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Primer Butlletí municipal de 2020! Tot i que amb retard, un 
agraïment afectuós i sincer a la Comissió de Festa Major, 
amb les entitats locals incloses, a la Comissió de la Cavalca-
da de Reis i als Pessebristes de Teià, per la seva tasca socio-
cultural impagable! També una felicitació al Club de Futbol 
Joventut de Teià per l’organització de la I Jornada de Futbol 
Femení Teianenc d’aquest febrer, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Teià, que s’emmarca dins la campanya d’igualtat a 
l’esport femení #orgullosa i #ThoEstasPerdent.

I destaco algunes novetats i bones notícies d’aquest inici de 
2020. Entre final de febrer i inici de març començaran les 

obres de rehabilitació de la pista de l’AE Teià, que des d’ara en endavant gestiona-
rà l’Ajuntament. Des del 2 de març el servei d’autobús de la línia C8 Teià-Barcelona 
ha passat de 9 a 15 viatges d’anada i 15 de tornada, una millora necessària que feia 
temps de reclamàvem a la Direcció General de Transport i Mobilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya. En aquest Butlletí també hi trobareu informació detallada del 
pressupost municipal de 2020, que ha de permetre al Govern municipal de tirar 
endavant els serveis d’atenció a les persones i les millores en matèria d’inversió i 
en equipaments municipals.

Malauradament, també vam partir els efectes del temporal Glòria del mes de ge-
ner, amb desperfectes a la teulada de l’Escola El Cim, a l’enllumenat del camp 
municipal de Sant Berger, i a altres punts i equipaments del municipi, la major part 
dels quals o estan resolts o estan en a punt de ser-ho. I també, malauradament, 
com a alcalde continuo reivindicant la #llibertatpresospolítics i #llibertatpresespo-
lítiques i el retorn de les persones exiliades.

Finalment, us anticipo les dates del IV Maridatge dels Sentits, del 19 al 24 de maig, 
amb el plat fort del cap de setmana del 23 al 24, amb un programa d’activitats, 
tallers i maridatges a l’entorn del perfum, la flor i la planta ornamental i l’enogas-
tronomia que ja anirem anunciant, també de la mà del III Concurs Internacional de 
Perfumeria, enguany dedicat al pebre i a les espècies.
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT
Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

 @ajTeia 11 de desembre de 2019
Tots els grups municipals feliciten Rosa Maria 
Bertran per la seva tasca al capdavant del Jutjat 
de Pau de #Teià. Bertran va començar a exercir 
fa 30 anys, quan estudiava Dret 

@ajTeia 18 de febrer de 2019
Per tercer any consecutiu, la Regidoria de Ci-
cles de Vida organitza una jornada d’orientació 
i transició educativa després de la secundària 
per als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Turó 
d’en Baldiri amb vuit estudiants universitaris

@ajTeia 10 de gener de 2019
Des del 2 de gener, la Biblioteca de #Teià té Te-
resa Sauco com a nova directora. Ahir, l’alcalde 
i la regidora de Cultura s’hi van reunir i plani-
ficar accions que estrenyin els vincles amb la 
vida cultural i educativa de la població

@ajTeia 29 de gener de 2019
85 alumnes de l’Escola El Cim i de l’Institut 
Turó d’en Baldiri celebren el Dia de la No Vio-
lència i la Pau #DENIP a la Biblioteca de #Teià

@ajTeia 20 de gener de 2019
La regidora de Promoció Econòmica, Mercè 
Alòs, presideix el sorteig públic de la campa-
nya comercial de Nadal. Es van repartir 1.000€ 
en vals de descompte de 50, 20 i 10€ per bes-
canviar en 32 establiments de #Teià 

@ajTeia 11 de febrer de 2019
#Teià rep quatre bicicletes elèctriques de la 
Diputació de Barcelona per promoure la mobi-
litat sostenible que es destinaran a ús de l’agut-
zil, el conserge de l’Escola El Cim i els tècnics 
d’Esports i de Joventut

