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Recull del dietari de l’any Batllori que podeu trobar a la Unió. 
Diàriament Toni Batllori penja un capítol a la cartellera exterior.

10 anys de la bandera de Teià

i de l’agermanament amb 

Massarosa
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Exposició del centenari d’ABJ
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EDITORIAL

Comencem! 

Arriba una nova edició del Butlletí municipal, el primer del nou govern escollit 
a les eleccions municipals del passat 24 de maig. S’inicia així una nova etapa a 
l’Ajuntament i volem que amb aquesta les eines de comunicació del municipi 
també es renovin. El butlletí és un dels elements informatius més importants del 
nostre poble, però no és l’únic i per això apostem per potenciar altres àmbits 
com les xarxes socials i el web municipals. 

Però per emetre tota aquesta informació sobre el que passa al poble, hem de ser 
equànimes i objectius. El butlletí és una eina d’informació local a través de la qual 
l’Ajuntament comunica diverses informacions d’interès ciutadà; en cap cas ha de 
ser una eina propagandística. Entenem que estem treballant per un mitjà de comu-
nicació públic i com a tal s’ha de basar en un criteri de qualitat informativa. 

Per aconseguir que sigui un mitjà obert i plural, i com s’ha fet en anteriors le-
gislatures, apostem per la creació d’un Consell de Redacció obert a la ciutadania, 
a través del qual, d’acord amb les línies de treball fixades, es pugui informar al 
municipi de tot allò que l’afecta. 

Per tant, convidem a tothom que estigui interessat a formar part del Consell de 
Redacció del Butlletí. Properament farem difusió de la primera reunió a través de 
les xarxes socials.

Ajuntament (oficines) 93 540 93 50
Avaries FECSA- ENDESA 800 760 706
Avaries d’aigua SOREA 902 25 03 70
Avaries de gas 900 39 40 41
Biblioteca de Can Llaurador 93 555 01 04
Bombers de Badalona 93 388 08 80
Casa Rectoral 93 555 30 91
Casa Cultura La Unió 93 540 12 63
Regidoria Cultura-Fons Batllori 93 540 47 96
Casal de Gent Gran 93 540 01 68
Casal de Joves 93 555 36 13
CAP Ocata 93 540 78 90

Centre Veterninari Teià 93 540 41 21
Correus 93 540 49 27
Escola El Cim 93 540 90 46
Escola CEI El Bambi 93 540 30 46
EBM Els Galamons 93 555 86 32
SI Turó d’en Baldiri 93 540 78 44
Escola de Música Clau de Sol 93 540 81 08
Escola de Música Cadença 93 555 75 36
Consultori Municipal 93 540 79 77
Creu Roja (El Masnou) 93 555 21 21
Deixalleria 93 555 86 99
Farmàcia 93 555 35 18

Mercat Municipal 93 555 58 42 
Mossos d’Esquadra 088
Policia Municipal  666 59 67 42 
Poliesportiu  93 540 51 51
Servei Local d’Ocupació  93 540 93 50
Serveis de Manteniment  93 555 62 25
Serveis Socials  93 555 12 34
Servei de Recaptació 93 540 90 12
Taxis:
- M. Angel Morón 670 22 58 12
- Joan Oliveras  659 598 111/607 498 111
- Manel Llaberia 670 25 47 29

Edita: Ajuntament de Teià.

Coordinació: Andreu Porta i Espelt.
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Andreu Bosch, Montse Riera, Francesc Ribas, 
Silvia Marcos, Yago Albert, Jordi Casanovas, 
Andreu Porta i Gemma Rosell.

Fotografies: Fons Municipal / Serveis tècnics.

Correcció lingüística: Rosa Villaplana.
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SUMARI

Equip de govern: Breus

Equip de govern

L’incivisme surt car

Grups i associacions

Monogràfic: Nou consistori

3

4

12

13

15

Butlletí municipal 
128 | novembre de 2015

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®.

137 kg de 
residus

28 kg
de CO2 

4.256 litres
d’agua

399 kWh
d’energia

223 kg
de fusta

275 km
de viatje
en un cotxe
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Des de finals de juliol 

s’ha obert el recorregut 

del Pla de Foment de 

l’Activitat Física i Esport. 

El Casal de la Gent Gran 

homenatja les persones que 

aquest any fan 85 anys. 

S’inicia un procés obert 

per definir un calendari 

i horari per a una aula 

d’estudi en període 

d’exàmens. Podeu 

respondre des del web 

de l’Ajuntament.

El Casal de la Gent Gran 

va tenir un estiu ben 

farcit d’activitats: cursos 

de fer boixets, una sar-

dinada, una xocolatada i 

algunes revetlles. 

La Generalitat concedeix 

una subvenció de 10.000 € 

per restaurar el celler 

romà de Vallmora.

Es repinta la senyalització 

viària horitzontal dels 

carrers Charles Darwin, 

Lluís Companys i camí 

de Premià de Dalt, fins a 

l’institut.

Mobilització davant 

de l’ajuntament pel 

rebuig del procés judicial 

obert als representats 

polítics del Govern per la 

convocatòria del 9N.

Teià va recollir 432 € pel 

Mulla’t per l’escleròsi 

múltiple. 

BREUS

El diumenge 30 d’agost 

va tenir lloc a Teià la 1a 

trobada de campaners or-

ganitzada pels campaners 

de Sant Martí de Teià. 

El primer Ple de 

l’Ajuntament de Teià 

va ratificar la seva 

adhesió a l’AMI. 

Fotografia: Cè Casabella.

Fotografia: Maria Pla.
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El passat 11 de setembre vam celebrar 
la Diada nacional amb la tradicional ofre-
na fl oral al monòlit a Rafel Casanova i Se-
bastià Dalmau, on van participar el con-
sistori i les diverses entitats i associacions 
del municipi. 

Aquest any, com a novetat, l’entitat Teià 
Tradició Viva va oferir un ball d’homenat-
ge acompanyat per un acordió. El ball 
d’Homenatge és una adaptació dels que 
es fan al País Basc. Posteriorment es va 
tancar l’acte amb el cant dels Segadors. 

Seguidament es va convidar a assistir 
a la jornada de portes obertes a l’Ajun-
tament. 

A la tarda, seguint la crida de l’ANC, 
molts teianencs van assistir al tram 49 de 
la Via Lliure, acte que comptava amb el 
suport de l’Ajuntament de Teià. 

Tot i això, el dissabte 10, va tenir lloc la 
descoberta de la placa d’adhesió de Teià 
a l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència; i la jornada de portes ober-
tes de la masia de can Llaurador, després 
de les obres de rehabilitació. A l’era de la 
masia, també hi va haver una audició de 
ballada de sardanes. /

Ara fa 10 anys que el Ple de l’Ajuntament de Teià 
va aprovar inicialment la bandera ofi cial del muni-
cipi, el 20 de setembre de 2005. Posteriorment va 
ser aprovada el 26 de maig del 2006 i publicada al 
DOGC el 22 de juny del mateix any.

Amb la següent descripció vexil·lològica:
“Apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de 

llarg, blanca en els dos primers terços verticals, 
amb el matapoll verd fosc de l’escut, d’alçària 2/3 
de la del drap i amplària 5/9 de la llargària del ma-
teix drap, al centre i amb l’últim terç vertical groc 
amb quatre pals vermells.”

A Teià, del matapoll, en diem tei, que ja havia 
esdevingut símbol heràldic amb l’aprovació de 
l’escut ofi cial de l’Ajuntament de Teià el 1996. /

Ball d’homenatge. Interpretació d’Els Segadors. Placa d’adhesió a l’AMI.

Ofrena fl oral al monòlit de Sebastià Dalmau i Rafael Casanova.

Una nova diada nacional

La bandera de Teià ha fet 10 anys

Fotografi a: Ricard Garrit.
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El passat 24 de setembre va fer 10 
anys de l’agermanament amb Massaro-
sa, i concretament de l’acte institucional 
de signatura de l’acord d’agermana-
ment a Campo Romano, en una sessió 
extraordinària del Consiglio Comunale 
di Massarosa, un Ple presidit per l’ales-
hores sindaco (alcalde) de Massarosa, 
Fabrizio Larini, i Andreu Bosch, alcalde 
de Teià llavors.

