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EDITORIAL

Teniu a les vostres mans l’últim Butlletí d’aquest curs. Aquest número se cen-
tra en alguns dels àmbits que afecten la majoria de teianencs i teianenques. 
És el cas de les obres de la Riera, una actuació sobre la principal artèria de 
mobilitat del poble que comportarà millores notables.

Així mateix us explicarem com s’ha decidit invertir el romanent que s’ha 
produït a les finances municipals. Per tractar aquesta qüestió hem entre-
vistat al regidor d’Hisenda i Governació. 

Un altre element a destacar són les obres de millora que s’estan realitzant 
aquests dies de vacances escolars a l’escola El Cim. Una inversió que prete-
nem que ajudi a l’alumnat a estar en les millors condicions. 

Per últim, parlarem de la situació dels pressupostos participatius i les pro-
postes que han passat a l’última fase. 

Bones vacances!
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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  14 de maig
La jugadora de #Teià Cèlia Carbonell es 
proclama campiona d’Espanya de bàsquet 
en categoria júnior amb @FemSantAdria 
en vèncer 50-66 la final disputada ds 12/05 
a Huelva. Aquest és el tercer títol estatal 
consecutiu de Carbonell després dels 
triomfs com a cadet de 2017 i 2016

Ajuntament de Teià @ajTeia  15 de maig
L’esportista de #Teià Dani Garcia s’ha 
proclamat subcampió d’Espanya de 
#bàdminton en les categories individual 
masculina i dobles mixtos. Amb aquest 
resultat revalida la segona posició 
conquerida el 2016

Ajuntament de Teià @ajTeia  15 de maig
El passat 5/05, l’esportista de #Teià Pau 
Toquero es va penjar el bronze al
campionat de Catalunya de relleus 4x100 de
la categoria sub18 amb una marca de 45”41

Ajuntament de Teià @ajTeia  23 de maig
#Teià destina 50.000 euros a entitats i 
esportistes locals. Totes les associacions i 
clubs poden presentar els seus projectes 
per optar als ajuts econòmics que promou 
l’Ajuntament en l’àmbit cultural, educatiu, 
esportiu i assistencial

Ajuntament de Teià @ajTeia  29 de maig
@ajalella @elmasnou_cat @Montgat i #Teià 
impulsen les jornades d’emprenedoria 
#Enlairat: un cicle de tallers i conferències 
gratuït per fomentar l’empresa i els projectes 
emergents

Ajuntament de Teià @ajTeia  30 de maig
Dg 3/06, l’Ajuntament de #Teià i la 
residència d’avis i àvies @GrupoAmavir 
organitzen la 2a jornada de cultura popular 
en aquest centre assistencial amb actuacions 
de la colla de gegants, tabalers +Tronats, 
Coral Picarol, Llancers, Societat La Flor de La 
Palma i Banda Municipal

Ajuntament de Teià @ajTeia  27 de juny
Els corresponsals del Casal de Joves als 
instituts de #Teià i el Masnou gaudeixen avui 
del seu segon dia d’estada a París, després 
de visitar ahir el parc temàtic de Disneyland

Ajuntament de Teià @ajTeia  25 de juny
Un any més, #Teià va celebrar el solstici 
d’estiu amb la foguera de #SantJoan i la 
#FlamaDelCanigo, portada pels ciclistes del 
Club Excursionista des de #Dosrius

Ajuntament de Teià @ajTeia  5 de juliol
Finalitzen les obres de millora de la 
seguretat per a vehicles i vianants al pont 
de l’autopista C-32 de #Teià. Les obres 
responen a la sol·licitud de l’Ajuntament 
i han estat assumides íntegrament per la 
concessionària Invicat-Abertis

Ajuntament de Teià @ajTeia  9 de juliol
#Teià recapta 783 euros durant la jornada 
solidària #mullat25anys celebrada ahir 
diumenge en benefici de la @FundacioEM

Ajuntament de Teià
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El ple extraordinari de l’Ajuntament 
celebrat el passat 26 de juny va apro-
var la incorporació de 986.000 euros 
procedents del romanent de tresore-
ria al pressupost vigent de 2018, des-
prés que la liquidació dels comptes 
públics de 2017 hagi tornat a ser posi-
tiva. L’acord va rebre el suport del go-
vern format per ERC-Compromís amb 
Teià i el PDeCAT, i va comptar amb el 

vot en contra de GT, a l’oposició.
Amb el llum verd del plenari, ara 

l’Ajuntament podrà escometre no-
ves inversions abans de finals d’any 
i acabar de dotar algunes partides 
pressupostàries que requerien de 
més recursos, com és el cas de l’ar-
ranjament del col·lector del torrent 
de Sant Berger o la instal·lació de 
gespa artificial al camp de futbol.

L’Ajuntament allibera 1 milió d’euros 
més per a inversions

La millora i el manteniment dels 
equipaments municipals representa 
l’altre gran capítol d’inversions del 
romanent, amb una aportació addi-
cional de 343.500 euros. En concret, 
s’han reservat 195.000 euros per a 
la compra i instal·lació de gespa ar-
tificial del camp de futbol. Aquests 
diners s’afegeixen als 65.000 con-
signats prèviament en el pressu-
post d’enguany i eleva el cost total a 
260.000 euros.

El regidor Jordi Casanovas desta-
ca que es tracta de la inversió més 
important que es fa en matèria es-
portiva des de la construcció del 
Poliesportiu i en defensa la utilitat 
social perquè contribuirà a la cohe-
sió del municipi: “Els nens i nenes i 
les seves famílies es podran quedar 

a Teià, i això fomentarà els llaços 
d’amistat i els lligams amb el poble”.

Gràcies al superàvit també s’ar-
ranjaran diversos edificis públics. 
A ca la Cecília es faran treballs de 
pintura exterior i reparació de la 
coberta per valor de 40.000 eu-
ros; a l’Ajuntament s’esmerçaran 
36.000 euros en la substitució de 
tancaments i persianes; al Mer-
cat es dedicaran 25.000 euros a la 
col·locació d’una vidriera a la part 
posterior i a la millora de les instal-
lacions dels subministraments; a La 
Unió s’invertiran 25.000 euros en 
pintura, equipament tecnològic i 
aïllament tèrmic i acústic de la sala 
d’actes, i el Casal de Joves es dota-
rà de climatització, amb un pressu-
post de 22.500 euros. g

Els equipaments, un a un

Via pública
A grans trets, el gruix de la inver-

sió es destinarà a la millora de la via 
pública, amb un total de 554.100 
euros distribuïts per la majoria de 
veïnats. A Sant Berger, per exem-
ple, es dedicaran 200.000 euros a 
la pavimentació de carrers i l’arran-
jament de voreres, i se suplemen-
tarà amb 40.000 euros –fins arribar 
als 98.000 necessaris– la dotació 
prevista per a l’arranjament del col-
lector d’aigües pluvials del torrent 
(que ja compta amb una subvenció 
de l’Agència Catalana de l’Aigua de 
53.800 euros).

