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EDITORIAL

A les vostres mans teniu el primer Butlletí Municipal del 2018, un any en 
què esperem que puguin sortir tots els exemplars amb la periodicitat pre-
vista. L’any passat no va ser possible a causa de la convocatòria de proces-
sos de votació l’1 d’octubre i el 21 de desembre, ja que la legislació electo-
ral és molt restrictiva amb l’edició i distribució de mitjans de comunicació 
públics durant aquests períodes. 

Per recuperar el temps perdut, aquest número intenta recollir de forma 
sintètica tot allò que ha passat al municipi des de la Festa Major, així com 
fer balanç dels primers tres anys de mandat. Per aquest motiu s’ha fet una 
entrevista a l’alcalde, Andreu Bosch, on exposa la feina feta i els principals 
projectes en curs. 

A més d’informar, el Butlletí Municipal vol fomentar el civisme i l’empo-
derament ciutadà en els afers públics. Per aquest motiu, us convidem a 
assistir i dir-hi la vostra a l’audiència pública del 23 de febrer i a la jornada 
de participació del 9 de març.

Per últim, aquest 2018 engeguem la campanya Butlletí Verd perquè tot-
hom qui ho desitgi puguin rebre la publicació via online. Amb aquesta ini-
ciativa volem reduir-ne el cost ambiental i continuar modernitzant els ca-
nals d’informació municipals. A la contraportada us expliquem com fer-ho. 
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

Ajuntament de Teià @ajTeia  18 novembre
36 jugadors van prendre part en 
el campionat de tennis taula de la 
#FMTeià17, amb els guanyadors 
següents: Max Riba, Oriol Creus, 
Francesc Valls i Jordi Villagrasa

Ajuntament de Teià @ajTeia  24 novembre
Els ciclistes de #Teià Andrea Balcells 
i Bruno Pericot pugen al segon i 
tercer lloc del podi de la Teialada 
de #FMTeià17 en les proves de 35 i 
16 quilòmetres, respectivament

Ajuntament de Teià @ajTeia  27 novembre
La selecció catalana de futbol sala 
femení acaba el mundial en cinquè 
lloc amb una nodrida representació 
de #Teià: Christian Roldan, Óscar 
López, Alma Cruz, Laia Peries, Anna 
Herrando, Laura Sugrañes, Susana 
Mallén, Marc Sánchez i Tau López

Ajuntament de Teià @ajTeia  4 desembre
Vicky Fraile i Núria Bosch, 
guanyadores del concurs Fotomajor 
2017 de #Teià en la categoria 
d’adults i infantil, respectivament.

Ajuntament de Teià @ajTeia 13 desembre 
30 establiments de #Teià participen 
a la campanya ‘No hi ha Nadal sense 
comerç local’ i sortegen 10 vals de 
100 euros entre els seus clients.

Ajuntament de Teià @ajTeia  5 gener
L’alcalde de #Teià lliura una clau 
màgica als Reis dOrient que obre 
el pany de totes les cases perquè 
Ses Majestats i els seus ajudants hi 
puguin deixar els regals

Ajuntament de Teià @ajTeia 31 gener
Alumnes de l’Escola El Cim i de 
l’Institut de #Teià s’han aplegat 
a la Biblioteca can Llaurador per 
celebrar el Dia de la No violència i 
pau #DENIP.

Ajuntament de Teià @ajTeia 12 gener
#Teià recull 7 tones de queviures 
per al Banc dels Aliments i recapta 
1.083 euros per a la Marató de TV3

Ajuntament de Teià @ajTeia 2 febrer
Coincidint amb la ‘Harry Potter 
Book Night’, el Casal de Joves posa 
en marxa un club de lectura juvenil 
amb la projecció del film ‘Harry 
Potter i la pedra filosofal’.

Ajuntament de Teià @ajTeia 15 gener
Marta Albertí guanya el concurs de 
fotografia del pessebre artístic de 
#Teià, seguida de Carme Garcia i 
Anna Casas. El jurat també atorga 
un accèssit a Marta Müller.
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Després de mesos de converses, 
l’Ajuntament de Teià i l’Agrupació 
Esportiva Teià (AE Teià) han arribat 
a un acord perquè l’entitat esporti-
va cedeixi al municipi l’ús de la pista 
exterior de bàsquet per un termi-
ni de 50 anys, prorrogables per 25 
anys més. A canvi, l’Ajuntament es 
compromet a dur a terme totes les 
inversions i gestions que siguin ne-
cessàries per resoldre les deficièn-
cies constructives de la instal·lació i 
legalitzar-ne l’ús públic i la pràctica 
de competicions esportives. A partir 
d’ara, l’Ajuntament assumirà també 
totes les despeses de manteniment, 
subministraments i l’assegurança de 
responsabilitat civil.

Aquest acord es va concretar el 
passat 8 de febrer amb la signatu-
ra d’un contracte de cessió del dret 
de superfície entre l’alcalde, Andreu 
Bosch, i el president de l’AE Teià, Al-
bert Cervera, després que la massa 
social del club hi va donar el seu vis-
tiplau amb 65 vots a favor i 1 de nul 
en l’assemblea general realitzada el 
passat 10 de gener.

Inversió de 184.000 euros
La finca cedida té 1.082 metres 

quadrats, es troba situada davant de 
La Palma i té accés pel Passeig de la 
Riera i és propietat de l’AE Teià des 
de 1961.

L’acord entre les parts és fruit de la 
negociació iniciada just després que 
l’estiu de 2016 es va esfondrar una 

part de la graderia de la instal·lació 
durant la disputa d’un partit de fut-
bol sala. Aquell incident, que va cau-
sar ferits lleus, va posar en evidència 
les greus patologies estructurals dels 
materials de construcció de l’equipa-
ment, i va obligar a clausurar-lo per 
raons de seguretat.

La posterior avaluació tècnica i 
econòmica va xifrar els costos de 
sanejament i rehabilitació de tota 
la instal·lació en uns 184.000 euros; 
una quantitat que era del tot inassu-
mible pel club i que afectava el fun-
cionament habitual d’entrenaments 
i partits. D’acord amb el conveni 
subscrit, a falta d’un projecte execu-
tiu, aquest és el cost estimatiu que 
l’Ajuntament hauria d’aportar com a 
inversió en una primera fase en un 
termini màxim de tres anys.