La delegació de Teià va estar formada 
pels regidors Oriol Vall-llovera (Cultura), 
Agustí Barbolla (ERC), Josep Botey (CiU) 
i Josep M. Gallés (PSC), a més dels mem-
bres de la Comissió d’Agermanament M. 

Rosa Bertran (jutgessa de Pau), Manuel 
Gallego (director de El Cim), Marian Llus-
sà (presidenta de la Coral Esclat) i Toni 
Batllori (Fons Batllori Jofré), i també Joan 
Tarradas (president de la Colla Gegante-
ra de Teià, que va participar en una tro-
bada a Viareggio i a l’agregat medieval 
de Gualdo). L’agermanament es va ratifi-
car a Teià en un Ple extraordinari celebrat 
a la Unió el 12 de maig de 2006. 

D’aquest agermanament se’n van de-
rivar intercanvis institucionals i culturals, 
amb la Colla Gegantera de Teià, amb els 
Campaners de Bargecchia (Massarosa), 
amb l’escola El Cim i centres educatius 

de Massarosa, amb la Gent Gran de Teià, 
amb col·lectiu de persones de Teià amb 
discapacitat, etc.

L’actual alcalde de Massarosa, Franco 
Mungai, en un escrit de 12 d’agost, de 
resposta a l’escrit de salutació del nou 
alcalde de Teià, Andreu Bosch, ja ha ma-
nifestat la voluntat de reactivar l’agerma-
nament amb intercanvis socioculturals, 
educatius i escolars, etc. En aquest sentit, 
el govern municipal ha convidat els Cam-
panari di Bargecchia (campaners de Mas-
sarosa) per la Fest Major, en col·laboració 
amb els Campaners de Teià i la Parròquia 
de Sant Martí. /

Amb data 9 de setembre, l’Ajuntament 
de Teià ha rebut l’ordre d’execució de la 
sentència de la jurisdicció contenciosa 
de Barcelona que obliga l’Ajuntament 
de Teià a la col·locació de la bandera 
espanyola a l’exterior de l’edifici consis-
torial. L’Ajuntament de Teià ha tingut un 
termini de dos mesos per a executar la 
sentència, ferma i inapel·lable.

L’alcalde, Andreu Bosch, i el govern 
municipal lamenten la sentència conse-
qüència del que consideren una perse-
cució legal obsessiva a què la Delega-
ció del Govern de l’Estat a Barcelona, a 
través de l’Advocacia de l’Estat, sotmet 
els ajuntaments i altres ens supramu-
nicipals com a mesura d’ostentació de 
poder, i denuncien públicament l’ex-
cés de zel de la delegada del Govern 
espanyol, només preocupada des del 
seu nomenament per qüestions identi-
tàries amb l’objectiu d’espanyolitzar els 
ajuntaments en contra de l’autonomia 

municipal, en lloc de dedicar-se a mi-
llorar el mal finançament endèmic dels 
ajuntament catalans i la manca d’inver-
sions públiques en els pressupostos de 
l’Estat. Es dóna la circumstància que el 
govern espanyol i el grup parlamenta-
ri del PP al Congrés han rebutjat totes 
les esmenes que s’havien presentat als 
Pressupostos de l’Estat, entre les quals 
la de la manca de dotació per a l’obra 
hidràulica de soterrament del tram urbà 
de la Riera de Teià, valorada en 7 milions 
d’euros.

En l’anterior legislatura, l’Ajuntament 
de Teià es va acollir a la defensa del re-
curs contenciós interposat per la Dele-
gació del Govern a Barcelona a través 
de l’assessorament jurídic de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i l’Associació 
de Municipis per la Independència.

El govern municipal haurà d’acatar la 
sentència, després de gairebé 12 anys 
sense que la bandera espanyola onegi a 

la façana de l’Ajuntament, després que 
a final del 2003 el govern d’aleshores, 
que encapçalava precisament Andreu 
Bosch, prengués la decisió de reduir els 
símbols en favor dels símbols nacionals 
de Catalunya. La no-execució de la sen-
tència en el termini fixat comportaria la 
imposició a l’alcalde de Teià de multes 
coercitives i l’obertura de diligències 
per la via penal al Jutjat d’Instrucció 
contra el mateix alcalde. 

El govern municipal proposarà que a 
l’exterior de l’edifici hi consti una placa 
amb la inscripció que la bandera espa-
nyola hi oneja per imperatiu legal, un 
cop s’esgoti el termini legal per a exe-
cutar la sentència, fent constar la data 
d’execució.

Curiosament, aquesta sentència va 
arribar pocs dies abans que es comme-
morin els 10 anys de l’oficialització de la 
bandera de Teià, per acord de Ple de 20 
de setembre de 2005. /

Ajuntament de Massarosa. Gegants de Teià acompanyats de “Il 
Pappottoro”. 

Signatura de l’agermanament a Campo 
Romano.

10è aniversari de l’agermanament amb Massarosa

El Jutjat obliga a penjar la bandera espanyola
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El passat divendres 4 de setembre es 
va inaugurar l’exposició “A. Batllori Jofré 
en 100 +1 dibuixos”, comissariada pel 
ninotaire Toni Batllori i organitzada pel 
Fons Batllori de Teià amb motiu del cen-
tenari del naixement de l’il·lustrador. Una 
exposició que ens ajuda a conèixer la 
personalitat i la trajectòria d’Antoni Bat-
llori Jofré, deixeble de Joan Junceda. 

Aquesta mostra és un dels punts cul-
minants de l’any Batllori, on s’estan rea-
litzant diverses activitats i iniciatives per 
divulgar la seva fi gura. Una d’elles és el 
dietari que Toni Batllori (fi ll) penja cada 
dia a la cartellera de la Unió. 

Les obres seleccionades per l’expo-
sició quedaran publicades per sempre 
en el llibre commemoratiu del centenari 
i que es publicarà per la primavera de 
2016, dates en les quals clouran els actes 
del centenari. / Exposició “100+1 dibuixos”.

CULTURA

Exposició “100+1 dibuixos”

Antoni Batllori i Jofré era un il-
lustrador català. Neix a Barcelona 
el 1915. Se’l considera un dels 
darrers representats de l’escola in-
fl uïda per Joan Junceda. Els seus 
treballs es publicaren a les princi-
pals publicacions de l’època: En 
Patufet, L’Esquitx o TBO. 

La Guerra Civil el va marcar pro-
fundament, va estar intern al camp 
de concentració d’Argelers i al 
camp de concentració espanyol 
d’Estella. 

Després d’aquest període i as-
sentant-se a Barcelona, treballa 
amb l’edició de pel·lícules de di-
buixos animats. Així mateix, al llarg 
de la seva vida, va fer infi nitat de 
treballs, ja fossin llibres per a es-
colars, retrats d’elements arqui-
tectònics o retrats de paisatges i 
persones. 

L’any 1992 la Generalitat de Ca-
talunya li atorgà la Creu de Sant 
Jordi, i el mateix any l’Ajuntament 
de Teià, el Tei de Plata. Va morir el 
30 de setembre de 1999 a Barce-
lona.

Qui era ABJ?

De jove passejant per Barcelona.

ABJ al seu estudi.Autorretrat.

Amb la seva dona a una festa 
dels anys 60.

Fotografi es: Fons Batllori.
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On pots visitar la seva obra?
 

L’11 de setembre de 2007 es va inaugurar a La Unió una mostra permanent sobre l’obra d’Anto-
ni Batllori Jofré (1915-1999). Es tracta d’una petita antològica en què, junt amb la biografia comen-
tada del dibuixant, es poden veure els aspectes més rellevants de la seva trajectòria: els inicis, la 
influència de Junceda, la Guerra Civil, l’època de plenitud, la seva relació amb Teià...