@ajTeia 11 de novembre de 2019
Les forces independentistes guanyen a #Teià i 
passen del 57% del 28-A al 60% el #10N. Per 
contra, els partits constitucionalistes perden 
200 vots i retrocedeixen del 29,2% al 25,7%

@ajTeia 1 d’octubre 2019
El moviment Viles Florides distingeix #Teià 
amb el premi a la millor rotonda enjardinada 
de Catalunya i revalida el reconeixement de 
dues Flors d’Honor atorgat el 2017 

@ajTeia 31 de desembre de 2019
L’Ajuntament de #Teià lamenta la mort de l’exre-
gidor d’Esports Enric Carnicero. Compromès 
sempre amb el teixit cultural i social, les carros-
ses de Reis i els decorats teatrals, va ser membre 
de la Comissió de Festes fins a l’últim dia

Ajuntament de Teià

@ajTeia 9 de gener de 2019
L’Ajuntament i l’ADF #Teià convoquen una jor-
nada de treball cooperatiu per reparar els ele-
ments malmesos per colles de brètols al refugi 
del Vedat i agraeixen la col·laboració de tothom
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Des del 2 de març, el servei de 
transport públic entre Teià i Barcelona 
ha incrementat un 66% la seva 
freqüència. De les 9 expedicions que 
oferia des del 2016, se n’ha passat a 
15, de dilluns a divendres. 

Concretament s’estableixen no-
ves sortides des de Teià a les 7.15h, 
8.45h, 12.45h, 14.15h i 15.45h i 
17.15h, passant per Alella i per la 
zona alta del Masnou; mentre que  
des de Barcelona s’estableixen ex-
pedicions a les  8h, 10h, 13.30h, 15h 
i 16.30h i 18h.

Això serà possible gràcies a l’aug-
ment del nombre de vehicles. Si fins 
ara hi havia dos autobusos pel matí 
i un a la tarda, a partir del 2 de març 
n’hi haurà tres durant el matí i dos la 
resta del dia.

10 anys de funcionament
El reforç coincideix amb el desè 

aniversari de l’entrada en funciona-
ment de la línia C8 i respon a l’incre-
ment sostingut de la demanda per 
part dels usuaris, així com a les ges-
tions realitzades per l’Ajuntament de 
Teià. En els últims cinc anys, la línia 
ha multiplicat per 4 la xifra de passat-
gers, ja que ha crescut dels 19.366 
viatgers de l’any 2015 als 69.202 vi-
atgers de l’any 2019. 

Per aquest motiu, la millora ha es-
tat presentada aquest matí a l’Ajunta-
ment de Teià en una roda de premsa 
conjunta que ha reunit en una matei-

xa taula la Generalitat de Catalunya 
com a titular del servei, les empreses 
operadores i els alcaldes dels muni-
cipis que se’n beneficien.

Millores a la vista
L’any passat, la línia va experimen-

tar un creixement del 25%. Per això, 
l’alcalde de Teià, Andreu Bosch, s’ha 
mostrat convençut que la millora del 
servei redundarà en un increment 
d’usuaris i ha pronosticat que “avi-
at arribaran peticions de reforçar-lo 
als vespres per part de la ciutada-
nia”, que l’Ajuntament traslladarà a la 
Subdirecció General.

Bosch ha elogiat les prestacions 
d’una línia “que en un temps màxim 
de 30 o 35 minuts et porta al cor de 
Barcelona” i ha apuntat la possibilitat 
que atregui viatgers que fins ara utilit-
zaven la línia C15 entre Teià i l’estació 
d’Ocata. Això permetria resoldre els 
“pics de cert col·lapse” que es produ-
eixen en les hores punta. En tot cas, 
l’alcalde assegura que “la C15 és un 
un mitjà de transport imprescindible” 
i diu que l’Ajuntament estudia millo-
rar-la a curt termini. També ha anun-
ciat que el consistori treballa en una 
prova pilot de bus a demanda per a 
recorreguts urbans. g

La línia de bus Teià-Barcelona passa de 9 a 15 
expedicions diàries, de dilluns a divendres

Com cada abril, la Setmana Cultu-
ral omplirà el poble d’activitats desti-
nades a tot tipus de públic, com ara 
diversos tallers i un espectacle de 
màgia. El festival s’allargarà durant 
tot el mes i abastarà diferents gène-
res creatius.