A l’entorn de l’avinguda de Joan 
XIII, s’esmerçaran 36.000 euros en la 
instal·lació i la reparació de baranes 
i mobiliari urbà a la zona verda del 
carrer de Cristòfol Ferrer, així com 
41.000 euros a la repavimentació 
del carrer de Montserrat, 19.000 al 
passatge de la Molina i 6.000 més 
per fer la rotonda del final del carrer 
del Pi de l’Indià.

A Vallmora i Garrofers es faran tre-
balls d’asfaltat per import de 52.000 
euros al Camí d’Alella, i a Vallbellida 
s’arreglaran les voreres dels carrers 
Camèlia, Garbí, Gladiol, Marinada 
i Violeta per valor de 25.000 euros 
més; la mateixa quantitat que es 
destinarà a la col·locació de panots 
al tram alt del passeig de la Riera.

Al voltant de la Molassa i can Bas-
sols es dedicaran 45.000 euros a 
renovar el paviment del carrer dels 
Ametllers i el torrent de can Mateu, 
23.000 al carrer del Mas Canigó i 
15.000 a l’arranjament de les esca-
les de la plaça de les Ordidores i les 
Teixidores. Per últim, també s’han 
previst 7.000 euros per eliminar els 
bonys que hi ha al final del carrer 
del Castell, i 6.000 euros per a l’ade-
quació de les escales de la zona ver-
da i d’un pas de vianants a la cruïlla 
dels carrers del Tossal i de Josep 
Puigoriol, en el marc de les actua-
cions de millora de la seguretat i la 
senyalització del camí escolar a peu 
que porta al col·legi El Cim. g
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Un mes i mig després de comen-
çar, les obres de substitució del cla-
vegueram del passeig de la Riera de 
Teià avancen d’acord amb el calen-
dari inicialment previst.

Entre el 5 i el 29 de juny, l’empresa 
adjudicatària va completar el tram 
comprès entre el passeig del Cas-
tanyer i el carrer de Josep Puigori-
ol, que era el primer dels sis en què 
s’ha dividit l’execució del projecte, i 
des de principis de de juliol treballa 
en la segona fase, que va del carrer 
de Josep Puigoriol al torrent de les 
Monges. 

La manera de procedir sempre és 
la mateixa: primer s’instal·la el nou 
col·lector i es fan totes les escome-
ses particulars del costat esquerre 
en sentit ascendent, i a continuació 
es fa un by-pass per transferir-hi les 
aigües fecals de la claveguera vella 
i s’hi connecten els habitatges del 
costat dret.

En paral·lel, i a mida que l’obra pro-
gressa, també s’hi instal·len una nova 
canonada d’aigua potable i un tritub de 
telecomunicacions per a la fibra òptica.

 
Anul·lació de parades
En aquests moments, l’accés als 

trams superiors de la Riera i la part 
alta del municipi es realitza a través 
de l’esmentat torrent de les Monges i 
el carrer de Sant Francesc d’Assís, que 
han esdevingut vials de doble sentit 
de circulació mitjançant regulació se-
mafòrica de caràcter provisional.

Davant la impossibilitat de garan-
tir els horaris i la freqüència de pas 

cada 30 minuts de la línia de bus 
C15 entre Teià i l’estació d’Ocata, 
s’han anul·lat de forma transitòria to-
tes les parades de la Riera i s’ha tras-
lladat el punt d’inici i final de la línia 
a la marquesina que hi ha a la plaça 
de l’1 d’octubre. Aquesta afectació 
es revertirà parcialment a partir del 
moment en què el bus pugui efectu-
ar el gir davant del Mercat, a la plaça 
de Catalunya, coincidint amb la fina-
lització de les obres al tram 4.

Com a alternativa, l’Ajuntament re-
corda que els jubilats i les persones 
amb mobilitat reduïda poden fer ús 
del servei de taxi a demanda, que té 
un cost final per a l’usuari de 2 euros 
per cada trajecte. Per fer-ne ús, cal 
sol·licitar-ho amb un dia d’antelació. 
La reserva es pot fer per telèfon al 93 
540 93 50 o correu electrònic (ajun-
tament@teia.cat) de dilluns a diven-
dres de 9 a 14h.

Nous aparcaments
Coincidint amb l’inici del tram 2, 

l’Ajuntament ha habilitat tres noves 
bosses d’aparcament addicionals. 
Després de signar els corresponents 
convenis amb els seus propietaris, 
resten oberts al públic de 7 a 23h els 
terrenys del Blanqueig, Can Bruguera 
i la llar de Santa Rosalia. Aquest dar-
rer és d’ús exclusiu amb distintiu per 
als veïns dels carrers de Sant Francesc 
d’Assís i el torrent de les Monges per-
què en aquests dos vials no és podrà 
aparcar en cap dels sentits.

A més, l’Ajuntament continua 
oferint 20 places d’aparcament 

gratuïtes ubicades a l’aparcament 
subterrani de la Cooperativa als 
residents amb permís de gual a 
cadascun dels trams afectats. En el 
tram 1, el nombre de veïns que van 
sol·licitar-les va ser de 7 i en el tram 
2, de 3.

Reunions amb veïns i comerciants
El 27 de juny i el 18 de juliol es 

van celebrar noves reunions infor-
matives a l’Espai can Llaurador amb 
veïns i comerciants del centre urbà. 
Aquestes trobades, realitzades sem-
pre en to constructiu, han de servir 
per atendre situacions imprevistes, 
esvair dubtes i contemplar solucions 
a situacions específiques. També po-
deu fer arribar les vostres consultes 
i inquietuds directament als serveis 
tècnics a través del correu electrònic 
obresriera@teia.cat g

L’ACA actualitzarà el projecte de soterrament

Les obres de la Riera avancen al ritme previst

El passat 14 de juny, l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) va adjudicar 
els treballs de revisió del projecte de 
soterrament de la Riera en el seu tram 
urbà. D’aquesta manera, l’ACA recull el 
prec que li va formular el ple de l’Ajun-
tament el setembre de 2017 per una-
nimitat de tots els grups municipals.