 L’estudi és la reproducció exacte del lloc de treball d’ABJ. Persona meticulosa i ordenada, guar-
dava un munt d’objectes curiosos i li agradava col·leccionar. A l’estudi podeu trobar des de dibui-
xos d’amics, a calaixeres antigues, escopetes i baionetes, cranis, objectes d’aram, sants, imatges re-
ligioses, etc. L’estudi és un bon punt de partida per conèixer l’autor i la seva manera de treballar.

El Fons BATLLORI JOFRÉ 

Neix el setembre de l’any 2003 com 
a resultat de l’acord entre la família del 
dibuixant (que fa donació al poble de 
Teià de l’estudi i del conjunt de la seva 
obra) i l’Ajuntament de Teià, que, com a 
representant del poble, es compromet a 
conservar i divulgar aquest llegat.

En total són més de dues mil peces en-
tre objectes i dibuixos, disposats en tres 
espais: l’estudi, conservat exactament 
com ell el tenia, que és la “joia de la co-
rona del Fons”; l’arxiu, on es guarden al 
voltant de mil cinc-cents originals.

Toni Batllori a punt d’inaugurar l’exposició. Sense títol, 1940. A. Batllori Jofré. 

Reproducció de l’estudi on dibuixava Antoni Batllori Jofré.

Fotografies: Pep Mas.

Fotografia: Pep Mas.
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HISENDA

PATRIMONI HISTÒRIC

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament de Teià ja 

ha ingressat els 188.890 € 

d’aprofitament mig del Pla 

parcial de Folch i Torres 

L’Ajuntament de Teià ja ha ingressat els 
188.890 € en concepte de substitució 
del 10% de cessió d’aprofitament mig 
urbanístic determinat en el projecte de 
reparcel·lació voluntària per compensa-
ció bàsica del Polígon d’Actuació núm. 1 
de la modificació puntual núm. 9 del Pla 
General d’Ordenació Urbana correspo-
nent al sector Folch i Torres/2, de 2006.

Solvia Development va fer efectiu a 
mitjans de juliol l’ingrés d’aquesta càr-
rega monetària preferent que l’anterior 
govern municipal de CiU, PSC i ERC ja va 
fer constar en escriptura al Registre de la 
Propietat.

Amb aquesta gestió duta a terme per 
part del nou govern municipal i després 
de les gestions realitzades per l’alcalde 
Andreu Bosch, queda definitivament 
tancada i resolta aquesta qüestió, amb el 
benentès que aquests diners mai no ha-
vien desaparegut, com s’havia especulat 
a través de declaracions i escrits diversos 
al final de la passada legislatura.

El govern municipal destinarà aquests 
recursos a inversions i millores urgents, 
que s’aniran executant entre aquesta tar-
dor i la primera meitat de 2016. /

Jornada de portes obertes a 

la masia de can Llaurador 

El passat 10 de setembre s’obriren les 
portes del nou equipament de la masia 
de can Llaurador, edificació del segle 
XVI que ha estat recuperada i restaura-
da. Properament aquest espai esdevin-
drà la seu de l’Arxiu Històric Municipal. 
Els costos de la restauració s’han sufra-
gat gràcies a diferents subvencions de 
Diputació i Generalitat, que han cobert 
el 95% del total de l’adequació. 

D’aquesta manera, la masia de can 
Llaurador, es convertirà en un centre de 
recerca i divulgació històrica, així com 
un espai multidisciplinari que acollirà 
dependències municipals i sales que 
donaran servei a les entitats i la ciuta-
dania. /

Tractament contra el 

mosquit tigre 

L’Ajuntament de Teià té un conveni de 
cooperació amb el Consell Comarcal 
del Maresme per a la realització de trac-
taments amb larvicida contra el mosquit 
tigre (Aedes Albopictus). Aquest any, 
l’actuació ha constat de tres tractaments, 
l’últim dels quals es va fer a finals del 
mes d’agost. En cada tractament s’han 
realitzat 15 aplicacions de larvicida als 
embornals de la via pública del munici-
pi. /

Presentació de la masia.

COOPERACIÓ

Solidaritat amb els refugiats 

sirians 

Síria és el primer país d’origen de les 
persones refugiades al món. El conflicte 
sirià ja ha originat més de quatre mili-
ons de persones refugiades i sis milions 
i mig de desplaçades internes. Segons 

Concentració convocada pel GRAM.

Tractament fitosanitari 

dels plàtans de la Riera 

Dins el pla de tractament fitosanitari 
dels arbres del municipi, aquest any, tal 
com es fa anualment, s’ha dut a terme el 
tractament contra l’oïdi, amb tres fases 
(el 27 de maig i el 2 i 28 de juliol), als plà-
tans de la Riera. La plataneda de la Riera 
de Teià està catalogada i es sotmet a un 
tractament amb una tècnica de polvorit-
zació. Per tal de minimitzar les molèsties 
als veïns les aplicacions es va realitzar en 
horari nocturn a partir de les 22h. /

Plaga de formigues 

Aquest estiu amb les bones tempera-
tures també van arribar les formigues. 
Una plaga va afectar la zona de la Plana i 
els voltants de l’escola bressol municipal 
Els Galamons. Es van fer diferents actua-
cions amb biocides per tal de controlar 
la plaga, perquè, tot i ser efectius, els 
insecticides no són definitius i controlar 
el focus pot passar per fer aplicacions re-
petides. /

dades d’Amnistia Internacional, almenys 
190.000 persones han mort des de l’inici 
del conflicte i més de 10 milions es tro-
ben en necessitat d’ajuda urgent. Les 
persones refugiades es veuen obligades 
a emprendre perilloses rutes per arri-
bar a un país europeu que els asseguri 
una adequada protecció. En els últims 
15 anys més de 25.000 persones han 
perdut la vida en el mar Mediterrani en 
aquest èxode forçat i desesperat. Fins al 
moment la resposta donada per la Unió 
Europea a la crisi dels refugiats ha estat 
completament insuficient, descoordina-
da i insolidària. 

El dia 4 de setembre el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament va con-
vocar una reunió amb els ajuntaments per 
acordar una estratègia per a donar suport 
i acollir aquests refugiats. En aquesta reu-
nió en què va assistir la Regidora de Co-
operació, Montse Riera, es va proposar 
obrir una campanya de suport als refugi-
ats centrada en quatre eixos: assistència 
en les rutes de fugida, suport als munici-
pis de la ruta de fugida, planificació i ges-
tió de l’acollida i acollida a Catalunya.

L’acollida no és ni breu ni limitada en 
el temps. Planificar la gestió vol dir tenir 
en compte que alguns dels refugiats no 
tenen recursos econòmics ni recursos 
jurídics. S’ha de poder donar resposta 
a les necessitats logístiques i de serveis 
dels refugiats per poder-los acollir. En un 
termini mitjà s’ha d’abordar la qüestió de 
la integració dels refugiats i ha d’haver-hi 
un criteri de territorialització que la per-
meti. S’ha de pensar a planificar bé l’aco-
llida donant-los una vida digna d’acord 
a les capacitats dels municipis. Des de 
l’Ajuntament de Teià i des del Consell 
Municipal de Cooperació es dona suport 
a la creació d’una Xarxa Catalana de Po-
bles i Ciutats Refugi i s’estan organitzant 
accions solidàries al municipi de suport 
als refugiats. Teià vol ser un Municipi 
Acollidor. /
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ESPORTS

MANTENIMENT

Esportistes teinanecs 

El consistori ha rebut els millors es-
portistes teianencs que han quedat en 
posicions meritòries en els respectius 
campionats. Han estat: la Cèlia i Júlia 
Carbonell (bàsquet), en Pau Toquero (es-
cacs) i la Valentina Servera (gimnàstica 
rítmica). /

Neteja i manteniment amb 

els Plans Locals d’Ocupació

Aquests darrers mesos s’han realitzat 
diverses tasques de manteniment i condi-
cionament com els bancs públics, neteja 
de zones verdes, reparació d’instal·lacions 
municipals a través dels Plans Locals 
d’Ocupació. /

JOVENTUT

GENT GRAN

Setmana de la Joventut

Un any més s’ha celebrat la Setmana 
de la Joventut, un esdeveniment on els 
joves del nostre municipi prenen part 
activa de l’organització i decisió de les 
activitats que es volen realitzar. Les ac-
tivitats es van iniciar amb el cinema a la 
fresca, amb la pel·lícula “Ocho Apellidos 
Vascos”, i van desenvolupar-se un con-
junt d’activitats ben variades, des d’un 
cabaret de Circ, fins a dues nits de con-
cert, una gimcana; passant per un taller 
de zumba o de swing. 

