE 
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9N A TEIÀ Els resultats de Teià en el procés participatiu van ser:

Vots totals 2957    61,75% (cens total)

VOTS Sí-Sí 2542     85,97%  (del total de vots)

VOTS Sí-NO 262   8,86%“

VOTS NO 62 2,10%“

Altres 91  3,07%“

Són unes dades excel·lents, gràcies a tots per la vostra magnífica col·laboració!

En començar un nou any s’acostuma a 
fer un balanç de l’any anterior i a definir 
els objectius que centraran el nou. Pel 
que fa al camí cap a una Catalunya in-
dependent, el 2014 ha estat un any ple 
d’esdeveniments i reptes que es poden 
resumir en els següents punts:
• El 23 de gener de 2014, el Parlament 
va aprovar la Declaració de Sobirania.
• Durant el febrer, l’ANC va elaborar un 
nou full de ruta, que es va aprovar el 5 
d’abril en la II assemblea general de Tar-
ragona, on destaquen el diferents pro-
jectes: Signa un vot, El país de tots, El 
país que volem , De la desobediència 
a la sobirania i De Catalunya al món. I 
també la manifestació de l’11S.
• La Via Catalana 2014 va convocar 1,8 
milions de persones l’11-S a Barcelona, 
fet que la converteix en la quarta manifes-
tació més concorreguda del món, només 
superada pels 3 milions de manifestants a 
Lahore Pakistan el 1986, els dos milions a 
Roma contra la guerra d’Irak al 2003 i els 
dos milions també a la plaça Tahir al Cairo 
el 2011. A la Via Catalana hi va participar 
un 23,95% de la població del país, per-
centatge que supera amb escreix les ma-
nifestacions més multitudinàries.
• El 28 de setembre el president Mas 
va firmar el decret de convocatòria de 
la consulta, que va quedar suspesa cau-
telarment el dia 30 pel Tribunal Consti-
tucional.
 • A partir del 12 de setembre s’inicia la 
captació de voluntaris per la campanya 
Ara és l’hora fins a la xifra de 73.000 
voluntaris.
• El 4 de octubre comença la Gigaen-
questa i el País groc.
• El 13 d’octubre el president Mas im-
pulsa el procés participatiu per al 9N.
• Durant el mes d’octubre, els esforços 

de l’ANC i Òmnium es centren en di-
fondre la necessitat de participar en la 
consulta del 9N. Més de 1.000 cartells 
publicitaris, 145 tanques de gran for-
mat, autobusos urbans, ràdio, premsa i 
més d’1.487.000 trucades van animar la 
població a votar el 9N. Això va suposar 
un total de 3.336.000 € de despeses, 
suportat per 3.444.000 euros d’ingres-
sos procedents de donatius (47%), mar-
xandatge (20%), gran donacions (15%), 
telemàrqueting (14%), i altres (4%). 
• Els resultats del 9N, amb 2,3 milions 
de votants, dels quals 1,9 milions es 
van mostrar a favor de la independèn-
cia, van encendre les alarmes al Govern 
espanyol, que va forçar la presentació 
d’una querella contra Artur Mas, Joana 
Ortega i Irene Rigau per desobediència.

A partir del 9N el procés ha quedat en 
mans del partits polítics, dels qui s’espera 
que convoquin unes eleccions plebisci-
tàries. Però els polítics estan anteposant 
els interessos dels partits per davant dels 
interessos de país.

L’actualitat política del país estarà de-
terminada per les eleccions municipals 
del maig, les eleccions generals a finals 
d’any i la presència de Podemos com a 
alternativa política que pot entrar al Par-
lament amb certa força (amb un suport 
majoritari del vot unionista). 

Tenint en compte l’actual situació, els 
propòsits de l’ANC per al 2015 són 
clars:

1) Hem d’exigir als polítics que actuïn 
amb responsabilitat per no malmetre tot 
la gran tasca que s’ha fet fins ara, prioritzant 
la idea de país per sobre de la de partit.

2) Cal arribar a un acord per convocar 
eleccions, i que d’aquestes surti un go-
vern d’unitat.