L’encàrrec té un cost de 18.000 eu-
ros i un termini d’execució de 6 mesos, 
i consisteix en l’actualització tècnica, 
econòmica i normativa a causa del 
llarg temps transcorregut des de la 
seva aprovació el 2009 i la necessitat 

d’adequar-lo a la legislació vigent.
El projecte defineix les obres neces-

sàries per al soterrament del tram de 
1.500 metres comprès entre la conflu-
ència dels torrents del Molí i d’Eroles i 
la plaça de l’1 d’octubre, i és totalment 
compatible des del punt de vista tèc-
nic amb les obres de substitució del 
clavegueram que s’hi estan duent a 
terme actualment. 

Finançament de l’Estat
Un cop feta l’actualització, l’ACA re-

tornarà el projecte a l’Ajuntament per-

què sigui validat pel ple. Aleshores es 
podrà iniciar la tramitació administra-
tiva, a la recerca dels recursos econò-
mics necessaris per poder-lo executar.

El finançament de l’obra, estimat 
en prop de 8 milions d’euros, cor-
respon a l’administració de l’Estat. El 
juny de l’any passat, l’alcalde ja es va 
adreçar al Ministeri de Medi Ambi-
ent per demanar la seva inclusió en 
els pressupostos generals de l’Estat i 
per reiterar que “l’obra és és de sum-
ma importància, sobretot per motius 
de seguretat”. g
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La Regidoria de Participació Ciu-
tadana ha fet públiques les 23 pro-
postes finalistes dels pressupos-
tos participatius que passaran a la 
fase de votacions, que s’iniciarà el 
24 de setembre i finalitzarà el 31 
d’octubre. Durant aquest període, 
totes les persones empadronades 
a Teià majors de 16 anys podran 
votar tantes propostes con vulguin 
fins a exhaurir l’import de 100.000 
euros.

 
Exposició pública
Per conèixer bé les propostes, es 

podran consultar a l’Ajuntament i al 
web http://fem.teia.cat 

De 100 a 23
Durant la fase de presentació de pro-

postes se’n van recollir 100, que n’han 
quedat reduïdes a 23 després d’unifi-
car-ne algunes que estaven repetides o 
eren molt similars –sempre amb el con-
sentiment del ciutadà que l’havia pre-
sentada– i de destriar-ne aquelles altres 
que o bé ja estaven previstes al Pla 
d’Actuació Municipal, o bé incomplien 
els criteris de viabilitat tècnica, jurídica 
o econòmica fixats per la comissió de 
ciutadana de seguiment.

 Mecanisme de funcionament
L’Ajuntament es compromet a exe-

cutar durant el 2019 els projectes 

més votats fins a esgotar els 100.000 
euros pressupostats. En cas que el 
projecte més votat no l’esgoti, s’exe-
cutarà també el segon projecte i així 
fins que s’arribi al màxim del pressu-
post. Si amb el segon projecte se su-
pera el límit establert, aquest segon 
projecte no es podria executar, i es 
passaria al tercer, i així successiva-
ment.

 
Punts de votació
Es podrà votar al web http://fem.

teia.cat. També s’establirà un punt de 
votació assistida a l’Ajuntament i di-
versos punts itinerants per facilitar la 
participació. g

23 propostes per a 100.000 euros

Projectes validats, de major a menor import:

 Espai cobert al parc de Vallbellida 90.000 euros  

 Adequació i urbanització de la zona del bosquet de can Llaurador 90.000 euros 

 Zona d’ombra a la plaça de la Cooperativa 85.100 euros  

 Parc infantil a la zona de Vallmora 80.000 euros 

 Skate park a can Llaurador 72.600 euros  

 Millora de la zona d’ombra de la piscina municipal 67.200 euros  

 Millores de la zona de joc del parc de can Godó 65.000 euros  

 Horts urbans 55.000 euros  

 Instal·lació d’una guingueta-bar al parc de can Godó 53.000 euros  

 Instal·lació d’una guingueta-bar al parc de Vallbellida 50.000 euros  

 Pista de voleibol al parc de Vallbellida 36.000 euros 

 Carpa al Casal de la Gent Gran 26.925 euros  

 Millora de la climatització de l’escola El Cim 20.000 euros 

 Pipican a la zona de Vallmora 20.000 euros 

 Aplicació mòbil per al comerç local ‘Teià APPorta!’ 19.663 euros  

 Parc infantil a la piscina municipal 10.368 euros  

 Col·locació de jardineres al passeig de la Riera 8.800 euros 

 Bandes reductores de velocitat al carrer de Josep Puigoriol 8.400 euros  

 Senyalització de la zona escolar 3.700 euros 

 Rètol d’entrada a Teià a l’avinguda de Joan XIII i el Camí d’Alella 3.500 euros  

 Millora de l’enjardinament de la rotonda del carrer de Tarragona 2.200 euros 

 Millores del refugi de la ferreria del Vedat 2.120 euros 

 Campanya informativa de civisme amb senyalització de prohibició d’excrements de gos 2.005 euros 
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El passat 9 de juliol van finalitzar 
els treballs de manteniment de la 
franja de prevenció d’incendis urba-
nització del Pi de l’Indià. La conclu-
sió d’aquesta actuació va donar pas 
a l’inici dels treballs d’obertura d’un 
nou perímetre de 25 metres al vol-
tant de Sant Berger. D’aquesta ma-
nera, aquest veïnat s’afegeix a la llista 
formada per la Molassa, les Delícies, 
Gran Vista i Santa Fe-Assumpció-Pa-
radís que ja tenen obertes les corres-
ponents franges de baixa combusti-
bilitat, d’acord amb la Llei 5/2003 de 
mesures de prevenció dels incendis 
forestals.

Aquests treballs tenen un cost de 
8.132 euros (6.722 euros d’execució i 
1.410 de direcció d’obra) i han estat su-
fragats per l’Ajuntament en la seva tota-
litat. Un cop completat l’anell de protec-
ció, les feines de manteniment tindran 
caràcter biennal i el seu cost serà reper-
cutit als residents del barri mitjançant el 
cobrament d’una taxa, com passa a la 
resta de nuclis de la població.

En principi, és previst que la re-
ducció de la densitat de l’arbrat i 
l’estassada del sotabosc a Sant Ber-
ger quedi enllestida a finals de mes, 
coincidint amb el període de màxim 
risc d’incendi. g

Des de principis de juliol s’estan du-
ent a terme treballs de regeneració a 
la zona afectada per l’incendi forestal 
del 18 de juliol de l’any passat, a la fin-
ca del Cau de la Guineu de Teià.