Tot i el bon funcionament dels actes, 
des de la Comissió Jove i la Regidoria de 
Joventut s’estan pensant noves formes 
perquè la festa pugui tenir una major as-
sistència de públic. /

Millores pisos Gent Gran 

Aquest estiu l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya ha executat millores i ar-
ranjaments en els habitatges de la gent 
gran fruit de les gestions fetes per l’an-
terior govern, en concret de la regidora 
Emma Peiró.

Les reparacions, instal·lacions i millores 
que s’han executat són les següents:

de bany.

tancaments fixos al final de passadis-
sos exteriors i reparació de danys.

terrasses per a millor maniobrabilitat.
-

xapeus a les portes d’accés dels habi-
tatges i reparacions.
Esperem i desitgem que aquestes 

obres millorin el benestar de la gent gran 
que hi resideix. /

Ball de swing diumenge a la tarda.

Recepció a Pau Toquero i Valentina Servera.

Recepció a les germanes Carbonell.

Banc reparat a la sortida de l’esglèsia. 

CULTURA

Remor 15 

El cicle de concerts a la fresca REMOR 
s’ha consolidat com un festival de petit 
format on conviuen la música en directe, 
propera, interactiva i intimista i el valor 
del patrimoni arquitectònic teianenc.

 L’edició d’enguany ha estat molt ben 
acollida pel públic, amb una gran assis-
tència als diversos concerts programats. 
L’objectiu del cicle és combinar diferents 
propostes i estils musicals per disposar 
d’un cartell atractiu i que casi amb l’espai 
que acull l’espectacle. Cal fer una men-
ció als propietaris dels masos que han 
acollit concerts i que gràcies a la seva 
col·laboració “la Remor” ha estat un èxit, 
així com la col·laboració amb cerveses 
Moritz. 

El cicle va començar a Ca l’Antiga amb 
les “cançons inesperades” a càrrec de 
Dani Anglès acompanyat pel pianista Mi-
quel Tejada. Va continuar amb un concert 
de Gossos, amb entrades exhaurides, 
que presentaven la seva nova gira i va te-
nir com a artista convidat a Caïm Riba. 

El tercer concert es va desenvolupar a 
Cal Llibreter, amb Maristany and Traver 
Group, acompanyant la veu de Susana 
Sheiman, on també va actuar el percussi-
onista teianenc Tito Busquets. Al mateix 
espai es va celebrar el concert del Cor 
Atàlia, on es van recollir 1.500 € per a 
Càritas Teià. 

Per últim, el concert que va cloure el 
festival van ser els Hanfris Quartet una 
formació d’estil Barbershop que ha estat 
premiada en diferents concursos inter-
nacionals. /

The Hanfris Quartet.

Daniel Anglès i Miquel Tejada.
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Els resultats de l’alumnat de quart d’ESO 
de l’Institut Turó d’en Baldiri han continuat 
millorant aquest curs passat, situant-se per 
sobre la mitjana de Catalunya. Això demos-
tra la bona feina realitzada al centre d’Edu-
cació Secundària del nostre municipi. 

Els resultats comparatius amb el con-
junt del país es poden observar als grà-
fics, tot i això, es visualitza una notable 
millora en la franja d’alumnat que acon-
segueix l’excel·lència en totes les compe-
tències. 

Desglossant els resultats per matèries, 
s’han obtingut molt bons registres en 

llengua catalana, on el 58’5% dels alum-
nes aconsegueixen l’excel·lència. Pel que 
fa la llengua castellana i anglesa també 
s’ha incrementat amb una tendència si-
milar. Pel que fa les matemàtiques, s’ha 
aconseguit augmentar el nombre d’alum-
nes que han superat la competència. 

A part d’aquests resultats, cal fer una 
menció especial als 14 alumnes de fran-
cès que han obtingut el diploma A2 a les 
proves DELF SCOLAIRE. Així com diver-
sos alumnes que s’han presentat a les 
proves lliures del B1 i B2 d’anglès supe-
rant satisfactòriament les proves. /

Aquest estiu s’han realitzat obres de mi-
llora del centre perquè l’alumnat i els do-
cents disposin d’unes millors condicions a 
partir del curs vinent. 

En total s’han fet quatre actuacions, 
dues de promogudes per la Generalitat i 
dues més per la Diputació. Les obres que 
realitza la Generalitat han consistit a fer 
unes escales d’emergència i actuacions 
al gimnàs per aconseguir una pràctica de 
l’esport més confortable. 

Pel que fa les obres que ha finançat la 
Diputació, hi ha la nova construcció del 
mur que dóna a la comunitat de propie-
taris del carrer el Cim, on hi havia el ro-
còdrom del pati gran. En segon terme 
també s’han realitzat les obres per valor 
de 125.000 € que deriven d’un projec-
te tècnic de l’Ajuntament. Aquestes han 
consistit a insonoritzar el menjador, situar 
rampes en espais de l’escola, arranjar la 
instal·lació elèctrica, adequar un lavabo 
per a minusvàlids, posar parquet en de-
terminades aules i adequar els vidres de 
seguretat que faltaven.

Malgrat el gran volum d’obres, s’han 
executat en el termini previst i el conjunt 
de la comunitat educativa ja ha pogut 
gaudir de totes aquestes millores amb 
l’inici del curs. /

Espais reformats de l’escola: el mur del 
pati, adequació de les finestres i insono-
rització del menjador.

FONT: S.I. Turó d’en Baldiri

EDUCACIÓ

Resultats Institut Turó d’en Baldiri 

del curs 2014-15 

Reformes al Cim 

LLENGUA CASTELLANA
Resultats 2014 CCBB 4t

LLENGUA ANGLESA
Resultats 2014 CCBB 4t

MATEMÀTIQUES
Resultats 2014 CCBB 4t

LLENGUA CATALANA
Resultats 2014 CCBB 4t

Catalunya S.I. Turó d’en Baldiri
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Al Ple extraordinari del passat 1 de 
setembre es va aprovar per unanimitat 
la “Proposta d’adjudicació del proce-
diment obert per a la contractació del 
servei públic de recollida i transport de 
residus sòlids urbans del terme muni-
cipal de Teià”. L’adjudicació es va fer a 
la UTE Urbaser - Arca del Maresme per 
un import anual de 277.464,43 € (més 
10% IVA). Entre les millores del servei fi-
xades, a part de la renovació i unificació 
de contenidors de les cinc fraccions (re-
buig, orgànica, vidre, paper i envasos), 
hi haurà la neteja perimetral periòdi-
ca de les zones de contenidors i nous 
mecanismes de neteja de contenidors. 
Es preveia que a cavall d’octubre i no-
vembre pogués entrar en servei la nova 
empresa.

Tanmateix, l’empresa Servitransfer ha 
impugnat l’adjudicació i en data 23 de 
setembre l’Ajuntament de Teià ha hagut 
de suspendre la tramitació de l’adjudica-
ció. Per tant, el servei el continuarà pres-
tant l’empresa CESPA, actual adjudicatà-
ria del servei des de 2001, fins que no es 
resolgui el recurs especial per part del 
Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic. 