3) Volem un govern d’unitat fort i pre-
parat, sense protagonismes ni discòrdies, 
que generi els acords necessaris per la 
darrera fase del procés d’independència, 
amb autoritat i credibilitat tant per als 
ciutadans de Catalunya com per l’exte-
rior. No ens podem permetre dubtes ni 
indecisions un cop començat el procés .

4) Necessitem seguir amb l’esperit de 
lluita que ens ha caracteritzat fins ara, 
imprescindible per superar les adversi-
tats que ens esperen; no podem caure 
en el desànim a cada dificultat i a cada 
moment, sabíem que aquest pas no seria 
fàcil i les dificultats tot just han començat 
i hem d’anar resolent-les pas a pas.

5) Hem d’aconseguir un suport que de-
mostri i ens demostri que el camí emprès 
és el més sòlid i, sobretot, suportat per una 
majoria clara de la ciutadania i polítics.

6) Hem de treballar per aconseguir 
una transformació profunda del país, 
necessària en molts àmbits, i per aconse-
guir-ho caldrà l’esforç de tots.

Aquests són els nostres desitjos i rep-
tes per l’any 2015. I, per aconseguir-los, 
des de l’ANC seguirem treballant amb la 
mateixa il·lusió com hem fet fins ara, i us 
animem a tots a participar-hi i a sumar es-
forços per fer realitat aquest gran somni 
col·lectiu. g

TEIÀ x LA INDEPENDèNCIA 

Cua per a les votacions a la SI Turó d’en 
Baldiri el 9N.

Els nous reptes per a la independència de Catalunya
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Feliç any nou 2015 vilatans de Teià! 
Sóc l’Esplai Itaca, tinc 28 anys i em dedi-
co a allò que m’apassiona: l’educació en 
el lleure d’infants i joves de Teià. 

Pels que encara no em coneixeu, sóc 
una entitat sense ànim de lucre que tre-
balla dissabte rere dissabte per construir 
una societat millor, igualitària, tolerant, 
respectuosa amb la natura i participativa. 
Aquest és l’ideari i gran tasca que tinc 
com a Esplai, acompanyar a infants i jo-
ves a créixer per ser persones íntegres, 
reflexives i amb capacitat de decisió, jun-
tament amb tota la comunitat educativa 
que els rodeja.

Aquest és un gran repte que perseguei-
xo utilitzant com a eina educativa el joc i 
el lleure. Potser algú pensa que els jocs i 

les cançons són cosa de quitxalla, però 
jo crec fermament en la solidesa educa-
tiva i en els valors que absorbeixen els 
infants en tots els moments viscuts amb 
mi. Durant les colònies d’estiu, gimcanes, 
sortides, activitats per Teià, acampades i 
també participant en diverses festivitats 
i activitats culturals, els infants aprenen 
a relacionar-se amb els companys, a ra-
onar i a comprendre la realitat que els 
rodeja, creant forts lligams d’amistat.

Si vols saber si el teu fill/a pot venir a 
viure l’experiència de l’Esplai, descarre-
ga’t la recent inaugurada aplicació de 
mòbil Esplai Itaca de Teià o també em 
podeu trobar a:
info@esplaiitacateia.org 
www.esplaiitacateia.org

ESPLAI ITACA

Sortida final del 1r trimestre, Ermita de 
Brugués.

Sortida d’inici de curs a Sant Mateu.

Els Xinxalaines caminant i cantant durant 
una excursió.

Renovació de la junta del 
Casal d’Avis

Des del passat 31 de gener de 2015 el 
Casal d’Avis de Teià té una nova Junta Di-
rectiva, encapçalada per Maria Pla com 
a presidenta i seguida de Josep Maria 
Subirà com a vicepresident, Maria Agui-
lera com a tresorera, Enrique Marco com 
a secretari, i les vocals: Paquita Martin, i 
Agustina Asensio. 

Maria Pla ha assumit la presidencia donat 
que Elisa Zarza ha volgut deixar el càrrec 
després de gairebé 5 anys a la Junta del 
Casal d’Avis juntament amb el suport 
dels altres membres i voluntaris.

La nova Junta Directiva vol continuar 
amb les activitats que es feien fins ara al 
Casal d’Avis, pero obren una nova etapa 
i han assumit el càrrec amb il·lusió, res-
ponsabilitat i molta energia. Així que de 
ben segur molt aviat ens anunciaràn no-
ves activitats per a la gent gran de Teià.