La regidora de Cultura, Olga Parra, 
explica que “el propòsit d’aquesta 
edició és relligar i donar a conèixer 
les principals efemèrides de l’any, 
tant catalanes com internacionals”. 

Entre d’altres propostes, s’ha pro-
gramat una exposició a La Unió per 
commemorar el centenari del poeta 
visual Joan Brossa  i és previst també 
un homenatge a Joan Carner amb 
motiu dels 50 anys de la seva mort.

La Setmana Cultural també farà pa-
rada i fonda a Itàlia per recrear amb ti-
telles l’imaginari  del prolífic escriptor 
i pedagog Gianni Rodari, autor, entre 
d’altres, de La fletxa blava i El llibre 
dels perquè. En l’àmbit musical se ce-

lebrarà una conferència i un concert 
dedicat als 250 anys del naixement 
de Ludwig von Beethoven. El dia 22, 
coincidint amb la revetlla de Sant Jor-
di, l’escultura de la Lectora, a la Biblio-
teca, serà testimoni d’una audició de 
piano a l’aire lliure que forma part del 
projecte el Maria Canals porta cua. 
Com és tradició, el colofó arribarà 
el 26 d’abril amb l’acte de lliurament 
dels premis de la fase local de la Mos-
tra Literària a La Unió. g

La Setmana Cultural relligarà efemèrides de grans artistes
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El 4 de novembre, el Consell d’In-
fants es va reunir a la sala de plens 
de l’Ajuntament per presentar als 
membres de la corporació i a la co-
munitat educativa del poble el seu 
projecte per equipar amb jocs infan-
tils la zona verda que hi ha al costat 
de la piscina pública de Sant Berger.

Els nens i nenes de 5è i 6è de l’Es-
cola El Cim que integren el Consell 
van explicar les característiques i les 
motivacions de la proposta, que ha 
comptat amb la col·laboració dels 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament. En 
concret, es planteja la col·locació 
d’un paviment de gespa artificial en 

tota la superfície. El parc comptarà 
amb un tobogan en forma de tub 
tancat i una plataforma giratòria o 
un gronxador en forma de cistella 
gegant que sigui inclusiu per a in-
fants amb mobilitat reduïda.

Pressupostos participatius
El Consell d’Infants es va constituir 

el 29 de març de 2019. En aquella 
data va rebre l’encàrrec per part de 
l’alcalde de treballar en el disseny 
del parc infantil del complex espor-
tiu de Sant Berger, que havia estat 
un dels projectes guanyadors del 
procés de pressupostos participa-

tius de 2018, amb una dotació de 
10.368 euros.

Ara, l’Ajuntament recollirà la pro-
posta en un projecte executiu i en 
licitarà les obres, que podrien que-
dar enllestides dins el segon trimes-
tre de 2020. g

Jaume Mònico i Jordi Vilagras-
sa són els impulsors de Passes de 
Gegant, una iniciativa altruista que 
aquest cop pretenia recaptar diners 
per a la investigació de les malalties 
minoritàries. Amb aquest propòsit 
van fer samarretes i bosses de tela 
amb el logotip de la campanya i van 
organitzar una rifa en col·laboració 
amb 29 establiments comercials i 
restaurants de la població.

El 2017, les figures d’en Pere Nogue-
ra i l’Elionor ja van córrer sobre rodes 
els 42 quilòmetres de la Marató de 
Barcelona a favor dels refugiats de la 
guerra de Síria, i el passat 14 i 15 de 
desembre van completar els 85 quilò-
metres que separen Teià del monestir 
de Montserrat en 16 hores i mitja. 