Amb aquest recurs, ja és la tercera 
impugnació que les empreses concur-
sants han interposat al llarg dels darrers 
4 anys, la qual cosa impedeix, novament, 
que el govern municipal pugui posar en 
funcionament un nou servei de recollida 
més eficient. /

La deixalleria de Teià és un servei man-
comunat entre els pobles del Masnou, Ale-
lla i Teià. Això vol dir que tant el cost com 
la gestió i el funcionament depenen direc-
tament dels tres municipi. Actualment la 
presidència recau al Masnou, municipi que 
aporta els tècnics de medi ambient neces-
saris per supervisar la qualitat del servei i 
garantir-ne el bon ús de les instal·lacions.

CESPA (Grup empresarial participat ín-
tegrament per Ferrovial) és l’empresa en-
carregada de la gestió i el tractament dels 
residus i la seva classificació amb l’objec-
tiu de minimitzar l’impacte mediambien-
tal de les deixalles dipositades pels tres 
municipis. Cal recordar que aquest servei 
que ofereix la deixalleria de Teià és exclu-
sivament per als veïns i les empreses em-
padronats a qualsevol dels tres pobles.

Recentment la deixalleria ha estat tanca-
da per les obres d’ampliació i reforma que 
s’han dut a terme, per tal de millorar-ne el 
servei, tant per a l’usuari com per a la gestió 
del centre. Aprofitant que el nou Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal (POUM) de 
Teià s’està tramitant per a la seva aprovació 
definitiva es va decidir ampliar les instal-
lacions ja pensant en les noves possibilitats 
i destinar més espai a les dependències de 
la deixalleria, una mancança que s’arrosse-
gava des dels seus inicis.

L’ampliació ha permès incloure una 
segona bàscula en el circuit del recinte, 
oferint més comoditat per a l’usuari i al 
mateix temps garantir-ne les dades de 
càrrega i descàrrega. Així es pot opti-

mitzar la gestió del centre. També s’han 
millorat els accessos de vehicles, evitant 
les maniobres difícils d’accés i els espais 
destinats a la classificació dels diferents 
residus que s’hi poden abocar.

La deixalleria és un servei municipal que 
ofereix una bonificació a l’usuari per la seva 
utilització. Tal com queda recollit a les orde-
nances municipals, a l’apartat de taxes, l’ús 
continuat d’aquest servei per part de qual-
sevol persona empadronada al municipi (no 
empresa) pot comportar una bonificació en 
la taxa d’escombraries del seu habitatge:

Si s’accedeix al servei de la deixalleria 
(incloent-hi la mòbil) entre 6 i 9 vegades 
a l’any natural (de gener a desembre) es 
pot aconseguir una bonificació del 15 % 
de la taxa d’escombraries; mentre que si 
es fa més de 9 cops a l’any la bonificació 
pot arribar fins al 25 % del import. Durant 
2015 la taxa d’escombraries ha estat fixa-
da en 143,55 € per habitatge.

A data d’avui, dels 2.563 habitatges de 
nostre municipi de Teià únicament 478 fa-
mílies han accedit a la bonificació de la taxa 
d’escombraries per l’ús de la deixalleria. 
Des de l’Ajuntament consideren que aques-
tes xifres són prou positives, però cal seguir 
sensibilitzant els vilatans que la utilització de 
la deixalleria és un gest molt cívic que hauria 
d’anar en detriment d’abocaments incívics a 
les àrees dels contenidors del poble, acci-
ons que entre tots hem d’intentar evitar.

Us animem a fer ús dels servei de la nos-
tra deixalleria mancomunada i la deixalleria 
mòbil (http://www.ladeixalleria.cat/) /

El nou govern municipal ha executat 
aquesta tardor les obres de millora i ar-
ranjament de la zona verda de la Solera, 
i ha posat fi d’aquesta manera a la degra-
dació de la zona per manca de manteni-
ment durant gairebé un any per part de la 
corresponent Junta de Conservació.

D’aquesta manera, i arran del conveni 
subscrit per l’anterior govern municipal 
amb la Junta de Conservació del sector 
de la Solera el passat 18 de maig, s’han 
pogut executar les següents actuacions:

 Reposició del mobiliari urbà (pape-
reres i substitució de les baranes de fusta 

del pas públic que voreja Roca Suárez-
Llanos, des de Correus fins a Vallbellida)

Reparacions a la urbanització (repo-
sició de rases per a escomeses, reparació 
puntual de panots a voreres, reparació ille-
tes del carrer del Pont, neteja d’embornals 
i repintat de senyalització horitzontal) 

 Actuacions de jardineria (repàs del 
Bosquet, substitució arbrat mort, arranja-
ment i replantació del mur verd de Roca 
Suárez-Llanos i repàs i activació del siste-
ma de reg automàtic de tot el sector amb 
aigua de bombeig de la mina de can Gas-
só fins al dipòsit de Migjorn). 

Aquestes obres han tingut un cost de 
38.000 € aportats per la Junta de Con-
servació del sector de la Solera, amb 
data 2 de juliol de 2015, com a “con-
tribució al correcte manteniment de 
l’àmbit i com a cost de les reparacions 
pendents dels desperfectes existents 
en les obres d’urbanització, per tal que 
l’Ajuntament pugui acordar la dissolució 
de la Junta de Conservació pel compli-
ment del seu objecte i fer-se càrrec de 
l’obligació de manteniment”. Per tant, a 
partir del juliol, l’Ajuntament de Teià ha 
passat a assumir el manteniment de tot 
el sector. /

SERVEIS

Empreses i neteja Informació de nou funcionament de la deixalleria 

Millores de la zona verda de la Solera, el Desmunt i 

avinguda Comte Alba de Liste
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Sovint ens podem trobar mobiliari urbà malmès a causa d’actituds incíviques. El fet de reparar-lo 
o repostar-lo té un cost per al municipi que acabem pagant tots els vilatants. 

Volem fer públics quins són aquests costos i recordar que els diners que s’utilitzen per a les repa-
racions són dels teianencs i teianenques, i si els recursos són destinats a aquesta finalitat no els 
podem invertir en millores per al municipi.

Entre tots millorem Teià!

L’incivisme surt carEp!

6.480 €Marquesines 690 €Fanals

390 €Paperera gossos 164 €Papereres

634 €Senyal autobusos 512 €Banc

115 €Senyal trànsit Abocaments

*Les xifres corresponen al preu d’un nou element i el cost del treball dels operaris.
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Sr. Alcalde
Fa temps que segueixo amb molta preocupa-
ció l’increment de l’incivisme en el nostre po-
ble. He fet alguns escrits als responsables de 
l’Ajuntament i també vàries queixes verbals 
però es segueixen produint i sembla que no 
es pugui o no es vulgui posar-hi fi.
Per anomenar-ne alguns dels més significatius 
ressaltaria els següents:
Els excrements dels gossos per tots els car-
rers de Teià, les pintades als carrers i cases del 
nostre poble, l’abandonament de qualsevol 
objecte als carrers del nostre poble i als vorals 
dels camins de les nostres muntanyes, etc. 
Tots aquests actes d’incivisme, cada vegada 
més arrelats, estan agreujats per la falta de 
resposta de tots els equips de govern que han 
passat últimament pel nostre Ajuntament. Al-
guna cosa haurem de fer per tal que no es con-
firmi, tal i com ja es diu entre els teianencs, que 
som un dels pobles més bruts de Catalunya.
Un altre tema molt preocupant és el de la mo-
bilitat. En aquest apartat podem veure com els 
incívics campen al seu aire. Es pot dir que fan 
el que els dóna la gana, aparquen on volen, 
van a la velocitat que volen, a la nit els deci-
bels superen amb escreix els permesos per la 
llei, es respecten molt poc els passos de via-
nants, etc. i en aquest apartat també és molt 
preocupant l’actitud dels responsables mu-
nicipals, permetent que no es compleixin les 
nomes més elementals de civisme, educació i 
respecte al pròxim.
Però si he decidit fer aquest escrit és per de-
nunciar un altre fet, que ja no el considero de 
incivisme, si no de vandalisme. La història és 
la següent:
Fa deu anys, quan va néixer el meu primer nét, 
vaig plantar uns quants pinyons del pi que te-
nim a casa nostra perquè ell i els que possible-
ment vinguessin més endavant els cuidessin 
i sempre tinguessin un record del que repre-
sentaven. Durant els primers anys els regàvem 
i cuidàvem a casa nostra, fins que es van anar 
fent grans i calia un trasplantament al bosc. 
Un bon amic nostre ens va deixar un tros de 
terreny (al costat de la font del Cenglar) i allà 
en vàrem plantar uns quants. Sempre conjun-
tament amb tots els néts (ara ja en són quatre) 
els anàvem a regar cada setmana, els trèiem 
les herbes, els vam posar pals perquè creixes-
sin ben drets etc. En definitiva, tant nosaltres 
com els quatre néts els estimàvem moltíssim, 
cada nét tenia el seu i era el responsable de 
mantenir-lo.
Però un dia tot s’ha acabat, el món et cau a 
sobre. Et comuniquen que els pins han sigut 
arrencats de soca arrel, i afegiria que torturats 
arrencant-los totes les branques i fulles que te-
nien. Quan hi vàrem anar encara es podia veu-
re tota la destrossa pel terra. Cal dir que sols hi 
vàrem anar els adults. No sabíem, millor dit, no 
sabem com dir al nens el que ha passat, com 
els pots explicar una barbàrie com aquesta. 
Per finalitzar tan sols comentar que ara que 
volem construir un nou país, amb uns nous 
valors que ens facin molt millors amb justícia, 
llibertat i igualtat social, etc. també és el mo-
ment d’acabar amb tots aquest actes vandà-
lics i incívics.