Activitats programades del Casal d’Avis i 
Benestar Social:

• Perruqueria.
   Dilluns de 9:00 a 13:00h
• Gimnàstica.
   Dilluns i dijous de 17:00 a 18:00h
• Taller d’entrenament de la memòria.
   Dimarts de 9:30 a 11h i de 11:30 a 13:00h
• Costura.
   Dimecres de 10:00 a 13:00
   Dijous de 17:00 a 20:00h
• Puntaires.
   Dimecres de 17:00 a 19:00h
• Taller d’Internet.
   Dijous de 16:00 a 17:30h
• Taller de mandalas.
   Dijous de 18:00 a 19:30h
• Xerrades mensuals.
   Dijous de 18:15 a 20:00h
• Grup de dones del Casal.
   Divendres de 18:00 a 20:00h

Horaris: Tenim obert el servei de cafe-
teria tots els dies de 10 a 12 i de 16 a 20 
hores, excepte dissabtes tarda. Els diu-
menges a la tarda hi ha jocs de taula. g

Informació i inscripcions: Dilluns, dime-
cres 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
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L’institut Turó d’en Baldiri a 
la ràdio

L’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut va 
participar la setmana del 12 al 16 de ge-
ner al concurs els optimistes de Catalu-
nya Ràdio.

La fita d’aquesta participació era acon-
seguir més diners per al seu viatge de 
final d’etapa, però aquesta participació 
també els va permetre de viure en direc-
te com es fa un programa de ràdio i visi-
tar-ne les instal·lacions.

El divendres dia 16 l’alumnat de 4t d’ESO 
va aconseguir el seu objectiu: guanyar la 
gran final del concurs Els Optimistes.

Van fer una final impecable amb com-

promís i esperit esportiu. L’alumnat va 
concursar des de l’institut i a l’estudi de 
Catalunya Ràdio hi havia el nostre Cap 
d’estudis, en Pere Ribas. Va ser una fi-
nal molt igualada i el nostre alumnat va 
aconseguir empatar. El desempat el va 
dur a terme el Cap d’estudis. I així vàrem 
obtenir la merescuda victòria.

Des de l’Institut us volem donar les 
gràcies a tots i totes els que hi heu par-
ticipar de forma desinteressada per aju-
dar aquests nois i noies a poder assolir el 
que desitjaven.

Gràcies a les professores Laura Arge-
mí i Mercè Balart, a l’exalumne Guillem 
López, a Jordi Casanovas, pare de l’Ona 
Casanovas, i al nostre Cap d’estudis, en 

Pere Ribas. I com no agrair a la professo-
ra Cristina Oliva, la nostra coordinadora, 
la seva implicació per fer possible la nos-
tra participació en el concurs.

Ha estat una setmana intensa i plena 
d’emocions on l’alumnat ha après a col-
laborar i treballar com a equip, i a esfor-
çar-se.

Ara, ben aviat, podran gaudir d’aquest 
esperat viatge de final de curs i veuran 
que el seu esforç haurà valgut la pena.

Quan anem junts en una mateixa di-
recció amb objectius comuns som una 
comunitat imparable...

Àngela Sánchez i Juny, 
Directora

Per les malalties del cor
Els alumnes dels centres educatius de 

Teià han participat aquest any a la Marató de 
TV3 que enguany tractava sobre les malalti-
es del cor. Els alumnes han volgut aportar el 
seu granet de sorra i el treball que van fer 
va consistir en què cada nen va dissenyar el 
seu propi cor, sota la inspiració del lema de 
La Marató. Vam ajuntar els cors de tots els 
nens de tots els centres i vam elaborar un 
mosaic, “Teià per la Marató”, i aquest es va 
colocar en diferents actes que es van fer al 
poble, el mateix dia 8 desembre, i posteri-
orment a l’església de Sant Martí de Teià pel 
concert de Nadal de les corals.

Volem agraïr la implicació de tots els 
nens i nenes, els centres educatius i les 
AMPA. De ben segur que l’any vinent hi 
tornarem a participar perquè és per una 
bona causa. g

TEIÀ AMB LA MARATÓ

SI TURÓ D’EN BALDIRI

Mosaic “Teià per la Marató”. Tabalada.