En concret, els treballs afecten la 
zona cremada, que té una superfície de 
14 hectàrees, i una zona contigua de 9 
hectàrees més on es farà una aclarida 
dels pins i se seleccionaran les alzines 
per tal d’afavorir-ne el creixement.

Aquesta actuació té un pressupost 
de 26.000 euros i forma part del 
Programa marc anual per a 2018 de 

l’Associació de Propietaris Forestals 
de la Serralada Litoral Central, que 
compta amb el suport tècnic i eco-
nòmic de la Diputació de Barcelona.

La intervenció durarà aproximada-
ment tres mesos i consisteix en la ta-
llada i retirada dels exemplars de pi 
pinyer calcinats, que es destinaran a 
fusta de serra i a fusta de trituració 
per fer-ne paper. Les restes més peti-
tes es trossejaran in situ i es deixaran 
esteses a terra per tal d’evitar l’ero-
sió, sobretot en les zones de més 
pendent. g

Acaben la franja contra el foc del Pi de l’Indià i 
comencen la de Sant Berger

Retiren la fusta cremada per regenerar la zona de l’incendi

Com cada any, el passat mes de 
juny es va aplicar un tractament fito-
sanitari per a la prevenció i control 
de la plaga del tigre i el fong oïdi 
als plàtans de la Riera i els carrers 
de Massarosa, Pere Noguera, Suárez 
Llanos i Alba de Liste.

A mitjan juliol també es va encar-
regar una actuació per revifar el Pi 
de Vallbellida, que presenta símp-
tomes de decaïment i decoloració 
a la capçada. Situat a la rotonda 
del carrer de l’Aqüeducte, es trac-
ta d’un exemplar adult de pi blanc 
amb problemes d’asfíxia a les arrels 

a causa de la pavimentació del seu 
entorn.

Per redreçar la situació, es va crear 
un sistema radial de forats de drenat-
ge d’un metre de fondària reblerts 
amb graves i adobs vegetals per 
millorar l’oxigenació de les arrels i 
la hidratació de l’arbre, i es va des-
compactar el terra amb una mànega 
d’aire a pressió.

Per últim s’hi va aplicar un tracta-
ment d’endoteràpia per a aportar-li 
nutrients directament a l’interior del 
tronc mitjançant una injecció a baixa 
pressió. g

Tracten els plàtans del poble i el Pi de Vallbellida
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L’Ajuntament està aprofitant els 
mesos d’estiu per executar les mi-
llores que tenia consignades en el 
pressupost municipal de 2018 per a 
l’escola El Cim, per un import supe-
rior als 60.000 euros. També la Ge-
neralitat, a través del Departament 
d’Ensenyament, hi ha previst una in-
versió de 18.000 euros.

Per part del municipi, al llarg de 
les properes setmanes es destina-
ran 44.000 euros a diversos treballs 
de pavimentació al pati que utilitzen 
els alumnes d’educació, i la brigada 
construirà un nou sorral al pati gran 
per completar la instal·lació de jocs, 
circuits i cabanes que els volunta-
ris de l’Associació de Mares i Pares 
(AMPA) han fet mitjançant la recu-
peració i restauració de barques an-
tigues, pneumàtics i troncs de fusta.

En compliment de la normativa de 
riscos laborals, també durant l’agost 
s’instal·larà a la teulada una línia de 
vida, per valor de 6.300 euros. Es 
tracta d’un cable que permet acce-
dir-hi risc de caure per recuperar pi-
lotes, canviar teules o tapar goteres. 
En els darrers temps també s’han 
instal·lat malles geotèxtils als talus-
sos de la zona verda adjacent al poli-
esportiu per evitar la caiguda de rocs 
i sauló al camí escolar.

Les actuacions a l’escola finalitza-
ran la primera setmana de setembre 
amb la substitució de 30 punts de 
llum per d’altres de tecnologia LED. 
Aquesta mesura està dotada amb 
12.000 euros i redundarà en l’estalvi 
energètic i la millora de les condici-
ons d’il·luminació dins les aules.

Totes aquestes inversions s’afegei-
xen al pagament de les factures d’ai-
gua, calefacció i electricitat, així com 
a les despeses associades al mante-
niment de l’edifici que regularment 
realitza el conserge i la brigada, o 
que requereixen la contractació d’al-
guna empresa especialitzada.

Protecció contra incendis
Per evitar la propagació del foc en 

cas d’incendi, la Generalitat secto-
ritzarà les dues escales interiors de 
l’edifici mitjançant la formació de 
sengles envans amb plaques guix ig-
nífugues i la col·locació de portes ta-

llafoc al primer pis. També se substi-
tuiran les respectives portes situades 
a la planta baixa, així com les dues 
del menjador, per d’altres amb tan-
ca antipànic i sortida cap a l’exterior 
per facilitar l’evacuació des de dins 
en cas d’emergència. Aprofitant l’avi-
nentesa, es refaran i s’adaptaran a la 
normativa vigent les baranes d’amb-
dues escales i s’aprofitarà perquè les 
rampes també tinguin el seu passa-
mà.

Projecte Vicki Bernadet
El curs passat, l’escola El Cim va 

ser seleccionada per participar en 
una prova pilot de prevenció de la 
violència sexual i l’abús dels infants 
que imparteix la Fundació Vicki Ber-
nadet. El projecte ha estat impulsat 
per l’AMPA i compta amb el suport 
del Consell Educatiu Municipal. 
Al llarg de diverses sessions s’han 
treballat programes específics de 
sensibilització, detecció i interven-
ció educativa adreçats a tota la co-
munitat escolar: xerrades per a les 
famílies, sessions formatives per al 
professorat i tallers per als alum-
nes. En aquest sentit, l’Ajuntament 
i les AMPAs de l’escola i l’Institut 
Turó d’en Baldiri s’han fet càrrec de 
les activitats de 4t de primària i 2n 
d’ESO que no estaven finançades 
dins el programa. El balanç de l’ex-
periència és positiu i la intenció de 

la regidora Montse Riera és que es 
faci cada any.

Natació gratuïta
Durant l’últim trimestre de curs, els 

45 alumnes de 1r de l’escola han fet 
classes de natació a la piscina muni-
cipal del Masnou. L’activitat, que in-
cloïa el transport en autobús i el mo-
nitoratge, ha suposat una despesa 
de 3.500 euros i ha estat íntegrament 
subvencionada per l’Ajuntament. 
Enguany, la Regidoria d’Esports ha 
avançat l’obertura de les piscines de 
Sant Berger a la setmana abans de 
Sant Joan, la qual cosa ha permès 
que cada dia hi pogués accedir lliu-
rement un dels cursos de l’Institut.