Atentament,

Josep M. Elias Alier

Carta oberta al Sr. Alcalde 
de l’Ajuntament de Teià

El Teià Futbol Cinc estrena la tempo-
rada 2015-2016 amb la il·lusió de seguir 
creixent i repetint els èxits. En la tempo-
rada 2014-2015 es va guanyar la Lliga 
Aleví Masculí de la Federació Catalana 
de Futbol Sala, la Lliga Infantil Femení 
del Consell Esportiu de Barcelona, la 
Copa Catalunya Prebenjamí Femenina i 
la Copa Catalunya Femenina Sènior de 
la Federació Catalana de Futbol Sala. A 
banda d’això, nombrosos jugadors i ju-
gadores han representat a la Selecció 
Catalana en totes les categories, en els 
campionats territorials celebrats a Bala-
guer, amb els partits internacionals amb 
la Selecció Australiana i amb l’increïble 
viatge a Austràlia per disputar la Pacific 
Cup amb 8 jugadores de l’equip femení 
en la Selecció Absoluta Femenina.

Amb totes aquestes vivències i èxits 
esportius, volem mantenir el nostre ob-
jectiu principal: esdevenir un punt de 
trobada per a tots aquells qui vulguin 
gaudir del futbol sala i ser una veritable 
escola de valors a través de l’esport. L’es-
forç, el companyerisme, l’acceptació de 
la derrota, el respecte al rival, l’esport-
salut, etc., són el motor del nostre club, 
acompanyats del desenvolupament físi-
co-tècnic-tàctic adequat per a cada mo-
ment del creixement esportiu i personal 
dels nostres jugadors i jugadores. /

Un total de 35 equips van jugar durant 
el passat mes de juliol al tradicional Tor-
neig d’estiu de futbol sala, el que suposa 
un rècord absolut de participació. Des 
de fa 7 anys el campionat s’organitza des 
dels Llubakus amb el nom de “A Teià el 
futbol enganxa!”.

El torneig es va dividir en quatre cate-
gories: Alevins, dels més petits, va resul-
tar guanyador l’equip masnoví “Jugones 
futbol Team”. Infantils, el guanyador va 
ser l’”Street Team”, de Vilassar. Sèniors 
femení, va vèncer l’equip del “Cuple 
Frankfurt Parera”, un equip format per 
noies de Barcelona ciutat. I en categoria 
masculina el guanyador va ser el jove 
equip teianenc d’Instal·lacions Roca-Ri-
bes, que va derrotar l´equip de Frankfurt 
Parera en una disputadíssima final que es 
va resoldre als penals. Finalment, però, el 
títol es va quedar a Teià.

Un any més els Llubakus agraïm l’esforç 
del principal patrocinador del Torneig, La 
Palma Jazz Cafè, així com la col·laboració 
de l’Ajuntament de Teià i el comerç local, 
sempre disposat a donar un cop de mà.

L´any vinent, més i millor. /

Nivell Bàsic 1:
Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h
El curs va començar el 19 d’octubre. 
Hi ha places lliures! /

TEIÀ FUTBOL 5 LLUBAKUS

OFICINA DE CATALÀ

La pilota ja torna a rodar A TEIÀ el futbol enganxa!

Vine i aprèn català

Fotografia: Llubakus.

Fotografia: Teia Futbol 5
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El Ple municipal del passat 1 de juliol va aprovar la proposta de les retribucions dels 
càrrecs electes. Per elaborar la proposta, el govern municipal han tingut en compte 
diversos factors. En primer lloc, que en campanya electoral els dos grups que formen 
el govern van posicionar-se a favor que els regidors han de ser retribuïts per la seva 
dedicació i no per indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. 

En segon lloc, s’ha tingut en compte el ròssec  disponible de les partides de retri-
bució dels càrrecs electes a 13 de juny de 2015, per tal de no excedir-lo i permetre’n 
l’estricte compliment del pressupost en el global d’aquestes partides (encara que hi 
hagi un regidor més al govern).

Amb tot això la proposta aprovada aconsegueix tots dos objectius de manera que, 
a partir del mes de setembre, l’alcalde té una dedicació de mitja jornada i 6 dels 7 
regidors de govern tindran una dedicació de 15 hores setmanals, mentre que el setè 
regidor de govern i els regidors de l’oposició seran retribuïts per indemnitzacions 
per assistència. 

Per als mesos de juny i juliol s’ha adoptat una solució mixta que ens permet ajustar 
el costos de retribució per tal d’assolir l’objectiu fi xat, en particular el de la seguretat 
social. Aquest darrer tindrà un petit excés estimat que es compensarà a través d’es-
talvis en partides vinculades.

Finalment les remuneracions brutes són: 
 1.589 € bruts

 750 € bruts
 750 € bruts

 750€ bruts
 per indemnitzacions per assistència*

750 € bruts
 750 € bruts

750 € bruts

Les retribucions per assistències a òrgans col·legiats que obtindran els regidors 
de l’oposició: 
Ballesteros i un de govern () són: 

Cal destacar que només és pot percebre el salari per dedicació horària o per as-
sistència, és a dir, que els regidors que tenen una dedicació parcial no cobren cap 
mena de dieta. /

 (*) Són les mateixes retribucions vigents a la passada legislatura.
(**) La regidora Gemma Rosell tindrà la mateixa percepció que Anni Aparicio.

El ple del passat 1 de setembre la re-
gidora de Serveis Socials i Sanitat, Anni 
Aparicio Schwab, va presentar la seva 
renúncia al càrrec per motius de salut. 
Amb la seva renúncia, la persona que 
ha pres l’acta de regidora és la Gemma 
Rosell, de CDC.

D’altra banda, el primer canvi que es 
va produir al consistori va ser amb la re-
núncia a l’acta de regidor de Joan Cas-
tan, cap de  llista de Gent de Teià, que 
ha estat rellevat per Abel Ballesteros. /

RemuneracionsCanvis de regidors

SEGUEIX EL PLENS
DE L’AJUNTAMENT 

des del web www.teia.cat

      #teiaple

Anni Aparicio Schwab.

Fotografi a: Xavier Piqué.

Ple d’investidura.
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Compromesos amb Teià!

Des de Compromís amb Teià +ERC vo-
lem agrair el suport dels 946 teianencs i 
teianenques que van recolzar-nos el pas-
sat 24 de maig. El resultat ens situa com a 
primera força política del municipi i, amb 
tota la responsabilitat que això suposa, ens 
reafirma la nostra convicció de treballar 
per Teià i els seus vilatans. El nostre com-
promís és millorar el municipi fent la vida 
més senzilla als teianencs i teianenques, 
sigui quina sigui la seva opció política.