Els protagonistes d’aquesta última 
fita van sortir a les tres de la matina-
da de Teià. El viatge va continuar per 
la carretera N-II i va remuntar el riu 
Besòs cap a Sabadell i Terrassa. Al 
migdia, l’expedició ja era a Viladeca-
valls i a les 14h va ser rebuda a Olesa 
i, poc després, a Collbató. L’endemà, 
el grup va sortir a les 9h del Bruc i a 
les 12h va arribar a l’esplanada de la 
basílica per fer-hi el ball de lluïment 
davant la sorpresa de molts visitants, 
tant locals com estrangers.

Set tones per al Gran Recapte
El 22 i 23 de novembre, Caritas Teià 

va coordinar el Gran Recapte del Banc 

dels Aliments. A escala local hi van 
participar 50 voluntaris distribuïts en 
dos torns –divendres a la tarda i dis-
sabte al matí– i tres punts de recollida. 

Al Mercadona es van recollir 
6.080 quilos d’articles de primera 
necessitat. Al supermercat Condis 
s’hi van aplegar 400 quilos més, i 
a la plaça de Catalunya (davant del 
Mercat Municipal i de Can Marcual), 
280. A aquesta quantitat s’han d’afe-
gir els 260 quilos que es van apor-
tar, al llarg de la setmana següent, 
a l’Escola El Cim, l’Institut Turó d’en 
Baldiri, la Biblioteca, l’Esplai Itaca i 
l’Agrupament Escolta Mintaka. Un 
cop acabada la campanya, els nens 
i nenes de l’Esplai i el Cau van anar 
personalment al local de Caritas 
Teià a portar-hi els articles i a conèi-
xer de primera mà la dinàmica de 
treball d’aquesta entitat. g

El Consell d’Infants dissenya un parc de jocs

Passes de Gegant dona 3.212 euros a la Marató de TV3
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Aquest febrer, l’Ajuntament ha 
signat un conveni de col·laboració 
amb la fundació Formació i Treball 
per a la ubicació de sis punts de 
recollida de roba usada a diversos 
indrets del municipi. Aquest substi-
tueix al sistema vigent fins ara, ges-
tionat per Humana, ja que no era 
prou satisfactori en termes de peri-
odicitat i neteja. 

A partir d’ara, Formació i Treball es 
cuidarà de buidar, netejar i mante-
nir en bon estat els punts de reco-
llida. Els nous contenidors són de 
color vermell i incorporen un sensor 
que avisa a la central per evitar els 
desbordaments.

L’Ajuntament fa una lloança del 
nou operador perquè forma part 
d’un projecte d’economia circular 
vinculat a Caritas, que ofereix una 
gestió integral del servei des del 
punt de vista del reciclatge, la reu-
tilització, la formació laboral, la rein-
serció social i l’atenció a persones i 
col·lectius en risc d’exclusió.

Capacitació laboral i formativa
D’una banda, Formació i Treball 

garanteix feina a les persones que 
presten el servei de recollida, però 
el projecte va més enllà. La regidora 
de Promoció Econòmica, Ocupació 
i Serveis Socials de Teià, Mercè Alòs, 
destaca que la nova empresa “oferi-

rà assessorament i cursos formatius 
a persones del poble en situació 
d’atur que seran incorporades a la 
borsa de treball en diversos àmbits, 
com ara el de la restauració”.

Programa d’Entrega Social
En coordinació amb l’Ajuntament, 

l’empresa Formació i Treball facili-
tarà als usuaris dels Serveis Socials 
lots de roba i parament de la llar 
en el marc del Programa d’Entrega 
Social (PES) a través de Caritas per 
cobrir les demandes de persones i 
famílies en risc d’exclusió.