Valoració positiva
L’Ajuntament valora especialment 

la centralitat urbana de l’equipament 
i té la intenció destinar-lo a acollir ac-
tivitats esportives, culturals, de lleure 
o d’interès general per satisfer les 
demandes de la població.

En contraprestació, l’AE Teià gau-
dirà de “l’ús preferent i prioritari de 

les instal·lacions”, una vegada exe-
cutades les obres de rehabilitació. A 
més, hi tindrà un despatx i gestiona-
rà el lloguer d’una part de la publici-
tat. De fet, l’AE Teià no perdrà mai la 
condició de propietària i patrimonia-
litzarà sense cap cost totes les millo-
res que s’hi facin.

Comissió de seguiment
Properament, les dues parts cre-

aran una comissió mixta per fer el 
seguiment de les obligacions pac-
tades. La comissió estarà formada 
per quatre persones -el regidor i el 
tècnic d’Esports de l’Ajuntament, 
d’una banda, i dos representants 
de l’AE Teià, de l’altra- i es reunirà 
almenys un cop l’any “durant els 
mesos de juliol i agost per planifi-
car el calendari i els horaris d’utilit-
zació de les instal·lacions de la pro-
pera temporada”.

Acord de ple
Per esdevenir efectiu, la ratificació 

del conveni haurà de ser validada 
pel ple municipal del mes de març, 
i posteriorment caldrà escripturar la 
constitució del dret de superfície en 
el Registre de la Propietat. g

Ajuntament i AE Teià acorden 
la cessió de 50 anys de la pista
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L’Ajuntament i Moventis, l’empresa 
concessionària de la línia de bus C15, 
han arribat a un acord per allargar 
l’horari del servei una hora i mitja més 
el dissabte al vespre. Des del 10 de 
febrer, en comptes de finalitzar a les 
20.10h, l’últim bus passa a les 21.40h. 

L’ampliació de l’horari respon a 
la demanda d’alguns usuaris i té un 
cost anual aproximat de 2.500 euros 
que serà assumit per l’Ajuntament, 
un cop descomptats els ingressos 
procedents de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM) per la cancel-
lació de títols que facin els viatgers. 
El 2017, la línia va tenir 190.714 usu-
aris, la qual cosa representa un incre-
ment del 5,3% en relació a 2016.

Millores a la línia Teià-Barcelona
Segons l’alcalde, Andreu Bosch, “la 

voluntat de l’Ajuntament és millorar 
les prestacions de totes les línies de 
transport públic”. Amb aquest propòsit, 
l’Ajuntament ha fet arribar una propos-
ta a la Generalitat per estendre a dis-
sabte el servei de la línia C8 entre Teià 
i Barcelona. La sol·licitud està a l’espera 
de ser valorada pels tècnics de la Direc-
ció General de Transports, si bé l’alcal-
de s’hi mostra optimista: “Hi ha molta 
demanda ciutadana. I els dies feiners 
està funcionant molt bé”, assegura. g

El ple municipal de Teià celebrat 
el 18 de desembre va donar llum 
verd a un pressupost municipal 
de 7.102.000 euros per a 2018. Els 
comptes van rebre els vots favora-
bles d’ERC-Compromís amb Teià i el 
PDeCAT, i l’abstenció de GT.

El regidor d’Hisenda, Yago Albert, 
va destacar que la pressió fiscal serà la 
mateixa de 2017, ja que a l’octubre “es 
van congelar totes les taxes i impostos 
recurrents”. Tanmateix, “el càlcul d’in-
gressos serà superior a 2017 gràcies a 
l’augment de la recaptació procedent 
dels impostos d’obres i de plusvàlues”, 
amb previsions pressupostàries de 
365.000 i 450.000 euros, respectiva-
ment. Per al regidor, es tracta d’estima-
cions “molt prudents” tenint en comp-
te els informes tècnics i l’inici, a curt 
termini, de les obres d’urbanització de 
la segona fase de la Solera.

En aquests moments, el deute mu-
nicipal se situa per sota del 30% del 
pressupost i el responsable d’Hisen-
da es va mostrar confiat que “es re-
duirà d’1,9 milions al gener a l’entorn 
d’1,65 a finals de 2018”.

Personal i inversions
Albert va explicar que “la filosofia 

del Govern és cobrir la despesa cor-
rent amb ingressos corrents i afrontar 
les inversions amb ingressos addicio-
nals” procedents de subvencions o de 
la incorporació de romanent de l’exer-
cici anterior. En aquest cas, la liquida-
ció de 2017 tornarà a ser positiva.

En el capítol de personal s’ha pre-
vist un increment de l’1% per la nò-

mina dels treballadors, així com la 
incorporació en plantilla d’un tècnic 
de Medi Ambient a mitja jornada per 
abordar temes com la lluita contra 
les plagues, la defensa forestal o la 
recollida selectiva de residus.

També és prevista la contractació 
externa per la prestació de serveis 
d’un enginyer perquè faci el segui-
ment de les obres de substitució del 
clavegueram, amb un cost de 5.000 
euros i de 7.000 més per a la redac-
ció de projectes.

Pel que fa a les inversions, l’Ajun-
tament preveu licitar aquesta obra 
dins el primer trimestre de 2018, 
amb la intenció d’executar-la al llarg 
de l’any. La renovació de la primera 
fase del clavegueram té un cost de 
880.000 euros; quantitat que l’Ajun-
tament espera acabar de completar 
amb romanent després de consig-
nar-hi 300.000 euros d’una subven-
ció i 175.000 d’un crèdit a interès 
zero de la Diputació, i 220.000 euros 
procedents de l’impost d’obres.

Per ordre d’envergadura, l’Ajun-
tament també destinarà 56.000 eu-
ros a l’arranjament del pati del cicle 
d’educació infantil de l’Escola El Cim, 
39.000 a la construcció del mur del 
torrent de casa Bru i 15.000 a l’adqui-
sició de mobiliari urbà.