Casal i l’aula d’estudi
Els exàmens de selectivitat del mes 

de juny per accedir a la universitat 
van fer que es multipliqués el nom-
bre d’usuaris de l’aula d’estudi habili-
tada a l’Espai can Llaurador. En total, 
el servei va rebre 205 visites durant 
els quatre caps de setmana que va 
ser obert, del 26 de maig al 17 de 
juny.

Per la seva part, 170 nens i nenes 
de 3 a 12 anys han gaudit de les ac-
tivitats de lleure i formació organit-
zades entre el 25 de juny i el 27 de 
juliol pels 18 monitors del Casal d’es-
tiu municipal contractats a través de 
l’empresa de lleure Brúixola. g

Destinen 80.000 euros a millores de l’escola
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El ple municipal de l’Ajuntament 
de Teià del mes de maig va acordar 
per unanimitat de tots els grups mu-
nicipals (ERC-Compromís amb Teià, 
GT i PDeCAT) una moció per dedicar 
una plaça a commemorar l’1 d’octu-
bre de 2017, data en què es va cele-
brar el referèndum d’autodetermina-
ció de Catalunya.

L’espai finalment triat ha estat la 
rotonda d’entrada al nucli urbà de la 
població, a la confluència de la Rie-
ra amb el passeig del Castanyer i les 
avingudes de Massarosa i de José 
Roca Suárez Llanos. L’alcalde, An-
dreu Bosch, va destacar la centralitat 
de l’indret i va explicar que fins ara 
no gaudia de cap denominació es-

pecífica ni té números d’habitatges, 
per la qual cosa la seva inscripció en 
el nomenclàtor de carrers no supo-
sarà canvis per a cap particular.

La cerimònia d’instal·lació i desco-
briment de la nova placa està pre-
vista per al proper 1 d’octubre, co-
incidint amb el primer aniversari de 
l’efemèride. g

La setena edició del festival de mú-
sica i patrimoni Remor ha marcat una 
nova fita. Des del punt de vista artístic, 
el programa ha estat un tribut a les re-
ivindicacions feministes en un any en 
què han pres nova volada en el ter-
reny laboral, artístic i judicial; així com 
un reflex del talent artístic femení que 
tenim a casa nostra. I el públic ha res-
post amb escreix: amb totes les entra-
des i abonaments exhaurits setmanes 
abans de cadascun dels concerts.

El regidor de Cultura i Patrimoni, 
Francesc Ribas, assegura que “hem 
volgut fer una aposta ferma per les 
polítiques d’empoderament de la 
dona amb un gest molt clar: tots els 

concerts tenen les dones com a pro-
tagonistes”, ja sigui com a cantants o 
com a instrumentistes. Molt significa-
tivament, el cartell d’enguany es va fer 
públic el 8 de març i estava format per 
Clara Peya, Magalí Sare, Judit Ned-
dermann, Rita Payés, Alba Armengou, 
Èlia Bastida, Abril Saurí, Alba Esteban, 
Eva Comas i Saphie Wells.

Compromís solidari
“La cirereta del pastís”, en paraules 

de Ribas, va ser el recital ofert el 10 
de juliol per la teianenca Eva Comas, 
acompanyada al piano per Bernat 
Antolín i amb la col·laboració de la 
vocalista local Sara Antoja.

El recital va posar de relleu dues 
coses: una, que la línia que separa 
el món amateur del professional és 
gairebé imperceptible, i dues, que 
la solidaritat del poble de Teià és im-
mensa. L’organització va destinar els 
1.500 euros de la recaptació d’aquell 
dia a un projecte d’empoderament 
de 900 dones que impulsa l’ONG 
Djouma a Uganda i que l’alcalde i el 
regidor de Cultura van lliurar simbò-
licament a la mare de la cooperant 
Laia Dosta. Des de l’Àfrica, Dosta va 
enviar un missatge per “agrair-vos 
que estigueu fent partícip tot el po-
ble d’una petita revolució a l’altra 
riba de la Mediterrània”.

Nou escenari
En l’àmbit del patrimoni arquitec-

tònic, l’Ajuntament vol donar les grà-
cies, una vegada més, als propietaris 
de totes les finques que han cedit els 
seus jardins per gaudir de les nits de 
juliol en indrets suggeridors com can 
Godó, cal Llibreter, can Puigoriol, can 
Barrera i can Wertheim, un nou espai 
que s’hi va sumar per primer cop per 
acollir el concert inaugural. g

Teià dedica una plaça a l’1 d’octubre

Remor amb veu de dona 
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En tal sols dos anys, Teià ha acon-
seguit reconvertir l’antiga fira multi-
sectorial de Sant Ponç en un festival 
temàtic a l’entorn del perfum, les 
flors i la gastronomia: el Maridatge 
dels Sentits.

Aquesta transformació parteix 
d’una idea primigènia d’Irene Gis-
bert i Ainea Perfums, i ha esdevin-
gut una realitat gràcies al suport de 
l’Ajuntament, l’empenta de la comis-
sió organitzadora (amb Jordi Abe-
lló, Fina Ribas, Mariàngels Pérez i 
Jaume Romagosa al capdavant) i la 
col·laboració del col·lectiu local de 
viveristes, jardiners, restauradors i 
comerciants.  

Arrelament i projecció
L’aposta per la singularització ha 

tingut dos efectes. D’una banda, 
s’ha reforçat la vinculació al poble i 
la posada en valor del centre urbà 
i el seu entorn natural a través del 
guarniment de carrers i la participa-
ció en les activitats dels seus veïns i 
veïnes, i, de l’altra, s’ha projectat la 
imatge de Teià a l’exterior a través 
de tres sectors en què Catalunya és 
capdavantera: el conreu de la flor 
(amb l’Escola d’Art Floral, el Mercat 
de la Flor de Vilassar i el moviment 
Viles Florides), la gastronomia (amb 
la participació de la xef Iolanda Bus-
tos, el pizzer Fabián Martín i els res-
taurants de quilòmetre zero Els Gar-
rofers i El NouAntigó) i la indústria 
de la perfumeria. En aquest sentit, 
l’Ajuntament considera “fonamen-
tal” la implicació i difusió que n’han 
fet el Beauty Cluster Barcelona i del 
seu mànager general, Ivan Borrego. 
Aquesta organització, que aplega 
prop de 150 empreses catalanes 

del món de la bellesa i la salut, s’ha 
fet càrrec dels premis i obsequis del 
Concurs Internacional de Perfumeria 
Mouillette d’Argent.