Educació ambiental i Agenda 2030
La roba recollida és portada a la 

planta que l’entitat Roba Amiga té 
a Sant Esteve Sesrovires. En aquest 
centre se seleccionen les peces de 
vestir que es poden reutilitzar i se 
separen d’aquelles altres que es 
destinen al reciclatge. 

En matèria de sensibilització, 
Formació i Treball organitza visites 
guiades per a estudiants de se-
cundària a l’esmentada planta de 
triatge, així com tallers educatius a 
l’institut i l’escola sobre economia 
circular i la importància de donar 
una segona oportunitat a la roba. 
L’empresa també es compromet 
a realitzar activitats en el marc de 
la setmana europea de la preven-

ció de residus i el dia mundial del 
medi ambient.

Rober solidari
Cada segon i quart dijous de mes, 

els voluntaris de Caritas Teià obren 
de 17 a 20h el rober solidari al local 
situat en els baixos de la rectoria, 
amb entrada des del passeig de la 
Riera. La seva coordinadora, Nicole 
Widmer, explica que al pati de l’edifi-
ci hi ha dos contenidors que l’entitat 
s’encarrega de buidar i seleccionar. 
La roba en mal estat s’envia a la plan-
ta de Sant Esteve Sesrovires, mentre 
que la bona es classifica en tres ca-
tegories –infants, dones i homes– i 
s’exposa en penjadors i prestatges, 
degudament plegada i ordenada. 
Cada peça val entre 1 i 3 euros i la 
recaptació es destina a comprar ali-
ments per al rebost solidari.  

Ubicació dels punts
A més dels dos contenidors que 

gestiona directament Caritas, els 
veïns i veïnes de Teià trobaran sis 
punts més on poden deixar la roba, 
el parament i les sabates que ja no 
facin servir: davant del parc de can 
Godó; al parc de Vallbellida; al pàr-
quing de la biblioteca; a la rotonda 
d’entrada a Sant Berger; a l’inici del 
carrer de Josep Puigoriol i a la ro-
tonda del passeig de la Plana. g

Nous contenidors de roba per afavorir la 
inserció laboral, la reutilització i el reciclatge
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El passat 9 de febrer, el camp mu-
nicipal de Sant Berger va acollir la I 
Jornada de Futbol Femení Teianenc 
impulsada pel Club de Futbol Jo-
ventut Teià i l’Ajuntament. La cita va 
congregar 75 jugadores, que van dis-
putar tres partits: un de futbol 7 entre 
sèniors, un de futbol 11 entre l’infantil 
masculí del club amfitrió i el femení 
del RCD Espanyol, i un altre entre la 
Unió Esportiva Alella i una selecció de 
jugadores de Teià i el Baix Maresme. 

L’alcalde, Andreu Bosch, es va con-
gratular pel retorn del futbol femení 
a Sant Berger després de l’any 1993, 
i va animar tothom perquè l’experi-
ència creixi i es consolidi: “S’ha com-
provat que hi ha futur, qualitat es-
portiva i molt de camp per recórrer. 
Esperem que amb aquesta empenta 
el futbol femení esdevingui aviat una 
realitat federada i amb continuïtat en 
categoria juvenil, sènior o de base 
formativa”, va desitjar Bosch.

El regidor d’Esports, Jordi López, 
va oferir l’ús de les instal·lacions i el 
suport institucional necessari perquè 
les jugadores puguin efectuar entre-
naments setmanals i organitzar-hi 
partits amistosos per començar a en-
focar la temporada 2020-2021.

La coordinadora del torneig, Rosa 
Pérez, va assenyalar que “aquestes 
iniciatives són clau per reivindicar 
la paritat entre l’esport masculí i fe-
mení perquè un dia puguem parlar 
solament d’esport professional i de 
lleure, sense diferenciar el génere”.

Per la seva part, el president de l’en-
titat, Ignacio Gil, va assegurar que l’es-
deveniment “suposarà un punt d’infle-
xió” i va animar “les noies i dones del 
poble a jugar a futbol” amb l’objectiu 
de crear almenys un equip amateur 
de 18 a 30 anys i un d’infantil d’11 a 14 
anys de cara a la pròxima temporada. 