Les bones perspectives per a l’any 
vinent també han fet possible la mi-
llora de les subvencions a les entitats 
del poble. Es tracta d’un “petit esforç 
simbòlic que representarà una puja-
da mitjana del 10%”, en paraules del 
regidor d’Hisenda. g

El ple aprova un pressupost de 
7,1 milions d’euros per a 2018

Amplien els horaris 
de bus entre Teià i 
l’estació d’Ocata 

Les obres del clavegueram, 
a concurs

El ple municipal del 25 de gener va ratificar la resolució de l’al-
caldia per la qual s’iniciava l’expedient de licitació i contractació 
de les obres de renovació de la primera fase del clavegueram 
del passeig de la Riera, entre la rotonda d’entrada al poble i el 
torrent de can Mateu. El plec de clàusules xifra el pressupost 
dels treballs en 880.623 euros i estableix un termini d’execució 
de tres mesos, de mitjan abril a juliol.
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Segons dades dels Mossos d’Es-
quadra, l’any passat es van compta-
bilitzar a Teià un total de 52 robatoris, 
6 més que l’any anterior, mentre que 
el nombre de temptatives no consu-
mades va passar de 6 a 7 denúncies. 

Consolidació de plantilla
En els darrers temps, l’Ajuntament 

ha reforçat la Policia Local i ha incre-
mentat els controls per prevenir els 
robatoris, una de les principals pre-
ocupacions de la ciutadania. Al llarg 
de 2107, la plantilla va cobrir i con-
solidar totes les vacants fins a que-
dar definitivament formada per 10 
agents, una administrativa, un capo-
ral i un sotsinspector.

Dispositius de vigilància
Gràcies a la pressió dels alcaldes, 

el Departament d’Interior va activar 
fa tot just un any el Pla Operatiu Es-
pecífic d’Habitatge, que va compor-
tar un augment dels controls mòbils 
i de les patrulles, tant dels Mossos 
com de la Policia Local. Coincidint 
amb moments de repunt de l’activi-
tat delictiva, aquest dispositiu s’ha 
reforçat un helicòpter dotat amb cà-
meres tèrmiques que sobrevola cada 
vespre els pobles del Baix Maresme. 
Fruit d’aquests operatius i de la col-
laboració ciutadana es va detenir el 
passat 29 de gener una persona que 
acabava de robar a Teià.

Finalment, i per coordinar esfor-

ços, el passat 13 de febrer l’alcalde 
es va reunir amb els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local en una Mesa 
de Coordinació Operativa específica 
per tractar la qüestió a l’Àrea Bàsica 
Policial (ABP) de Premià de Mar. g

L’Ajuntament de Teià i el col·lectiu 
local de taxistes han subscrit un con-
veni per facilitar els desplaçaments 
amb origen i destinació dins el mu-
nicipi a un preu assequible a totes 
les persones residents al poble que 
tinguin més de 65 anys o un grau de 
mobilitat reduïda superior al 33%.

Preu i cost real del servei: L’usuari 
ha de pagar 2 euros per cada des-
plaçament. Es tracta d’un preu boni-
ficat, ja que l’Ajuntament n’aporta la 
diferència fins a completar els 6 eu-
ros del cost real del servei.

Millora de la cohesió i l’accessi-
bilitat: Els objectius del servei són 
millorar l’accessibilitat als principals 
equipaments públics i a les parades 
de bus, així com oferir un alternativa 
competitiva al vehicle privat.

Horaris: El servei es presta tots els 
dies feiners, de dilluns a divendres, 
de 8h a 20h.

Origen i destinació: El servei cobreix 
la recollida de l’usuari des del domicili 
–o, en el seu defecte, el lloc indicat– i al-
gun dels següents equipaments públics 
municipals: Ajuntament, Mercat, Centre 
de Salut, Policia Local, ca la Cecília i Po-
liesportiu Municipal; així com qualsevol 
de les parades de les línies de bus C15 
(Teià-Ocata) i C8 (Teià-Barcelona).

El servei també es prestarà en sen-
tit invers: de l’equipament o parada 
de bus fins al domicili particular, 
tret de les parades de bus ubicades 
fora del terme municipal, ja que la 
normativa sectorial no permet reco-
llir ningú fora del municipi d’acord 
amb la Llei 19/2003, de 4 de juliol, 
del taxi.

Reserva prèvia: Per fer ús del ser-
vei, cal sol·licitar-ho a l’Ajuntament 
amb una antelació mínima de 24 
hores. La reserva es pot fer per telè-
fon o correu electrònic de dilluns a 
divendres de 9h a 14h, tret dels dies 
festius.

Compartició de vehicle: S’admet 
la compartició del servei per part 
de diversos usuaris, sempre que re-
alitzin el mateix trajecte tant en l’ori-
gen com en la destinació, sense que 
aquesta pràctica doni dret a cap in-
crement de preu.

S’admet, igualment, que els dis-
capacitats físics que siguin menors 
d’edat puguin viatjar acompanyats 
d’un familiar o persona adulta que 
n’estigui al càrrec, sense cap incre-
ment de preu.

Flota de taxis: La flota de taxis 
que operen amb llicència municipal 
és de tres vehicles. g

Nou servei de taxi a demanda 
a 2 euros per trajecte

Teià tanca el 2017 amb 52 robatoris a domicilis

TAXI
A DEMANDA

Cost per trajecte 2 euros 

De dilluns a divendres de 8 a 20 h

Destinat a majors de 65 anys
i persones amb mobilitat reduïda 

d’un 33%

Reserva prèvia mínima de 24 h,
a l’Ajuntament de Teià

(935 40 93 50)

ELS TITULARS DELS TAXIS SÓN: 

Francesc Cañete (607 49 81 11)

David Centeno (670 22 58 12)

Manel Llaberia (670 25 47 29)

Ajuntament
de Teià
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Àlex Castan, nou 
regidor de GT

Àlex Castan Delshorts és nou regi-
dor de l’Ajuntament en representació 
del grup municipal de Gent de Teià, 
a l’oposició. Castan va prendre pos-
sessió del càrrec en el ple municipal 
del passat 23 de novembre, en subs-
titució de Bárbara Furment. El nou 
regidor té 37 anys, és diplomat en 
fisioteràpia i llicenciat en Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport, i postgrau 
en Neurorehabilitació. Professional-
ment desenvolupa la seva activitat a 
l’Institut Guttmann i ha estat president 
del Club Excursionista Teià. g