‘Al Zahir’, guanyador
El premi oficial del certamen se’l 

va endur Alberto Fernández, un jove 
londinenc establert a Barcelona, per 
un perfum anomenat Al Zahir que, 
segons el seu autor, “evoca un viatge 
pel nord d’Àfrica, amb olors de resi-
na, mirra i flor de taronger”. El presi-
dent del jurat, Rossend Mateu, va de-
finir-la com “una fragància difusiva, 
amb personalitat i notes florals, de 
vainilla i d’ambre”. Pel que fa al premi 
del públic, les prop de 200 persones 
que van prendre part en la votació 
es van decantar majoritàriament pel 
perfum Bal d’oranger de la francesa 
Ane Ayo.

Tot i que ha estat fruit de la casua-
litat, la procedència dels guardonats 
pot ser un estímul perquè el concurs 
prengui encara més volada a nivell 
internacional en la propera edició.

Notable alt
Entre el 18 i el 27 de maig, es van 

oferir desenes d’activitats gastronò-
miques, lúdiques i culturals dins el 
programa del Maridatge dels Sen-
tits. La fira de perfumeria pròpiament 
dita es va celebrar el cap de setma-
na del 26 i 27. Va comptar amb una 
dotzena d’expositors especialitzats i 
va ser inaugurada per la nova conse-
llera d’Agricultura, Teresa Jordà, i la 
diputada de l’àrea de Territori de la 
Diputació, Rosa Funtané. Totes dues 
van lloar la iniciativa i van garantir la 
continuïtat dels respectius ajuts eco-
nòmics, que enguany han estat de 

11.500 euros. Per la seva part, alguns 
patrocinadors privats van aportar-hi 
3.000 euros en metàl·lic i d’altres van 
col·laborar en qüestions logístiques 
i materials.

Entre dissabte i diumenge es van 
vendre 3.900 tiquets de vi, vermut i 
restauració per als tastets del Mercat 
Municipal i la plaça de Sant Martí. 
També van ser un èxit l’espectacle 
infantil de la companyia Mr. Parfum, 
les visites guiades al Museu Cusí de 
Farmàcia i a l’exposició Renaixement 
a Florència de La Unió, així com el 
concert de la Banda Municipal.

“La valoració general és positiva”, 
explica l’alcalde, Andreu Bosch, que 
destaca especialment la concurrèn-
cia ciutadana i la implicació de la 
parròquia, de l’escola El Cim i de les 
entitats de cultura popular, així com 
la presència dels cellers i del Consor-
ci de Promoció Enoturística de la DO 
Alella.

Per copsar l’opinió del públic, 
l’Ajuntament va penjar també una 
enquesta en línia. Els assistents van 
valorar el Maridatge amb una nota 
global de 8,46. Per camps temàtics, 
van posar un 8,3 a l’ambientació i de-
coració floral, un 8,2 a les activitats i 
un 7,2 a la política de preus. A grans 
trets, els visitants n’han quedat satis-
fets, si bé hi ha aspectes que caldrà 
millorar de cara a l’any vinent: com 
el “preu elevat d’algunes activitats”, 
la “manca d’espai per fer el tast”, i 
“poca implicació dels veïns per guar-
nir les cases amb flors”. Aquestes crí-
tiques seran avaluades i s’afegeixen 
a la necessitat, detectada per la ma-
teixa Regidoria de Promoció Econò-
mica, de reformular la instal·lació de 
parades a la plaça de Sant Jaume. g

Teià referma el seu idil·li amb les flors i el perfum
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ENTREVISTA A YAGO ALBERT, REGIDOR D’HISENDA I GOVERNACIÓ 

“Apliquem el criteri de prudència en matèria fiscal i 
pressupostària”

Yago Albert és regidor d’Hisenda i 
Governació en representació d’ERC-
Compromís amb Teià.

Des del seu màxim històric, quina 
és la situació actual del deute muni-
cipal i quin pla d’amortització hi ha 
previst?

La situació està força sanejada. 
Els bons resultats pressupostaris i la 
prudència en la gestió han permès 
d’anar eixugant el deute existent. Si 
bé hem aprofitat alguns crèdits de 
la Diputació per fer-hi inversions, 
l’import sol·licitat sempre ha estat 
per sota de l’amortització anual, a ti-
pus d’interès zero i a retornar en 10 
anys. A finals de 2018 el capital pen-
dent d’amortitzar estarà al voltant 
d’1.400.000 euros. Això situa l’en-
deutament en un 20% respecte del 
pressupost, una xifra realment bona.

I la resta d’indicadors què diuen?
Procurem ser estrictes en l’acom-

pliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària. Els resultats pressu-
postaris positius han permès que es 
generés tresoreria, i això ha  facilitat 
que es reduïssin el terminis de pa-
gament a proveïdors fins als 30 dies  
de mitjana. També el creixement en 
recursos humans, necessari després 
d’una època de crisi amb fortes re-
tallades, ha estat sempre ajustat als 
criteris marcats per la llei. 

Un cop més, la liquidació del pres-
supost ha estat positiva i les previ-
sions d’ingressos per obres i plus-

vàlues són optimistes. Davant d’una 
nova fase d’expansió, quines lliçons 
hem après del passat?

Els ingressos amb més variabilitat 
s’han comportat molt favorablement 
en aquests darrers dos anys i això 
ens ha donat més liquiditat i ens ha 
permès destinar el romanent a in-
versions addicionals que no estaven 
inicialment previstes al pressupost 
anual. Les fases d’expansió, sobretot 
si són sostingudes, poden propici-
ar que ingressos que són molt va-
riables com ara les plusvàlues o les 
llicències urbanístiques es calculin 
amb massa generositat per augmen-
tar unes despeses que després costa 
reduir. En aquest sentit, hem aplicat 
el principi de prudència en la planifi-
cació d’ingressos i despeses. 

Per primer cop, Teià posa en mar-
xa un procés de pressupostos parti-
cipatius. Com valoreu l’experiència?

Encara es difícil de valorar ja que 
estem enmig del procés, però no tinc 
dubte que serà positiva. El fet que 
els veïns aportin directament les se-
ves idees per millorar el poble és re-
alment engrescador. Aquest primer 
any els hem dotat amb de 100.000 
euros, una quantitat prou important 
per abordar intervencions de calat.