Pedrera d’esportistes
A Teià, l’esport femení és una re-

alitat estesa i ben arrelada. L’entitat 
que aglutina més dones esportistes 
és el Club Excursionista Teià (CET), 
que enguany celebra el seu vintè 
aniversari. Entre les seves sòcies 
hi ha atletes, ciclistes, senderistes, 
excursionistes i escaladores, com 
l’alpinista Ester Sabadell Simó, que 
ha fet el cim d’alguns vuit mil com el 
Nanga Parbat (2005), el Broad Peak 
(2007) i el Manaslu (2008).

L’esforç individual i el treball en 
equip inspiren la filosofica del Club 
Patinatge Teià, que aplega 63 noies 
i un noi que van des de les catego-
ries d’iniciació del Consell Esportiu 
del Maresme fins al certificat de la 
Federació. Treballen diverses core-
ografies i practiquen la modalitat de 
lliure en competició.

Pel que fa als esports col·lectius, el 
Teià Futbol 5 és el club degà del fut-
bol sala local. El club juga els seus 
partits al Poliesportiu Municipal El 
Cim i els seus equips femenins han 
dominat les competicions catalanes 
de lliga i copa dels darrers anys. El 

2015 es van proclamar campions 
d’Europa de clubs i des del 2008, 
sota les ordres del tècnic teianenc 
Christian Roldan, constitueixen la 
columna vertebral de la selecció ca-
talana que ha disputat els mundials 
de Colòmbia, Txèquia i Catalunya.

Un altre esport d’equip és el bàs-
quet. Actualment l’AE Teià té equips 
mixtos en l’escoleta i categoria pre-
mini. Aquí van iniciar les seves car-
reres les germanes Júlia i Cèlia Car-
bonell, campiones d’Espanya en les 
files del CB Sant Adrià el 2015, 2016 
i el 2017. Totes dues són internacio-
nals amb la selecció espanyola i ac-
tualment es formen als Estats Units. 
La Júlia ha rebut una beca de la Uni-
versitat de Northeast, a Nebraska, 
per estudiar fisioteràpia i jugar amb 
l’equip de les Hawks, i la Cèlia ha es-
tat reclamada per la Universitat Fair-
leigh Dickinson, de Nova York, per 
estudiar Negoci Internacional i jugar 
amb les Knights. 

Entre les joves promeses hi tro-
bem la gimnasta d’11 anys Júlia 
Galán Villacampa, que el 8 de febrer 
va conquerir amb l’equip de l’AGA 
Vilassar de Mar la primera posició a 
la segona fase de Lliga Nacional de 
Gimnàstica Artística disputada a Se-
villa, i la jugadora d’escacs Laura To-
quero Gracia, de 12 anys, que l’agost 
de 2019 va representar Catalunya al 
campionat europeu de Bratislava i al 
mundial de Santiago de Compostel-
la el novembre de 2018. g

Teià aposta per l’esport femení 
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Properament, l’Ajuntament iniciarà 
els treballs corresponents a la prime-
ra fase de l’arranjament de la pista de 
l’Agrupació Esportiva Teià al centre del 
poble, un cop que van ser adjudica-
des el passat 18 de desembre a l’em-
presa HPSA per 205.048 euros (IVA 
inclòs). Aquest import era el més barat 
de les cinc ofertes que s’hi van presen-
tar i suposa un estalvi de 24.936 euros 
respecte del preu de licitació. 

Reforma integral
Les obres són fruit de l’acord subs-

crit el febrer de 2018 entre el club i 
el consistori arran del mal l’estat de 
les instal·lacions, que es van haver 
de clausurar. En virtut d’aquell con-
veni, l’Ajuntament obtindrà la cessió 
de l’espai per un termini de 50 anys, 
prorrogables per 25 anys més, i, a 
canvi, assumirà la inversió i gestió de 
l’equipament, en legalitzarà l’ús pú-
blic i l’adequarà per a la pràctica de 
competicions esportives i altres acti-
vitats de lleure amb caràcter puntual. 