Alumnes guanyadors de la SI Turó d’en Baldiri. Els alumnes al programa de Catalunya Ràdio.
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membres del Club: l’esport i la muntanya 
en les seves diferents versions.

Però res d’això seria possible sense l’in-
estimable valor afegit del Club, els seus 
socis i tots aquells voluntaris habituals del 
Club que sense ser associats s’han impli-
cat any rere any en tots i cadascun dels 
actes del CET. 

A tots, gràcies, moltes gràcies no només 
per la vostra col·laboració, sinó sobretot 
per la vostra enorme implicació!

Sense vosaltres el Club Excursionista 
Teià no seria el club de muntanya de tots 
i per a tots. Celebrem plegats aquests 15 
anys!

Ha passat temps, molt de temps des 
de que dotze veïns de Teià que s’havien 
conegut organitzant les Mini-Olimpiades 
a finals de la dècada dels 80 i als inicis 
de la dels 90 van decidir pujar junts a un 
del cims més emblemàtics de Catalunya: 
el Puigmal.  Era l’any 1993 i la majoria no 
tenien una gran experiència en muntanya, 
però l’excursió va culminar amb èxit i ar-
ran de les bones sensacions viscudes van 
establir fer sortides d’excursionisme de 
manera regular. Entre excursió i excursió, 
el nombre de participants anava augmen-
tant mica en mica fins que es va detectar 
la necessitat d’organitzar-se de manera 
formal i legal.

D’aquesta manera,  amb unes quantes 
excursions ja organitzades, 7 anys des-
prés d’aquella primera ascensió al Puig-
mal,  es va constituir legalment el Club 
Excursionista Teià (CET), concretament el 
12 d’octubre del 2000.  Enguany fem 15 
anys!! El Club Excursionista Teià celebrem 
aquest 2015 els primers 15 anys de vida!!

Des de la seva fundació, ràpidament es 
va veure que el CET era més que un club 
excursionista, esdevenint en tot moment 
un vehicle d’inclusió i integració social, així 
com a punt de reunió de molts teianencs 
que escollien l’excursionisme com una de 
les bases de les seves relacions socials. El 
bon ambient creat, de seguida va derivar 
en un gran profit cap a la població de Teià 
en general, ja que des dels seus inicis, el 
Club ha mantingut una implicació activa 
en tots els afers socials de Teià, col·laborant 
en cadascuna de les activitats quan ho han 
demanat altres entitats del poble, grups 
de particulars o el propi Ajuntament. Són 
nombrosos els actes que han comptat 
amb la col·laboració del CET.

Van néixer els dos primers grans esde-
veniments del Club, La Caminada popular 
i la Pedala Popular “Teialada” que amb el 
pas dels anys s’han convertit en activitats 
referents al Maresme en les seves respec-
tives modalitats esportives.

I amb el pas dels anys, i seguint amb el 
bon fer es van gestar altres “grans esde-
veniments”, fruït de la implicació i la inqui-
etut esportiva de molts socis. Així van se-
guir les “3 hores de Resistència en BTT”, la 
“Travessa Teià-Montserrat”, la “Teià Moritz 
Trail”, el “Gran Entrenament d’Orientació” 
i aquest mateix any la “Teiatló, 1a Duatló 
de Muntanya de Teià”. 

Tot un conjunt de grans esdeveniments 
que compten amb gran prestigi, no només 
a la nostra comarca sinó més enllà de les 
fronteres del Maresme i que situen Teià en 
el mapa del món dels esports de muntanya 
i l’excursionisme, abarcant una gran varietat 
de disciplines esportives muntanyenques.

El Club té com a base de la seva filoso-
fia la promoció dels esports de muntanya 
en totes les seves versions, convertint el 
Club en l’espai i entitat de reunió i troba-
da de totes aquelles persones que volen 
practicar esports relacionats amb la mun-
tanya, independentment de la seva edat i 
les seves capacitats.

Actualment s’ofereixen de manera pe-
riòdica i gràcies a les seccions del club 
activitats de senderisme, running, alta 
muntanya, cultura, BTT, així com l’activitat 
extraescolar específica (escalada, orien-
tació i running) per a nens creada el se-
tembre del 2013 que són pels seus par-
ticipants el punt i lloc de trobada en un 
ambient saludable i d’ocupació posititva 
del temps lliure.