L’Institut fa 10 anys
El 12 de gener va tenir lloc l’acte de 

celebració del desè aniversari de l’Insti-
tut Turó d’en Baldiri amb una conferèn-
cia de Neus Sanmartí i parlaments de la 
directora dels Serveis Territorials d’En-
senyament, Carmina Pinya, de l’alcal-
de Andreu Bosch, i de la directora del 
centre, M. Àngels Sànchez. També hi 
va haver actuacions musicals i un mun-
tatge audiovisual per recordar alguns 
moments de l’última dècada. El retro-
bament d’antics alumnes, famílies, pro-
fessorat i responsables municipals va 
acabar amb somriures i bons desitjos al 
voltant d’una taula molt ben parada. g

L’Ajuntament va organitzar el 14 
d’octubre una jornada de record i 
agraïment a les mestres voluntàries de 
les colònies infantils que es van esta-
blir al poble durant la fase final de la 
Guerra Civil. L’acte d’homenatge va 
comptar amb dues d’elles: Josefina 
Miralles i Celia Sanz, de 95 anys, que 
van venir acompanyades de les seves 
famílies expressament des de Madrid, 
on resideixen. També hi van ser els 

descendents de Felisa Eulalia Alonso, 
que juntament amb les seves germa-
nes Libertad i Emilia, va ser alumna 
de can Wertheim, i un cop acabada la 
guerra va restar a Teià fins als 17 anys. 

Totes elles van ser refugiades de 
guerra i van fer de monitores o mestres 
voluntàries per donar un cop de mà en 
la cura dels més petits. A Teià, on havien 
anat a raure alguns infants des de l’oc-
tubre de 1936, aquest socors va comp-
tar a partir de 1938 amb el patrocini de 
l’ambaixada de Suècia, que va posar a 
disposició dels evacuats i dels nens del 
poble el Menjador Suec de can Wert-
heim i la Colònia Sueca de can Godó. 
Els dos centres van funcionar com a 
escola sota la direcció del botànic Eric 
Ragnar Svensson fins al març de 1939, 
poc després de l’entrada de les tropes 
nacionals, i s’hi oferia ajuda humanitària 
i formació acadèmica. g

Malgrat la pluja, els atacs al siste-
ma informàtic de votació i la tensió 
provocada per la violència policial 
en altres col·legis de la comarca, la 
majoria dels veïns i veïnes de Teià 
majors de 18 anys van participar en 
el referèndum d’autodeterminació 
de Catalunya celebrat l’1 d’octubre. 
En total hi van votar 3.040 persones: 
2.837 a favor del sí (93,3%) i 144 
(4,7%) partidàries del no. El nombre 
de vots nuls i blancs va ser de 22 i 37, 
respectivament.

Aturada de país
L’actuació repressora contra la gent 

que protegia els col·legis electorals 
i feia cua per votar va deixar 1.066 
ferits. L’endemà, les institucions van 
convocar concentracions de con-
demna i el dia 3 es va aturar el país. 
A Teià, la major part de comerços 
va tancar, igual com tots els equipa-
ments municipals, docents i sanitaris. 
Per la tarda, un miler de persones va 
protagonitzar una manifestació que 
va recórrer els centres de votació de 
l’1 d’octubre, amb les urnes al cap-
davant. La marxa va finalitzar amb la 

lectura d’un manifest i d’una moció 
conjunta dels grups municipals que 
exigia la retirada immediata de les 
forces de seguretat de l’Estat.

Revés al 155
Amb una participació històrica del 

88% del cens, el 21 de desembre els 
partits independentistes van revali-
dar la majoria amb el 64,7% dels vots 
emesos a Teià en les eleccions al Par-
lament de Catalunya convocades pel 
Govern de l’Estat en aplicació de l’ar-
ticle 155 de la Constitució i un cop 
cessat el Govern de la Generalitat. La 
candidatura de Junts per Catalunya 
encapçalada pel president Carles 
Puigdemont va ser la primera força 
amb 1.429 vots i el 34% dels sufragis, 
seguida d’ERC amb 1.059 paperetes 
i el 25%. La CUP, al seu torn, va re-
bre 238 suports, que representen el 
5,6% dels vots.

Entre els partits que donen suport 
a l’aplicació del 155, C’s va aconse-
guir 748 vots (17,7%); el PSC, 355 
(8,4%) i el PP, 88 (2%). Per la seva 
part, Catalunya en Comú Podem va 
aplegar 251 vots (6%). g

Homenatge a les mestres de les colònies 
infantils de la Guerra Civil

Teià vota independència
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L’Ajuntament ha tret a concurs pú-
blic les dues parades del Mercat Mu-
nicipal que estaven vacants. Es tracta 
de les parades número 1-3 i 16-18. Si-
tuades en l’ala nord de l’equipament 
comercial, tenen 3,7 i 3 metres lineals 
d’aparador i unes superfícies útils de 
7 i 6 metres quadrats, respectivament.

La convocatòria té com a objectiu 
dinamitzar l’activitat comercial i aug-
mentar la capacitat d’atracció del 
Mercat, això com promoure la inici-
ativa empresarial i ocupacional en la 
modalitat de treballadors autònoms.

Termini de presentació
Fins al 9 de març, les persones inte-

ressades poden presentar al registre 
de l’Ajuntament la documentació re-
querida: instància de sol·licitud, DNI, 
declaració responsable d’estar al cor-
rent de pagament amb la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, dipo-
sitar una fiança provisional de 500 

euros i presentar un pla d’empresa en 
què s’expliqui la idea de negoci.

La proposta pot fer referència a ac-
tivitats de cansaladeria; xarcuteria; 
formatgeria i embotits ibèrics; fruits 
secs, llegums i cereals; plats cuinats o 
preparats per emportar i degustació; 
aliments dietètics, herboristeria i pa-
rafarmàcia; llaminadures, i objectes 
de regal.

Ajut de l’administració
Per elaborar aquest projecte, les 

persones participants comptaran 
amb l’assessorament de l’àrea de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament 
i del Centre d’Empreses Casa del 
Marquès del Masnou. A més, gaudi-
ran durant dos anys d’una bonificació 
del 100% del cànon de lloguer de la 
parada i participaran en el programa 
formatiu Opera de la Diputació de 
Barcelona per adquirir coneixements 
sobre la gestió del negoci.

Inici de l’activitat
El jurat, presidit pel cap de l’Oficina 

de Mercats i Fires Locals de la Dipu-
tació, escollirà els dos projectes més 
interessants, que hauran de posar-se 
en marxa abans del 4 de juny. g

Durant els mesos de desembre i 
gener, l’Ajuntament va executar di-
versos treballs en dependències i 
espais públics del municipi per un 
import global aproximat de 140.000 
euros.