Recentment s’ha incorporat 1 mi-
lió d’euros addicional al capítol d’in-
versions gràcies a l’escreix generat 
el 2017, de manera que el pressu-
post real per 2018 ascendeix a 8,1 
milions d’euros. Com s’ha generat 
aquest superàvit? 

Els ingressos recurrents que pro-
cedeixen dels padrons, com ara l’IBI, 
l’impostos de vehicles o la taxa de 
la brossa, són molt estables i han de 
permetre sufragar una part substan-
cial dels compromisos de despesa, 
com ara les nòmines i els contractes 
de serveis municipals com la neteja 
viària. En canvi, els increments dels 
impostos de més variabilitat s’hau-
rien de destinar preferentment a 
inversions. Aquest principi possibi-
lita, en moments com l’actual, que 

l’Ajuntament generi superàvit. La 
incorporació d’aquest romanent al 
pressupost de l’exercici següent ens 
permet d’abordar noves inversions 
financerament sostenibles i sense 
cap tipus de risc, una vegada cone-
gut l’excedent.

Hi ha qui critica la pressió fiscal 
perquè troba que els serveis que rep 
no s’adeqüen a allò que paga. Quina 
és la política tributària pel que fa a 
impostos i taxes municipals?

Dels tres anys que hem regulat l’IBI, 
que és l’impost més impopular, tant 
el 2016 com el 2018 tots els grups 
municipals vam decidir ajustar el 
coeficient corrector perquè l’ingrés 
global es mantingués en les matei-
xes xifres que l’any anterior. Només 
el 2017 no es va tocar el coeficient i 
això va comportar un increment mo-
derat de l’IBI per sota de l’IPC. Quant 
a la plusvàlua, el 2017 la Diputació 
ens va informar que podíem fer una 
correcció voluntària del valor cadas-
tral dels immobles i aplicar-hi una 
correcció de 0,87. Ens hi vam acollir i 
aquesta reducció té una repercussió 
immediata en el càlcul de la plusvà-
lua, que queda alleugerit. La resta 
d’impostos i taxes s’han mantingut 
invariables.

La gent està molt amoïnada pels 
robatoris a domicilis. Quines són les 
xifres reals i què s’està fent des de la 
Policia Local?

El Maresme està patint una onada 
de robatoris i Teià no és l’excepció. 
L’impacte ha estat important a la tar-
dor i fins al mes d’abril, quan hi ha 
més hores de foscor i els lladres po-
den actuar amb més impunitat. Des 
de la Policia hem treballat en diver-
sos fronts. A nivell intern hem incre-
mentat efectius, hem creat la figura 
del caporal i hem establert reforços 
vigilància en els moments i llocs de 
més afectació. En el front extern hem 
treballat coordinadament amb els 
Mossos d’Esquadra organitzant dis-
positius de control i col·laborant en 
les investigacions. g
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Seguim treballant per Teià
Altre cop tornem a fer l’escrit del nostre 

grup municipal amb persones empresona-
des i exiliades per motius polítics. Aprofitem 
aquest espai per denunciar, altre cop, la re-
pressió que està duent a terme l’Estat Espa-
nyol contra persones i col·lectius que defen-
sen opcions legítimes i democràtiques.  

Centrant-nos al municipi, des de CaT-
ERC, valorem positivament el curs que 
tanquem, tot i això la feina no s’atura i 
continuem desenvolupant nombrosos 
projectes. Mostra d’això són les obres de 
millora del clavegueram de la Riera, que 
de moment van seguint els terminis pre-
vistos i que han de suposar una millora 
notable en la segurtat viària i la salubritat 
de les clavegueres de Teià. Una obra que, 
som conscients, comporta molèsties però 
és una acció necessària per al municipi i 
que el resultat serà molt positiu. 

Un altre punt a destacar és en el capítol 
d’inversions generades a partir del roma-
nent que s’ha desbloquejat aquest any. A 
l’hora de fer el repartiment d’aquests recur-
sos, s’ha prioritzat les inversions previstes 
al Pla Actuació Municipal. Per aquest motiu 
s’ha apostat per realitzar feines de millora 
de la via pública, en espais municipals o 
posant gespa artificial al camp de futbol 
de Sant Berger, una reïvindicació històrica 
i necessària perquè el futbol base del nos-
tre municipi pugui tirar endavant. Apostem 
per potenciar un municipi cohesionat, on 
els infants i joves puguin practicar l’esport i 
no haver d’anar a altres municipis. 

També volem parlar de la feina que 
s’està fent amb les franges perimetrals de 
protecció contra el foc. Aquests mes de 
juliol es duu a terme l’actuació d’aclarida 
i estassada al sector de Sant Berger amb 
l’objectiu de reduir el risc d’incendi, com 
s’ha anat fent per sectors a tota la franja 
de delimitació del municipi.

D’altra banda, aprofitant les vacances d’es-
tiu, a l’escola es realitzaran, com cada any, 
obres de millora. Enguany amb la pavimen-
tació del pati d’educació infantil, la instal.la-
ció d’un sorral al pati gran i el canvi de llums 
a les aules per millorar-ne la il.luminació i 
l’eficiència, amb una inversió de 56.000€.

Per últim, valorar positivament el pro-
cés iniciat per la regidoria de participació 
ciutadana dels pressupostos participatius, 
on ja estem immersos en la fase de pre-
sentació de les propostes validades que 
es votaran a partir del 24 de Setembre.  

En resum, continuem treballant per fer 
un Teià millor! g

Molta feina feta, molta per fer!

Enfilem la recta final del mandat i des de 
el grup municipal del PDeCAT-JuntsxCat 
ens sentim orgullosos del grau de compli-
ment del programa electoral amb el que 
ens vàrem presentar a les darreres elec-
cions municipals del 2015. Malgrat tenir 
tant sols dos regidors en govern, estem 
satisfets del nostre grau d’implicació i in-
fluència, d’esperit de treball, de compro-
mís amb la vila de Teià i de defensa dels 
interessos dels teianencs i teianenques. El 
grup municipal del PDeCAT-JuntsxCAT ha 
demostrat històricament que som capaços 
d’establir acords de Govern amb un ampli 
espectre de forces municipals, sense línies 
vermelles i avantposant l’interès general 
per davant de qualsevol altra qüestió par-
tidista, amb el benentès que la defensa 
de la llibertat de Catalunya i dels presos 
polítics i exiliats i la lleialtat als presidents 
Torra i Puigdemont són qüestions innego-
ciables. Aquesta és la nostra línia vermella!