A les últimes eleccions municipals tam-
bé hi intercedia un element important: 
el suport de l’independentisme des dels 
ajuntaments. Aquest es va confirmar i 
mostra d’això és que dels 13 regidors de 
la corporació municipal, 12 han subscrit el 
compromís de l’ANC de “Els ajuntaments 
per la independència”. Així mateix el pacte 
de govern que vam signar amb CiU tenia, 
entre d’altres, ratificar l’adhesió de Teià a 
l’AMI. A més a més, i vinculat amb el pro-
cés, fa poques setmanes, vam tornar a ser 
cridats a les urnes. Aquest cop amb unes 
eleccions de caràcter plebiscitari. A Teià 
Junts pel Sí, va obtenir un gran resultat 
amb el suport de 2.333 vots. Així doncs 
Teià va tornar a reafirmar el seu compromís 
amb el procés nacional.

Des de la política i la gestió municipals, 
sabem que tenim molta feina a fer, i la fa-
rem! Per aquest motiu ens vam presentar a 
les eleccions. Aquests mesos ens han ser-
vit per conèixer la realitat de l’Ajuntament 
i afrontar algunes qüestions urgents, com 
la neteja viària i el manteniment de diver-
sos espais públics del municipi, com ara 
el sector de la Solera; la reclamació a Sol-
via dels 188.000 € que estaven pendents 
d’ingressar a les arques municipals com a 
càrrega del sector de Folch i Torres, ingrés 
que ja s’ha produït i que comportarà po-
der destinar aquests recursos a inversions 
pendents o prioritàries.

Però la tasca de govern no la fem sols, ens 
acompanyen els companys de Convergèn-
cia, amb els quals hem signat l’acord de go-
vern. Tot i això, i com a compromís electoral, 
esperem que els teianencs i teianenques 
també participeu de la vida política del mu-
nicipi, donant el vostre parer, col·laborant 
en tot allò que sigui possible, i utilitzant els 
canals de participació que anirem oferint.

En definitiva, tenim ganes, idees i em-
penta. Volem dedicar els propers quatre 
anys a millorar el nostre poble i ho volem 
fer amb la participació de tothom! /

Anem per feina

Fa més de cent dies, des de les elecci-
ons de maig, que el nou govern format per 
Compromís-ERC i Convergència i Unió (ara 
CDC) ha iniciat la seva legislatura per ges-
tionar els recursos, serveis i inversions de 
Teià. Aquest pacte, recolzat en dues legis-
latures anteriors de col·laboració i entesa, 
garanteix l’estabilitat i el bon rumb del nos-
tre poble dels quatre anys vinents, amb un 
seguit de propostes algunes de les quals 
s’informen en el present butlletí.

El nostre partit va obtenir 2 regidors, 
Francesc Ribas, cap de llista i actual porta-
veu del grup municipal i Anni Aparicio, i es 
va quedar a dos vots del tercer regidor, un 
resultat discret i fins i tot injust, però forçat 
per diferents circumstàncies: 1.- Bipolarit-
zació del vot entre els caps de llista d’ERC 
i GdT. 2.- La guerra bruta d’altres forma-
cions polítiques, amb acusacions falses i 
mentides. 3.- El desgast de govern en la 
legislatura anterior, amb moció de censura 
inclosa. 4.- L’escapada d’Unió de Teià cap 
a Gent de Teià, premonitòria del que des-
prés passaria a Catalunya. Tot i això estem 
orgullosos del resultat obtingut i del pacte 
que responsabilitza les regidories de cul-
tura, patrimoni històric i segona tinença 
d’alcaldia a Francesc Ribas i serveis socials 
i sanitat a Anni Aparício.

Aprofitem doncs aquestes línies per agra-
ir els vots de tots els teianencs i teianenques 
que varen confiar amb CiU (CDC) i, com 
hem fet sempre, ens implicarem al màxim 
en la feina i la gestió que prioritzi el benes-
tar dels veïns i veïnes de Teià. Com va dir el 
cap de llista a la presa de possessió “Tenim 
grans reptes, com a poble i com a país i 
sempre estarem compromesos amb Teià i 
amb Catalunya com Estat lliure i sobirà”.

En el darrer Ple va presentar la seva re-
núncia com a regidora de CiU l’Anni Apa-
rició, per motius de salut. Trobarem a faltar 
el seu grau de compromís amb Teià i el seu 
dinamisme, capacitat de treball, empenta 
i positivisme. Gràcies per la teva feina! Els 
projecte que tenia endegats i molts d’al-
tres, els durà a terme la Gemma Rosell, 
que prendrà possessió com a regidora de 
serveis socials i sanitat en el proper Ple. 
Benvinguda! Tenia molts projectes a de-
senvolupar en les seves àrees que no ha 
pogut dur a terme com a regidora però 
que deixa en mans de la nova titular de les 
àrees de Sanitat i Benestar Social, la Gem-
ma Rosell Duran, a qui donem la més sin-
cera benvinguda. /

Hi serem

Poc després de les eleccions, Gent 
de Teià, sabedors que el nostre lloc era 
a l’oposició, doncs ERC i CIU ja havien 
pactat governar abans dels comicis, 
ens vam adreçar a ERC per felicitar-los 
pels resultats obtinguts, però també 
per recordar-los que els 923 vots que 
vam tenir no podien quedar en l’oblit.

Els vàrem dir que GT seríem allà, fent 
una oposició constructiva, en defensa 
dels nostres votants i del nostre progra-
ma, però a la vegada, rigorosa i exigent, 
com ha de ser, i com ja va ser durant el 
darrer any i mig de la passada legislatu-
ra. Prova d’això és, que gràcies a la tasca 
de GT, va ser possible que una irregula-
ritat comptable de l’ any 2006, per valor 
de 189.000 euros, extraviada i sense ha-
ver-se cobrat , es trobés, es regularitzés, 
i a dia d’ avui ja s’ hagi ingressat.

També vàrem demanar a l’actual Al-
calde, transparència consens i   parti-
cipació. És el que Teià necessita, és el 
que vol el poble, i el que vol GT. Així ho 
vàrem expressar també en el Ple d’in-
vestidura, i així ha actuat GT des del pri-
mer dia, amb bona voluntat, permetent 
als nous membres del consistori que 
es situessin, i que poguessin començar 
a treballar per Teià sense entrebancs, 
allò que en diuen els 100 dies de grà-
cia. Gent de Teià ho haguéssim agraït 
ara fa 4 anys.

L´Alcalde, Andreu Bosch, va corres-
pondre les nostres peticions. És per 
això que ens ha molestat, i molt, i a la 
vegada ens posa en situació d’alerta, 
que en la seva primera entrevista en 
un mitjà de comunicació (Líneamar, 
núm 6) presumeixi de voler refer ponts 
amb Gent de Teià, generar bon clima 
i respecte, mentre dues línies més en-
davant ataca i intenta desprestigiar en 
Joan Castan, escollit alcalde pels teia-
nencs fins a quatre vegades, fundador 
de GT, i que a més ha cessat ja com a 
regidor per donar pas als més joves, 
incorporant-se com a nou càrrec electe 
l’Abel Ballesteros.

Atacar  en Joan Castan és atacar a 
Gent de Teià.

Durant aquests propers 4 anys tre-
ballarem de valent per defensar els 
interessos de Teià, presents al nostre 
programa, com la urgent construcció 
d’una nau per la brigada, o un nou cla-
vegueram a la riera. /
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Salutació de l’alcalde

Com a nou alcalde de Teià, us vull adre-
çar a través del Butlletí Municipal una sa-
lutació institucional, que extrec del meu 
discurs de presa de possessió del passat 
13 de juny.