Rehabilitació de terrassa i baixos
El mal estat de la terrassa d’accés a 

l’Ajuntament va obligar a consolidar 
i restaurar-ne l’estructura que portant 
que la sosté. Es tracta de dues sales 
semisoterrades que estaven apunta-
lades i amenaçaven ruïna des de feia 
anys. En aquest cas s’hi han invertit 
24.550 euros a substituir el forjat del 

sostre, refer les voltes que el soste-
nen, sanejar les parets i fer un terra 
nou. A nivell exterior s’ha canviat el 
paviment exterior de la coberta per 
evitar humitats i filtracions, i s’ha ar-
rebossat la façana que dóna a la Bai-
xada de les Moreres.

Rotonda i millores de pavimentació
Pel que fa a la via pública, s’han 

destinat  48.279 euros a la construc-
ció, pavimentació i il·luminació d’una 
rotonda al final del carrer de Víctor 
Font Gual. Per a l’alcalde, Andreu 
Bosch, “es tractava d’una assignatu-
ra pendent en matèria de mobilitat i 

seguretat per als veïns d’aquest car-
rer que dóna a l’avinguda Kennedy”, 
ja que permetrà el gir i facilitarà la 
maniobrabilitat dels vehicles d’emer-
gències en cas de necessitat.  

A més, s’han realitzat un grapat 
d’intervencions de substitució i mi-
llora de l’aglomerat asfàltic en diver-
sos trams dels carrers de Josep Pui-
goriol, Fiveller, Mirador i Ramon Trias 
Fargas per un import total de 44.500 
euros; així com treballs de saneja-
ment d’arrels i reposició de voreres 
als carrers dels Pins, Sant Francesc 
d’Assís i Sebastià Dalmau per valor 
de 17.000 euros. g

Inverteixen 140.000 euros en obres a la via pública

Surten a concurs dues parades del Mercat Municipal
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El 2017, els teianencs i teianenques 
van separar correctament el 39,4% 
dels residus que van generar. Es tracta 
d’una millora substancial respecte del 
24% del 2016, però encara hi ha molta 
feina a fer ja que els organismes regu-
ladors europeus estableixen que l’any 
2020 el 50% dels residus municipals 
s’hauran de recollir de forma selectiva. 
En cas d’incompliment és probable 
que els cànons que graven la incinera-
ció de residus siguin modificats a l’al-
ça, la qual cosa podria tenir repercus-
sions fiscals sobre la taxa de la brossa 
que paguen els contribuents.

Deixant de banda els residus apor-
tats a la deixalleria mancomunada, les 
llars i negocis de Teià van generar l’any 
passat 2.500 tones de residus en les 
proporcions següents: 1.500 de res-
ta (60,6%), 536 de matèria orgànica 
(21,5%), 153 de vidre (6,2%), 135 de 
paper i cartró (5,3%), 116 d’envasos 
(4,5%) i 40 de mobles i electrodomès-
tics (1,9%).

La major part de la fracció resta no 
es pot recuperar i s’ha d’incinerar. El 
procés de combustió serveix per ge-
nerar energia elèctrica, però contami-
na i allibera a l’atmosfera substàncies 
perjudicials per al medi i la salut hu-
mana. En relació a 2016, a Teià es va 
reduir de 188 el nombre de tones, la 
qual cosa representa un descens de 
l’11%. En contrapartida, va créixer el 
43% la recollida d’envasos, el 37% la 
de vidre i el 30,6% la d’orgànica.

Millora del servei
La millora de les ràtios de reciclatge 

està estretament associada als canvis 
introduïts en el servei des que l’Ajun-
tament va assumir la recollida integral 
de totes les fraccions de la brossa, 
el maig de 2016. Aleshores es va in-

crementar de 20 a 80 el nombre  
d’àrees d’aportació i la fre-
qüència de buidatge, amb 
un total de 646 entrades del 
camió a la planta de triatge 
el 2017.

L’augment del reciclatge 
també té efectes econòmics 
positius, ja que no està sub-
jecte al pagament del cànon 
d’incineració i genera uns in-
gressos aproximats de 5.500 
euros mensuals derivats de la 
valorització del vidre, el paper 
i els envasos. Aquests diners 
es descompten dels prop de 
38.000 euros de mitjana que 
cada mes costa el servei de re-
collida, gestió i eliminació de la 
brossa, la qual cosa contribueix 
a mantenir congelat el rebut de 
la taxa d’escombraries.

Campanya informativa
Els dies 15 de desembre i 12 de 

gener, un equip d’educadors am-
bientals va ser a la plaça de Catalunya 
i va visitar l’Escola El Cim per resoldre 
dubtes sobre el reciclatge, la reducció 
i la reutilització dels residus domèstics. 
Els informadors van atendre 266 veïns 
i van conscienciar 100 alumnes de 4t i 
5è. La campanya va servir per desco-
brir que les parelles joves són les que 
menys reciclen i que algunes persones 
creuen, erròniament, que és obligatori 
usar bosses compostables per separar 
la fracció orgànica. També hi ha qui es 
nega a reciclar perquè considera que 
ja paga prou impostos o perquè els 
contenidors són massa lluny.

Tot plegat ha quedat reflectit en un 
informe del qual en destaquem les 
principals queixes i suggeriments for-
mulats pels veïns i veïnes.

Teià recicla el 40% dels residus domèstics

Regalem bosses de ràfia 
per reciclar: de color verd 
per al vidre, groc per als 
envasos i blau per al paper.

Passeu a recollir-les per l’Ajuntament 
de dl a dv de 9 a 14h i dj de 16 a 20h.   

L’oli de cuina,
en pot homologat

El mal ús de les màquines de 
recollida de l’oli de cuina pro-
voca que sovint estiguin avari-
ades. Per aquest motiu, us re-
cordem que només s’hi poden 
dipositar els bidons de plàstic 
homologats que podeu recollir 
gratuïtament a les oficines de 
l’Ajuntament. Si utilitzeu un en-
vàs de qualsevol altra mida, lla-
vors l’heu de dur directament a 
la deixalleria fixa o mòbil.

QUEIXES:
- Incivisme dels amos d’alguns animals, que no 

recullen les seves
 deposicions.