És aquest fet, conjuntament amb l’èxit 
d’organització de  les activitats del Club 
que fan que el CET sigui una de les enti-
tats més emblemàtiques i amb més caris-
ma de la població, fent que any rera any 
el CET augmenti el seu número de socis, 
superant actualment els 300.

Tot això és possible a l’organigrama 
formal de Club amb una Junta Directiva 
i diferents Seccions amb els seus respon-
sables, on  tots de manera altruista, tre-
ballen coordinats dia a dia per difondre 
i promoure la passió que uneix tots els 

Els origens del CET al Cim del Puigmal, 
any 1993.

Fem 15 anys!!!

CLUB ExCURSIONISTA TEIÀ

LA JUNTA DIRECTIVA ESTà FORMADA PER: 
President: Alex Castan i Delshorts
Vicepresident 1r: Carles Sánchez i Rodríguez
Secretària: Georgina Missé i Suñol
Tresorer: Ramon Camps i Marsal
Vocal: Angelina Badia i Garcia
Vocal: Antoni Sánchez i Argenira
Vocal: Marcel Castells i Horrillo
Vocal: Milagros Company i Gandia
Vocal: Rafael Yanes i Bailén
Vocal: Teresa Bosch i Baró  

RESPONSABLES DE SECCIONS:

Senderisme: Joan Torà

Cultura: Mª José Delshorts

Alta Muntanya: Joan Antràs

BTT: Lluís Feliu

Curses de Muntanya: Daniel López

Escola de Muntanya: Teresa Sabater

Curses d’Orientació: Carles Sánchez
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Fa uns anys, en Víctor Barbé va plan-
tar la primera llavor que acabaria pro-
vocant la moguda coral que tenim al 
poble. Aquesta llavor era un cor infantil 
sense massa pretensions, la Coral Pica-
rol. La cosa, però, va començar a créixer 
i aquells petits cantaires, que es van fer 
grans, van tenir ganes de seguir mante-
nint l’afició per la música. Va ser llavors 
quan la Coral Esclat va començar. Amb 
els anys, l’afició musical del poble no en 
va tenir prou amb dues corals, per això va 
néixer el Cor Atàlia, que va acabar d’arro-
donir la moguda. Ara, a més, ens ha tor-
nat a passar que molts Picarols se’ns han 
fet grans, així que hi ha un cor jove que 
comença a treure el cap, així que éramos 
pocos... y parió la abuela, que diuen. 

Fent un balanç de tot plegat ens ado-
narem de la magnitud de la moguda. Te-
nim un total de tres corals al nostre petit 
poble que formen una entitat amb una 

norantena de cantaires. Hi ha fins a tres 
generacions cantant juntes, mares i pa-
res que havien cantat a la Picarol que ara 
ens porten els fills a cantar i tenim un cor 
jove emergent. Poc es pensava en Víctor 
anys enrere que la llavoreta es faria tan 
gran.

De tota aquesta història, aquest 2015 
ja en farà 40 anys i la veritat, és tot un ho-
nor i un orgull, des de la Coral Picarol, la 
pionera a l’entitat, poder-ho celebrar.  Per 
a l’ocasió hem previst un curs amb dife-
rents actes, concerts especials i altres ac-
tivitats per a celebrar amb el poble i amb 
tota aquella gent que ha contribuït a la 
història de la coral.

Per a fer la festa més lluïda, a més, hem 
previst convocar a antics cantaires per a 
oferir un concert especial que tindrà lloc 
en la propera Festa Major de Sant Martí, 
al novembre. És per això que tot aquell 
qui hagi aportat a la història de la Pica-

rol és convocat a aquesta crida. Feu-nos 
arribar les vostres dades a coralpicarol@
gmail.com per a poder-ho organitzar.

Volem que sigui un any ben especial, 
que sigui per a tornar al poble, en forma 
de música, l’agraïment per l’acollida que 
hem tingut sempre i per tota la gent in-
condicional que concert rere concert sou 
allà. 