El solar té una superfície de 1.082 
metres quadrats i actualment alberga 
una pista descoberta, grades laterals 
i un edifici de 126 metres quadrats 
amb vestidors, oficina, magatzem, 
bar i sales de caldera i comptadors. 

En aquesta primera fase, el pro-
jecte preveu les millores descrites 
en el requadre adjunt.

En una segona etapa es construirà 
una pèrgola amb un sistema de pi-
lars i xarxes de 228 metres quadrats 
per donar ombra a la terrassa i els 
laterals del terreny de joc. El pressu-
post municipal per a 2020 contem-
pla una partida de 39.000 euros per 
a la seva construcció. 

L’Ajuntament també ha contemplat 
la possibilitat de cobrir la pista, en un 

futur, amb una estructura metàl·lica 
que aprofitaria les mateixes colum-
nes de suport, però aquesta fase que-
da fora de l’abast del projecte actual.

Recurs desestimat
La tramitació de l’expedient ha 

comptat sempre amb el vot favora-
ble d’ERC-Compromís amb Teià, al 
govern, i de JxCat i GT, a l’oposició, 
ja que han treballat conjuntament 
el projecte des del mandat anterior. 
En canvi, Cs s’hi va abstenir i el PSC 
hi va votar en contra. 

Prèviament a l’adjudicació de les 
obres, el ple municipal celebrat el 

21 de novembre va desestimar un 
recurs de reposició plantejat pel 
PSC. En el seu escrit, el PSC soste-
nia que el manteniment de la pista 
de bàsquet “xoca frontalment amb 
la destinació que preveu el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM)” i apostava per la creació 
d’un “espai qualitatiu amb un apar-
cament soterrat” per resoldre “el 
greu dèficit d’aparcament públic” 
al centre urbà. Per als grups pro-
motors, en canvi, la clau urbanísti-
ca 5.5 de la zonificació del POUM 
estableix que “actualment l’únic ús 
admissible és l’esportiu”. g

Entre el 12 i el 21 de febrer es va 
dur a terme l’enderroc de l’antiga 
nau de l’empresa Aluminis Sala, situ-
ada al carrer de Maria Aurèlia Cap-
many. Els treballs són conseqüencia 
de l’expedient de disciplina urbanís-
tica incoat el maig de 2017 arran de 
la mort accidental d’un adolescent 
que havia accedit a l’interior del 

recinte. Aleshores, l’Ajuntament va 
declarar “ruïna urbanística” l’edifici i 
en va dictar el corresponent reque-
riment de demolició. 

El POUM preveu desenvolupar-hi 
un Pla d’Actuació Urbanística d’ús 
residencial amb un aprofitament 
màxim de 48 habitatges, 15 dels 
quals seran de protecció oficial. g

Les obres de la pista exterior de l’AE Teià, a punt de començar

Enderroquen la nau d’Aluminsa

SITUACIÓ ACTUAL INTERVENCIONS PROGRAMADES
Accessos, escales i passadissos estrets Compliment del codi d’accessibilitat, eliminació de 

graons i creació d’una rampa per a serveis i manteniment
Lavabos i vestidors no accessibles Compliment del codi d’accessibilitat i construcció de 

nova cambra higiènica
Grades sense fonamentació sòlida Enderroc, formació de nova llosa de formigó i reno-

vació general
Parets i tancaments deteriorats Repicat i impermeabilització dels paraments
Enllumenat exterior i xarxa elèctrica 
obsoleta

Renovació total i adaptació a la normativa vigent

Instal·lació d’aigua, caldera i xarxa de 
canonades i gas obsoletes

Renovació total i compliment de la normativa de 
legionel·losi

Baranes fora de normativa Adaptació a la normativa vigent
Dimensions de la pista insuficients per a 
la pràctica esportiva federada

Elevació de la cota de paviment i ampliació de la pista

Porteries i cistelles de bàsquet envellides Substitució per nous elements
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El passat 30 de gener, el ple de 
l’Ajuntament va aprovar el pressu-
post municipal per a l’exercici 2020 
amb el vot favorable d’ERC-Com-
promís amb Teià i el vot en contra 
de tots els grups de l’oposició: Jx-
Cat, GT, Cs i PSC.