- Presència de re
sidus impropis que no hauri-

en d’anar en aquell contenidor (e
specialment 

en els d’orgànica)
.

- Alguns establiments comercials no reciclen
.

- Els contenidors 
d’oli s’espatllen so

vint.

SUGGERIMENTS:

- S’haurien de contemplar bonificacions fis-

cals en el rebut d
e la brossa per a 

qui recicli 

(per exemple, per ús de la d
eixalleria i/o com-

postatge casolà).

- Calen més inspeccions i s
ancionar a qui em-

bruti o, fins i tot, 
a qui no recicli.
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Després de mesos de suspens, els 
Dimonis de Teià van presentar en Ba-
traci, la seva nova bèstia de foc, com 
a colofó del pregó de la Festa Major 
en què la colla celebrava el seu tren-
tè aniversari.

“Volíem crear una imatgeria festi-
va pròpia i teníem clar que havia de 
ser un gripau per la gran quantitat de 
basses que tenim al poble”, explica el 
regidor de Cultura, Francesc Ribas. La 
figura incorpora elements fantàstics i 
no buscava, inicialment, cap paral·lel 
amb la realitat, tot i que al final n’ha 
sortit un gripau d’esperons, una espè-
cie d’amfibi recentment recuperada 
al Baix Maresme a través d’un progra-
ma de reintroducció i seguiment per 
part del Parc de la Serralada Litoral.

Peça única
El seu disseny i confecció han estat 

realitzats per l’artesana Dolors Sans 
i ha tingut un cost de 7.000 euros. 
És propietat de l’Ajuntament, que el 
cedeix a la Colla perquè el porti als 
correfocs d’arreu amb la voluntat de 
difondre el nom del municipi Regidor 
i membres de la Colla de Dimonis 
hi van fer dues visites per seguir de 
prop el procés d’elaboració. Tot ell és 
fet de fibra de vidre a partir d’un mot-
lle d’argila. Pesa 42 quilos i ha estat 
concebut per a un sol portador, amb 
diferents punts de foc a les potes da-
vanteres i els esperons de la cresta.

El conte
Amb motiu de la presentació del 

Batraci, els Dimonis de Teià han edi-
tat un nou conte de Judith Garganté 
en què l’autora d’En Martí i en Banye-
tes explica i il·lustra la llegenda d’en 
Batraci i la Bruixa Taliana. g

La Festa Major de Sant Martí es va 
cloure amb bona nota. El regidor de 
Cultura, Francesc Ribas, va desta-
car-ne “l’èxit de l’adaptació de la lle-
genda de Sant Martí, alhora que es 
va mostrar “especialment content de 
l’estrena de la cançó de Festa Major 
amb piromusical inclòs”. El regidor 
també va valorar positivament el tall 
del passeig de la Riera per fer el cor-
refoc. 

De cara a 2018, Ribas apunta “la 
possibilitat de retornar el ball de 
Festa Major al centre del poble” i 
“d’allargar la baixada de vehicles 
sense motor fins a la plaça de Cata-
lunya perquè tothom pugui gaudir 
d’aquesta obra d’enginyeria domès-
tica tan vistosa i lluïda que fan els 
alumnes i famílies de l’escola”.

 
Agraïment als col·laboradors
Per últim, el regidor va voler agra-

ir expressament la col·laboració de 
totes les entitats i establiments que 
organitzen activitats durant la Festa 
Major, i anima tothom qui vulgui a in-
corporar-se a la Comissió de Festes: 
“un col·lectiu format per una vintena 
de persones que té una implicació 
absoluta i que sempre dóna el 200%”.

 
Tei de Plata
El passat 12 de novembre, la sala 

gran de La Unió es va omplir a vessar 
per acollir la cerimònia de lliurament 
dels guardons honorífics Tei de Plata 
i Teianenc de l’Any.

En la seva 27a edició, el reconei-
xement que cada any atorga l’Ajun-
tament de Teià va ser per a l’Esplai 

Itaca “pel seu paper com a element 
cohesionador i vertebrador dels in-
fants amb Teià mitjançant uns objec-
tius pedagògics de respecte perso-
nal, social, ambiental i espiritual”.

La concessió del guardó coincideix 
amb el trentè aniversari de la funda-
ció de l’Esplai per una colla de per-
sones sota l’empara parroquial de 
mossèn Joan Déu. Al llarg d’aquest 
temps, per l’Esplai hi han passat cen-
tenars d’infants, adolescents i joves 
que han gaudit de l’educació en el 
lleure basada en els valors del pro-
ïsme i la construcció d’una societat i 
un món en pau i més justos.

Teianenc de l’Any
La cerimònia va incloure també per 

primer cop el lliurament del premi al 
Teianenc de l’Any. Es tracta d’un reco-
neixement ciutadà a una persona del 
poble per haver protagonitzat algun fet 
destacat durant l’any en curs. La seva 
proclamació es fa per elecció popular a 
través d’un procés participatiu de pre-
sentació de candidatures i posterior vo-
tació. En aquesta primera edició, els fi-
nalistes van ser la jugadora de bàsquet 
Cèlia Carbonell i l’atleta Josep Villagra-
sa, que en va resultat el vencedor per 
seva idea de córrer la Marató de Barce-
lona amb els Gegants de Teià en favor 
dels refugiats de la guerra de Síria.

La regidora de Participació, Sílvia 
Marcos, va lliurar un ram de flors a 
Carbonell i va distingir Villagrasa 
amb una placa gravada amb el se-
gell personal del primer teianenc 
conegut: Epictet, l’esclau encarregat 
del celler romà de Vallmora. g

Balanç positiu de la Festa Major La Colla de Dimonis 
presenta en Batraci 

Aquest Nadal, el pessebre artístic 
de Teià es va inspirar en el poble ber-
guedà de Sant Jaume de Frontanyà. 
Del 16 de desembre al 14 de gener, 

el públic que es va acostar a La Unió 
va apreciar detalls de gran mestratge, 
com el cimbori de l’antic monestir ro-
mànic o el pont de Pedret, dels segles 
XII i XIII. Com ja és tradicional, l’alcalde 
de la població representada, Rubén 
Lladós, i la regidora Ivet Moncusí van 
visitar-lo acompanyats pels membres 
del Grup de Pessebristes, l’alcalde 
Andreu Bosch i el regidor de Cultura, 
Francesc Ribas. g

Un pessebre amb aires romànics
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ENTREVISTA A ANDREU BOSCH, ALCALDE 

“Estem acomplint els objectius del mandat a bon ritme”

Andreu Bosch és alcalde de Teià
en representació d’ERC-Compromís 
amb Teià.