Ens agrada el treball i el bé comú i, en 
aquest sentit, qualifiquem de molt bona 
l’entesa amb els regidors i l’Alcaldia de 
CaT+ERC. Treball i diàleg intens i perma-
ment per assolir fites. En la recent incorpo-
ració de romanent  de tresoreria aprovada 
en el darrer Ple, farem un darrer impuls 
per acomplir amb el Pla d’Acció Munici-
pal 2015-2019 consensuat per ambdues 
forces de Govern i que es tradueixen en 
inversió en la via pública i en la millora 
d’equipaments municipals i patrimoni 
històric (Camp de Futbol de Sant Berger, 
Casa Municipal de Cultura, Ca la Cecilia, 
Casal de Joves, Sagrat Cor, Creu de Ter-
me, Casa de la Vila), així com el compromís 
ferm de l’arranjament de la pista de l’AE 
Teià pel 2019, fruit del conveni bilateral de 
la cessió d’ús de superfície. Inversions, to-
tes elles, prioritàries i necessàries.

Naturalment, però, moltes propostes 
que portàvem en el programa no les hem 
pogut dur a terme, però les defensem amb 
dents i ungles i formaran part del nostre 
programa de les municipals de 2019. Te-
nim propostes concretes per a problemes 
concrets, alguns persistents durant anys i 
anys. Hi treballem intensament, perquè hi 
creiem!

Malgrat tot, el balanç és satisfactori i la 
feina a fer és gran, molt gran. El nostre es-
perit de servei públic resta més ferm que 
mai. Teià s’ho mereix!. g

El consens deixa pas a la cursa 
per les eleccions

A menys d’un any de les eleccions el go-
vern es distancia d’aquella declaració d’in-
tencions de l’ inici de la legislatura, basada 
en la recerca del consens amb la oposició.

Aquest fet es va evidenciar clarament en 
el darrer ple, on es va aprovar, amb el vot 
en contra de GT, la incorporació de gairebé 
1 milió d’Euros del romanent per inversions 
per aquest any. El menys teniment cap a GT 
fou evident, ja que es van obviar totes les 
nostres aportacions.

No es destina un sol euro a l’escola el CIM, 
tot i tenir un informe de la Diputació que cal-
cula en 3 milions la inversió necessària. La 
infraestructura es deteriora dia rere dia, i tot 
i ser una prioritat pels serveis tècnics muni-
cipals (per seguretat), canviar la instal·lació 
elèctrica (despesa valorada en 150.000 €), 
no hi ha cap intenció de fer-ho. Si ara que 
tenim diners, no es planteja fer aquesta in-
versió, quan es podrà dur a terme?

Es destinen 195.000 € (en total 260.000e) 
per posar gespa al camp de Futbol. Una des-
pesa que a dia d’avui no va acompanyada de 
cap projecte real d’inversió. La millora d’aquest 
equipament esportiu no passa només per col-
locar gespa damunt d’ un camp de sorra, sinó 
per adequar el conjunt de la instal·lació: vesti-
dors, grades, caldera, enllumenat. GT teníem 
idees a aportar, fins i tot un atrevit projecte, 
consensuat al seu dia per representats de tots 
els grups municipals, basat en una instal·lació 
que s’ autofinançava, no solament en la seva 
construcció, sinó també en el seu manteni-
ment. El govern actual ha actuat totalment a 
les nostres esquenes amb aquest projecte. 
Creiem que una inversió d’ aquesta magnitud 
per a Teià hauria de tenir el consens de tots.

Tampoc es destina cap partida a Serveis 
Socials, Gent Gran, Sanitat, Cooperació, i 
Infància, ni en millores en el reciclatge de la 
brossa, mentre seguim tenint una via públi-
ca plena d’excrements de gossos. En canvi 
sí que gastaran 20.000 € en un panell infor-
matiu, del tot innecessari, que respon més 
a un objectiu estètic que no pràctic.

Els problemes d’un poble poden arribar 
a canviar notablement durant 4 anys, i mal-
grat existir un programa electoral com a full 
de ruta, els polítics han de ser flexibles per 
tal de resoldre les necessitats que va sor-
gint, i no pensar únicament  en el present, 
sinó en les futures generacions.

Per acabar, una reflexió: Es curiós que el 
govern promogui un pla de participació 
per a tots els vilatans, quan en canvi s’ ob-
vien totalment les propostes i opinions del 
nostre grup, tot i representar una tercera 
part de l’ electorat. g
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2018BUSQUEMDE L’ANY

Iniciem el procés participatiu per escollir el teianenc o la 
teianenca que durant el darrer any hagi destacat per al-
gun acte concret o un fet extraordinari en l’àmbit profes-
sional, social, cultural, esportiu o científic.
 

Qui pot ser Teianenc de l’Any?
Qualsevol persona nascuda a Teia, que hi visqui o hagi 
viscut d’una manera prolongada al municipi o bé que hagi 
tingut una relació estreta amb el poble.

Qui pot proposar i votar?
Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Teià.

Com puc proposar i votar?
Presencialment:
- Oficina d’Atenció del Ciutadà (Ajuntament de Teià): 
C. Pere Noguera,12
- CMC La Unió: Pg. de la Riera, 116
- Biblioteca de Can Llaurador: Av. J. Roca Suárez Llanos, 1
En línia: www.teia.cat

Calendari:
El procés d’elecció consta de tres fases:
Fase 1. Presentació de propostes: del 27 d’agost al 16 
de setembre
Fase 2. Votacions per l’elecció de 3 finalistes: del 24 de 
setembre al 14 d’octubre
Fase 3. Votacions per l’elecció del guardonat: del 17 
d’octubre al 7 de novembre
 
La persona guanyadora es donarà a conèixer l’11 de 
novembre en la cerimònia de lliurament
de les distincions del Tei de Plata i el Teianenc de l’Any.

Ajuntament
de Teià

“Els refugiats d’ara i abans”
CINEMA, EXPOSICIONS I XERRADES 

Divendres 14 i 21 de setembre a les 21 h
Diumenge 30 de setembre i 7 d’octubre 
a les 18 h
A la CMC La Unió

 
El Teianenc de l’Any NO és el Tei de Plata: el 
Teianenc de l’Any és un premi d’elecció popular, 
mentre que el Tei de Plata és una distinció institu-
cional que lliura el consistori com a reconeixement 
a la trajectòria vital d’una persona.

 
*Podeu consultar les bases a www.teia.cat