Gràcies per aquests 40 anys d’història!
Meritxell Bascompte Vilà
Directora Coral Picarol 

Sens dubte no corren temps massa 
bons pel Municipal del Torrent de Sant 
Berger. La pràctica del futbol ha anat 
minvant fins al punt on ens trobem avui 
en dia: només un equip juga cada quinze 
dies com a local. És el Club de Veterans 
del Club Atlètic Teià. El fet que el terreny 
de joc sigui de terra, un dels pocs que 
queden a la comarca, i l’àmplia oferta 
d’activitat esportiva i lúdica que ofereix el 
poble segur que influeix en la davallada 
de practicants que ha sofert l’anomenat 
esport rei a Teià.

Tot i així, aquests pocs més de vint entu-
siastes del futbol continuen jugant, mante-
nint la flama viva del futbol al nostre poble, 
amb l’esperança que tornin temps millors. 

No fa pas tant, a la temporada 2011-12, 
Teià va viure un derbi a la quarta categoria 
territorial de la Federació Catalana de Fut-
bol, quan el Club de Futbol Teià i el Club 
Atlètic Teià es van enfrontar en la recerca 
dels punts els tres punts en joc. Aquella 
temporada, també el futbol de Teià tenia 
representació femenina, amb un equip 
que jugava també a les competicions de 
la Federació Catalana. 

Més lluny queden els temps quan Teià 
tenia dos plantilles de jugadors veterans 
que competien a la Agrupació Futbol Ve-
terans Vallés-Maresme. Molts d’aquells 
jugadors, encara formen part de l’equip 
que avui en dia és l’únic representant del 
futbol de la nostra vila. Els veterans del 

Club Atlètic Teià juguen a la cinquena di-
visió d’aquesta mateixa federació. Amb 
molt d’entusiasme cada cap de setmana 
aquests “supervivents” del futbol “sobre 
sorra” llueixen els colors de Teià i suen 
la seva samarreta blau cel pels camps de 
gespa artificial del Maresme i la comarca 
veïna del Vallés. Malgrat les dificultats de 
captar jugadors que assegurin el futur 
del club, ja sigui per la manca del futbol 
base o per no disposar de les millors 
instal·lacions possibles per a la pràctica 
moderna del futbol, la junta directiva del 
Club Atlètic Teià i els seus jugadors man-
tenen viva la il·lusió que la pilota continuï 
rodant pel camp municipal durant molt 
de temps.

CORAL PICAROL

CLUB ATLèTIC TEIÀ

Cantaires de la Coral Picarol.

40 anys de Picarol

Mantenint viva la flama del futbol a la vila
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SETMANA DE LA CIÈNCIA A LA 
BIBLIOTECA

Aquest  ha estat el sisè any que la Bi-
blioteca de Can Llaurador organitza la 
Setmana de la Ciència, amb l’objectiu 
d’apropar la ciència a totes les edats. 

Destaquem l’èxit dels tallers de ciència 
per a infants, ideats i realitzats pel perso-
nal de la biblioteca. En el taller de l’alar-
ma anti-intrusos els nens i nenes a partir 
de 7 anys van muntar un circuit elèctric 
amb cartró, cable, paper d’alumini i una 
pila de petaca. Pels menuts vam fer un 
tastet de ciència en família, experiments 
senzills amb ingredients que tothom té a 
casa: les panses ballarines, el pebre que 
fuig, un fantasma dins l’ampolla, un telè-
fon amb pots de iogurt...

La Teresa Mogas, professora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona del 
departament de Medecina i Cirurgia ani-
mals. va presentar una xerrada sobre la 

fecundació in vitro en el  món animal. Un 
grup d’alumnes de 3r d’ESO del SI Turó 
d’en Baldiri van poder dur a terme una 
fecundació amb òvuls i espermatozous 
porcins. Activitat patrocinada per l’ODC 
(Observatori de la Difusió de la Ciència 
de l’UAB).

En Toni Marí del Centre de Documenta-
ció del Parc de la Serralada Litoral, un clàs-
sic de la nostra Setmana, ens va oferir una 
xerrada sobre els aràcnids del Parc. Tam-
bé es va poder gaudir d’una visita guiada 
a la Reial Acadèmia de Medecina de Bar-
celona. I, com a cloenda, els Amics de la 
Ciència de Teià van organitzar una taula 
rodona sobre les energies renovables. 

Més de 150 persones van gaudir 
d’aquesta setmana curulla de ciència. De-
sitgem que hagi estat profi tosa per a tots.