El país viu moments excepcionals, 
amb l’autogovern intervingut, els 
principals líders polítics a la presó 
i l’exili. Quins efectes té això en el 
món local? 

Efectes anímics, per descomptat. 
Hem adoptat acords de ple per una-
nimitat per denunciar aquesta situ-
ació i exigir-ne la llibertat. Som un 
municipi compromès amb el país, la 
democràcia i el procés cap a la inde-
pendència, i així ho vam demostrar 
al referèndum de l’1-O i a les elecci-
ons del 21-D. Efectes administratius 
i polítics, també: perquè negociar 
millores i serveis amb els departa-
ments del govern, d’ençà de l’aplica-
ció de l’article 155 de la Constitució, 
és complex, amb interlocució única-
ment a l’escala de directors generals 
i subdirectors, amb decisions que es 
van dilatant en detriment de les ne-
cessitats del món local.

A nivell municipal, falta poc més 
d’un any per acabar el mandat. Quina 
valoració en feu en termes generals?

Bona. I això no vol dir que estiguem 
exempts d’errors o aspectes a millo-
rar, però estem acomplint el Pla d’Ac-
tuació Municipal 2015-2019, amb 
moltes millores a la via pública i tot 
molt distribuït per barris. Estem re-
novant enllumenat públic, amb més 
eficiència energètica; hem desplegat 
el nou servei de recollida de residus 
urbans, acostant el reciclatge a totes 

les zones; hem activat els nous plans 
de participació ciutadana, que, entre 
altres novetats, aquest 2018 ens per-
metran treballar un pressupost par-
ticipatiu per al 2019; i hem ampliat 
els horaris de bus tant de la línia C8 
a Barcelona els dies feiners com la 
C15 a Ocata els dissabtes al vespre, i 
hem posat en marxa un servei de taxi 
a demanda. També s’ha fet molt bona 
feina en tasques de franges de pro-
tecció d’incendis forestals, s’ha inver-
tit en equipaments (com ara a l’Espai 
Can Llaurador), se segueix apostant 
per l’oferta cultural participativa i de 
qualitat (concerts de la Remor, Festa 
Major, cavalcada de Reis...), i hem po-
gut contenir la pressió fiscal.

I en termes polítics, quina és la re-
lació amb els socis del PDeCAT i el 
grup a l’oposició de GT?

La relació amb el socis de govern 
és excel·lent. Des de la meva expe-
riència ja a tres governs de coalició, 
sempre he volgut treballar des de la 
confiança i la responsabilitat com-
partida; i aquest govern n’és un clar 
exemple. Som un molt bon equip de 
persones compromeses. I a l’oposi-
ció, amb Gent de Teià, les relacions 
han anat millorant progressivament, 
amb molts acords compartits. En 
aquest sentit, valoro molt positiva-
ment l’acord per unanimitat de con-
gelació de l’IBI i la seva abstenció 
al pressupost 2018, condicionat a 
abordar les inversions acordades.

A més d’alcalde, sou responsable 
de Promoció Econòmica, Obra Pú-
blica i Urbanisme. Quines són les 
actuacions i els objectius marcats en 
cadascun d’aquests àmbits?

El més important serà la renovació 
del clavegueram de la Riera. Per res-
ponsabilitat, aquest era un repte que 
vam subscriure en l’acord de govern. 
Seran quatre o cinc mesos d’obres, 
però és una obra imprescindible en 
matèria de sanejament, amb una cla-
veguera obsoleta i col·lapsada, de 
1976, i que a més permetrà reasfaltar 
tot el passeig de la Riera, molt malmès 
des de fa anys. També estem treballant 

amb l’oposició en el projecte de la nau 
de Manteniment, que ubicarem de 
cara al 2019 a la zona d’equipaments 
de la carretera de Massarosa.

En Promoció Econòmica, hem dina-
mitzat el mercat municipal, amb acti-
vitats programades, formació i petites 
obres de restauració conjuntament 
amb la regidoria de Patrimoni His-
tòric, i hem impulsat les campanyes 
de comerç local, cada cop amb més 
participació. També hem reobert i po-
tenciat el celler romà com a patrimoni 
i reclam de turisme cultural, amb el 
nou Centre Enoturístic i Arqueològic 
de Vallmora, amb una nova gestió i 
una bona oferta d’activitats. 

Com serà el Maridatge dels sentits 
d’enguany?

Seguirem potenciant l’harmonia 
entre el món del perfum, les flors 
i la planta ornamental amb una fira 
dinàmica com a eix central, però re-
forçant l’oferta de tallers i de gastro-
nomia amb vermuts del Maresme i 
vins de la DO Alella, i les propostes 
de cuina amb flors de Iolanda Bus-
tos, Riera Villagrasa, Els Garrofers i el 
NouAntigó. Hi haurà també itineraris 
d’olors, un concurs de perfumeria i 
exposicions a La Unió (dedicada a 
La primavera, de Botticelli) i a l’espai 
d’art de Ca l’Antiga.

Hi ha gent alarmada pels robato-
ris en domicilis particulars. Què els 
diríeu?

Els alcaldes del Baix Maresme tre-
ballem coordinament amb Mossos 
d’Esquadra i Policia Local. Estem vivint 
onades intermitents de robatoris que 
afecten especialment els municipis de 
dalt, des de Tiana fins a Cabrils. A Teià, 
des del 2017 hem ampliat la planti-
lla d’agents i som més eficients en el 
comandament, amb la nova plaça de 
caporal: garantim dobles patrulles tar-
da i vespre, amb protocols específics 
a Sant Berger i la Vinya. Mantenim el 
contacte permanent des del govern 
amb els veïns dels sectors més afec-
tats i estem valorant la implementació 
d’algunes càmeres lectores de matrí-
cules en determinats punts. g
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Des de Teià, fem República

El grup municipal de CAT-ERC fem 
aquest escrit amb un context alarmant. 
El President de la nostra formació polí-
tica, Oriol Junqueras, es troba en presó 
preventiva acusat de rebel·lió i sedició. 
En primer lloc volem, des d’aquí, volem 
reivindicar el seu alliberament i el de tots 
els presos polítics. No obstant això, la 
repressió de l’Estat Espanyol no aturarà 
a tot un poble que camina ferm cap a la 
seva llibertat.