La mateixa nit electoral ja vaig agrair, en 
primer lloc, als 964 teianencs i teianen-
ques que ens havien donat suport la con-
fiança dipositada en les persones que 
conformem Compromís amb Teià +ERC. 
I vaig donar les gràcies als 2.878 elec-
tors i electores que havien consolidat 
gairebé un 60% de participació (de fet, 
un 58,89%). No cal dir que un 41% d’abs-
tenció no deixa de ser una dada que ens 
hauria de preocupar… I, per això, com a 
alcalde i cap del nou govern municipal, 
també haurem de treballar per guanyar-
nos la confiança de les 2.009 persones 
que es van abstenir en aquestes elecci-
ons municipals (així com també de la re-
presentativitat dels vots nuls i en blanc).

Malgrat encapçalar la llista més votada, 
sóc ben conscient que 941 teianencs i te-
ianenques van donar suport a GdT, força 
política que ocuparà l’espai de l’oposició 
en aquesta nova legislatura, i treballarem 
per guanyar-nos la confiança d’aquest 
electorat. Des del govern municipal que 
formarem CaT+ERC i CiU (tercera força 
més votada, amb l’aval de 481 persones, 
i força política a la qual hem proposat la 
formació del nou govern), també treba-
llarem per guanyar-nos la confiança de 
les 149 del PPC, les 124 del PSC i les 100 
d’UMdC. Com a alcalde, no cal dir que 
ho seré de tots els teianencs i teianen-
ques.

Vull parlar de diàleg i de consens. En les 
dues meves anteriors etapes com a al-
calde, havent subscrit sengles pactes de 
govern, primer amb el PSC i després al 
CiU, ja vaig deixar constància de la im-
portància del treball en equip, més enllà 
de sigles polítiques.

El passat 8 de juny, amb esperit de gene-
rositat política i voluntat de sumar esfor-
ços, CaT +ERC va signar l’acord amb CiU 
per formar govern per a la nova legisla-
tura 2015-2019. Totes dues forces políti-
ques ja havíem signat sengles acords de 
governabilitat entre 2007 i 2011 (alesho-
res, entre ERC i CiU); i en el darrer any i 
mig de la passada legislatura (entre CiU, 
ERC i PSC), amb un balanç molt positiu 
d’acció de govern. Per tant, comencem 
a treballar des del consens de dues for-
ces polítiques que han rebut el suport de 

poc més del 50% de l’electorat. El nostre 
acord manifesta la voluntat de formar un 
govern de coalició per a la legislatura 
2015-2019 i, doncs, un govern d’estabi-
litat i de governabilitat, basat en parà-
metres de respecte mutu, de treball en 
equip amb rigor i planificació, i de bon 
govern amb mecanismes de transparèn-
cia i proximitat a la ciutadania, al servei 
de Teià, dels teianencs i teianenques, i 
del país.

Per això, entre altres acords, totes dues 
forces polítiques hem subscrit la neces-
sitat d’assumir els següents sis eixos pro-
gramàtics, que hauran de caracteritzar 
l’acció de govern de la legislatura:

1. Optimitzar els recursos humans i els 
recursos econòmics en favor d’una ges-
tió municipal més eficient;

2. Fer compatible el manteniment de 
l’oferta de serveis municipals i d’atenció 
a les persones amb una disminució de la 
pressió fiscal;

3. Afrontar millores en matèria d’infraes-
tructures i en manteniment de la via pú-
blica i edificis municipals;

4. Posar en valor el nostre entorn natural 
i el patrimoni històric i arquitectònic local 
com a actius de promoció econòmica i 
de dinamització cultural i turística del 
nostre municipi.

5. Vetllar per un bon govern a través de 

mecanismes reals i efectius de participa-
ció ciutadana.

6. Desplegar els acords del compromís 
“Els ajuntaments per la independència” 
subscrit amb l’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) i, doncs, ratificar l’adhesió a 
l’Associació de Municipis per la Indepen-
dència (AMI).

Els reptes són molts i esmolarem l’enginy 
per afrontar-los i dur-los a terme, malgrat 
els temps difícils, sense apujar la pressió 
fiscal i afavorint les rendes més vulne-
rables. Prendrem decisions, amb rigor i 
planificació, per millorar la vida de la ciu-
tadania i vetllarem pel nostre patrimoni 
natural i històric. Espero (i esperem) es-
tar a l’alçada de la confiança que m’heu 
dipositat i que ens heu dipositat. No cal 
dir que m’hi dedicaré en cos i ànima, 
com sempre he fet, amb humilitat i alho-
ra amb la dignitat institucional inherent. 
Però sols no ens en sortirem. Ens caldran 
moltes complicitats. Teixint complicitats 
dins el govern, amb l’oposició, amb el 
personal municipal, amb els veïns i veï-
nes, amb els barris i urbanitzacions, amb 
les entitats i associacions locals, el camí 
serà més planer.

Per Teià i per una Catalunya lliure, gràci-
es, de tot cor. I endavant les atxes!

Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde de Teià

Andreu Bosch, alcalde entrant, amb Josep Botey, alcalde sortint.
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Maria Teresa Casellas
Regidora Portaveu del Grup Munici-
pal de Gent de Teià. 

mcasellas@teia.cat

Núria Andiñach Lladó
Regidora.

nandinyac@teia.cat

Oriol Ribera Esplugas
Regidor. 

oribera@teia.cat

Abel Ballesteros Moferrer
Regidor. 

ballesterosabel@teia.cat

Bàrbara Furment Tomás
Regidora. 

bfurment@teia.cat

Per a més informació dels 
càrrecs electes: 
www.teia.cat/ajuntament/cartipas

La informació que apareix 
ha estat facilitada pels 
regidors i regidores. 

Fotografies regidors i ple municipal: Xavier Piqué
Fotografia de l’Alcalde: Ricard Garrit.

Fotografia: Ricard Garrit
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Qui és qui? 

Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde. 
Regidor de Promoció Econòmica, 
Mobilitat i Urbanisme. 
51 anys.
Doctor en Filologia Catalana (UB).
Professor del Departament de Filo-
logia Catalana de la Universitat de 
Barcelona i professor de secundària 
de l’IES Maremar (el Masnou).

alcaldia@teia.cat

 @Bosch_Andreu

Yago Albert i Seseña
Quart tinent d’alcalde.

Regidor de Governació i Hisenda.

56 anys.

Enginyer Superior en Telecomunica-
cions per la UPC.

Gerent a ELISAVA, Escola Superior de 
Disseny i Enginyeria de Barcelona. 

salbert@teia.cat

Andreu Porta i Espelt
Regidor de Comunicació i Joventut. 

24 anys. 

Llicenciat en Sociologia (UAB).

Tècnic de la Secretaria d’Organització 
d’ERC.

aporta@teia.cat

 @andreupo

Montse Riera i Rojas
Primera tinent d’alcalde.

Regidora d’Educació, Medi Ambient 
i Cooperació.

53 anys.

Estudis de Biologia i Llengua (UB) i 
literatura Catalana (UOC).

Tècnica de Medi Ambient.

mriera@teia.cat

 @Monxi_r

Jordi Casanovas i Garcia
Regidor de Serveis Municipals i 
Esports.

50 anys.

Formació d’Art i Disseny a EINA, 
Centre Universitari de Disseny i Art 
de Barcelona.

Gerent de Gráficas de Prensa Diaria, 
Grupo Zeta. 

jcasanovas@teia.cat

 @jrdcasanovas

Sílvia Marcos i Llagostera
Tercera tinent d’alcalde.

Regidora de Participació ciutadana i 
Gent Gran.

51 anys.

Estudis de Geografia (UAB).

Adjunta a la direcció d’una empresa 
de disseny.

smarcos@teia.cat

Francesc Ribas Paris
Segon tinent d’alcalde. 
Regidor de Cultura i Patrimoni 
Històric.
45 anys.
Llicenciat en Història contemporània 
(UB).
Responsable de l’Oficina de Benestar 
Social i Familia de Granollers.

francescribas@teia.cat

 @feedfood

Gemma Rosell Duran
Regidora de Serveis Socials i Sanitat.

44 anys. 

Diplomatura en infermeria (UAB) i 
estudis de Biologia (UB).

Visitadora mèdica en el mercat 
farmacèutic.

grosell@teia.catt

 @gerosell
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Fotografi a: Xavier Piqué