LLETRES EN JOC O TALLER 
D’IMAGINACIÓ

Aquest nou curs hem iniciat un taller 
que pretén recuperar un hàbit en desús: 
crear i imaginar històries. Partint d’aques-
ta premissa la idea és estimular la canalla 
que comença el procés de lecto-escrip-
tura a l’escola, perquè s’endinsi amb il-
lusió en  l’aventura de llegir i escriure. 

Basant-nos en  la Gramàtica de la Fan-
tasia de Gianni Rodari hem ideat el Taller 
lletres en joc o Taller d’imaginació, des-
tinat als nens i nenes de primer de pri-
mària. Es tracta d’un taller mensual on es 
juga amb les paraules, s’inventen històri-

es i es fan creacions plàstiques.  Aquesta 
activitat té dos objectius, d’una banda  
que la biblioteca pública tingui presèn-
cia en la descoberta de la lectura dels 
infants d’una manera lúdica, i al mateix 
temps fi delitzar els lectors de la franja 
d’edat de 6-7 anys a la nostra biblioteca, 
fi ns ara sense una activitat específi ca. 

El taller està tenint molt bona acolli-
da, els nens i nenes cada vegada estan  
més engrescats jugant amb les paraules i 
creant els seus propis contes.  I com que 
volem que tothom el conegui, al fi nal de 
curs es farà a la biblioteca una mostra del 
que s’ha treballat.

“Tots els usos de la paraula per a tot-
hom”” em sembla una bona divisa, d’un 
to democràtic bonic. No pas perquè tots 
siguin artistes, sinó perquè ningú no sigui 
esclau”
Gianni Rodari, Gramàtica de la fantasia

BIBLIOESPAI
DESTAQUEM

RECOMANEM...

Memòria d’uns ulls pintats de Lluís Llach, Empúries 2012

Quatre amics, dos nois i dues noies nascuts el 1920, creixen junts al barri obrer de la Barce-
loneta. Comencen a descobrir el món en un ambient humil i llibertari, i la proclamació de la 
República els obre un amplíssim horitzó de possibilitats, il·lusions i esperances. Però la Guerra 
Civil i la posterior repressió franquista ho estronquen tot. La vida de tots quatre i de les seves 
famílies queda marcada per l’impacte d’uns fets històrics que infl ueixen d’una manera espe-
cialment tràgica en la relació d’amor i d’amistat entre els dos nois, Germinal i David. El mateix 
Germinal, ja vell, narra la seva experiència escruixidora a un jove director de cinema que 
busca argument per fer una pel·lícula històrica. 

Reconstrucció vivíssima d’un període sovint mal explicat, Memòria d’uns ulls pintats és, per 
damunt de tot, una extraordinària història d’amor.

Lluís Llach (Girona, 1948) va tancar el 2007 quaranta anys d’una carrera artística que el va dur 
a actuar arreu del món i a assolir èxits discogràfi cs sense precedents en la cançó catalana. Va 
debutar com a novel·lista amb aquesta obra i l’any passat en va publicar  una segona.
Extret de la web Grup62

Alumnes de l’institut a la biblioteca.

Els participants del taller d’imaginació.



Els usuaris que no siguin particulars 
(comercials, petits industrials, etc.) 
hauran d’utilitzar els serveis de gestors 
autoritzats de residus. Es pot consultar 
el gestor autoritzat més proper a 
l’Agència de Residus de Catalunya: 
93 567 33 00, www.arc-cat.net 

Els usuaris particulars podran utilitzar:

 

Suïssa”. 

Les obres tenen una durada estimada 
de 4 mesos i s’iniciaran el dia 1 de 
febrer de 2015.

Quant durarà l’obra d’ampliació? 

Què passarà mentre durin les obres? 

Per donar un servei més 
adequat, cal realitzar 
obres d’ampliació que 
facilitin la circulació a 
dins de la instal·lació i 
que millorin alguns 
espais d’aportació de 
residus.

Per a més informació... 

www.ladeixalleria.cat 
93 557 17 00 

Els horaris d’atenció al públic són els 
següents: 

On és la deixalleria “La Suïssa” i 
quins són els seus horaris? 

10 a 14 h

10 a 13 h i de 15 a 20 h

10 a 14 h