El passat 1 d’Octubre, a Teià vam po-
der celebrar el Referèndum d’autodeter-
minació. Una jornada on vam vèncer la 
por i aquells que només entenen el llen-
guatge de la violència. Una altra fita im-
portant han estat les eleccions del 21D, 
que han reafirmat la majoria indepen-
dentista al Parlament de Catalunya. Tot 
i això, ens trobem en un punt complex, 
però hem de passar als fet i aconseguir 
un govern fort que pugui anar avançant 
cap a la llibertat.

De tota manera, i centrant-nos a nivell 
local, durant aquests últims mesos hem 
fet molta feina, i hem anat millorant di-
versos àmbits del municipi, com ara les 
millores en via pública, l’entrada en ser-
vei del taxi a demanda, l’aprovació dels 
plans locals de participació i el de joven-
tut, la realització de campanyes medio-
ambientals i educatives, per citar alguns 
aspectes. 

Però mirant al futur, tenim un 2018 
que es presenta encara més intens. Per 
primera vegada posarem en marxa uns 
pressupostos participatius, una eina 
més que ha de servir a la ciutadania per 
aprofundir en les eines de democràcia 
directa. Així mateix també es preveu un 
conjunt de millores necessàries en es-
pais urbans de Teià. També destaquem la 
segona edició del Maridatge dels sentits, 
i, per acabar, destaquem el projecte de 
les obres de millora del clavegueram de 
la Riera, on es farà una inversió molt im-
portant però que millorarà el dia a dia de 
bona part dels teianencs i teianenques.

Per últim, animem a tots aquells que 
volen participar del projecte republicà a 
Teià que us poseu en contacte amb nos-
altres. Tenim les portes obertes per teixir 
un Teià millor! g

Puigdemont o Puigdemont

Aquesta afirmació que pot semblar 
una sentència inexorable i amb poc 
marge de maniobra, és ara per ara, 
l’única sortida digna després de la 
continuada repressió i usurpació de 
sobirania que ens ha portat l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució per 
part del govern, partits, estaments ju-
dicials i mitjans de comunicació esta-
tals. Els més de cent dies de “càstig”, 
ha posat en relleu de quina manera 
l’Estat i la seva maquinària ha ocupat 
impunement les institucions autonò-
miques fins a deixar-nos una Gene-
ralitat, buida, desnaturalitzada i amb 
les mans lligades.

A ningú se li escapa que la repres-
sió que estem patint els polítics, en-
titats i institucions independentistes, 
hagués estat la mateixa de no ha-
ver-se tirat endavant la proclamació 
de la República per part del Parla-
ment. Madrid hauria actuat igual, 
amb la mateixa violència i arrogància 
i qui no ho vulgui veure així desco-
neix o infravalora el poder d’un estat 
centralista i gasiu de les seves con-
questes, com és Espanya.

Per tant, l’única sortida pel sobira-
nisme és internacionalitzar el procés. 
Un camí que fem amb més solitud 
que vergonya hi ha als estaments eu-
ropeus. La persecució obsessiva al 
president Puigdemont, que ha estat 
elegit legítimament, destituït amb 
trampes i que ha estat novament ele-
git pel resultat d’unes eleccions cui-
nades per l’unionisme, ha esdevingut 
el símbol internacional de la lluita de-
mocràtica dels catalans i per això s’ha 
de conservar com a punta de llança. 
Si Puigdemont no pot exercir de pre-
sident, fins i tot des de Brussel·les, a 
més d’un frau electoral, desdibuixarà 
la causa internacional, ja que tornaria 
a ser considerat un problema intern 
d’Espanya i l’Estat aplicà el rodet per 
“ allanar Cataluña” com va dir el Con-
de-duque de Olivares. g

No seria correcte hipotecar 
el futur Consistori

Han passat ja més de set mesos des de 
la publicació del darrer butlletí municipal. 
Un temps en que el nostre país ha viscut 
desagradables i injustificades situacions. 
Des de Gent de Teià, hem condemnat i 
condemnarem sempre aquestes actituds, 
més properes a èpoques ja molt llunya-
nes, que no pas al segle actual. 

La vida Municipal però segueix el seu 
camí amb dos temes més que rellevants 
pel futur del nostre poble i els nostre vila-
tans: les Ordenances Fiscals i Pressupos-
tos Municipals.

Sobre les Ordenances, l’equip de Go-
vern ens va presentar una proposta d’IBI 
que mantenia en gran mesura els ma-
teixos coeficients que al 2017. Això es 
traduïa en un significatiu augment de la 
càrrega fiscal sobre el vilatà, del voltant 
de 76.000€. GT, fidel als seus principis, 
vàrem demanar al govern que reduís 
aquest coeficient, per tal que aquest 
import no tingués efecte en les nostres 
butxaques. L’Ajuntament enguany tindrà 
suficients ingressos com per resoldre 
aquesta situació sense perjudicar als te-
ianencs. Finalment, el govern va accedir 
a la nostra demanda. La resta de taxes 
segueixen la línia que ja va marcar GT 
durant el nostre govern, per això el nos-
tre vot va ser favorable.

Pel que fa als Pressupostos 2018, GT 
vàrem optar per l’abstenció, doncs mal-
grat que algunes de les nostres peticions 
es varen tenir en compte, no varen ser 
suficients.

No compartim en absolut l’increment 
del 31,6% en l’Àrea de Comunicació, o 
l’escassa pujada d’ un 10% a les sub-
vencions a entitats, demanada per GT, 
donat que el cost de les mateixes re-
presenta només un 0,63% del total del 
pressupost anual.  Sí que vàrem valorar 
positivament el compromís de l’Equip 
de Govern a que les inversions que s’ini-
ciïn durant aquest 2018 quedin assigna-
des en aquest mateix exercici, de forma 
que cap inversió iniciada enguany que-
di pendent d’assignacions econòmi-
ques per l’any 2019. 

Aquest compromís que hem aconse-
guit és de vital importància, doncs el 2019 
és any d’eleccions Municipals i no seria 
correcte hipotecar el futur Consistori. g
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