La setmana abans, l’equip de go-
vern va presentar els comptes i va 
atendre les preguntes dels veïns i 
veïnes en una audiència pública ce-
lebrada a La Unió, tal com estableix 
el reglament de Participació Ciuta-
dana.

Estabilitat econòmica
El pressupost ascendeix a 

7.358.000 euros. Això és un 0,5% 
inferior al de 2019, ja que es preveu 
ingressar 34.000 euros menys fruit 
de la reducció de les transferències 
de capital procedents d’altres admi-
nistracions, així com per les bonifi-
cacions introduïdes per incentivar 
la instal·lació de plaques solars i 
afavorir els cotxes híbrids i elèctrics. 

Tot i l’ajust del coeficient de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) per no 
incrementar la pressió fiscal, s’esti-
ma que la recaptació pujarà 50.000 
euros a causa de les revisions ca-
dastrals puntuals i de les altes de 
nous habitatges. La previsió d’in-
gressos per plusvàlues es modifica 
a l’alça en la mateixa proporció fins 
arribar als 530.000 euros per ajustar 
l’import a la recaptació real d’altres 
exercicis.  

En canvi, els ingressos per obres 
i construccions es redueixen en re-
lació a l’exercici anterior, tot i que 
la promoció residencial i comercial 
del Blanqueig representa una injec-
ció a les arques municipals pròxima 
als 200.000 euros. 

Reducció del deute
El titular d’Hisenda, Yago Albert, va 

exposar que se seguirà amortitzant 
deute fins acabar l’any amb un “ni-
vell de confortabilitat” del 16%. En-
guany s’espera passar d’1.374.629 
euros a 1.1.173.608, la qual cosa 
representa la meitat de l’import que 
es devia als bancs el 2016. A més, 
el regidor va confirmar se seguirà 

fent ús del crèdit d’interès zero de 
175.000 euros facilitat per la Dipu-
tació de Barcelona per completar 
les inversions previstes.

Principals actuacions
L’alcalde, Andreu Bosch, va expli-

car les principals actuacions progra-
mades per a 2020. Sumaran un total 
de 277.000 euros i les podeu veu-
re en detall en el requadre adjunt. 
Bosch va precisar que les inversions 
en l’Escola El Cim i en la pista exte-
rior de l’AE Teià formen part, en re-
alitat, de projectes més complexos 
amb càrrec al pressupost del 2019. 
Aleshores, es van destinar 149.447 
a l’escola i 229.790 euros a la prime-
ra fase de l’adequació de la  instal-
lació esportiva. 

A més, l’alcalde va anunciar la sig-
natura d’un conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) per a la 
cessió de la planta de fangs situada 
al paratge de la Bomba per ade-
quar-la com a magatzem dels Ser-
veis Municipals. 

Crítiques al govern
Per àmbits d’actuació, el mante-

niment de carrers, instal·lacions, 
equipaments públics i la prestació 
de serveis a la ciutadania represen-
ta el 28% de la despesa, seguida de 
la gestió interna i la provisió de ser-
veis generals (22%) i de la seguretat 
ciutadana (10,2%).

A nivell retributiu, les principals 
partides de personal es destinen a 

Teià disposarà de 7,3 milions per a 2020

Col·lector del Torrent de Sant 
Berger 98.113,00 €

Segona fase de la Pista AE 
Teià 39.000,00 €

Escola El Cim 25.000,00 €
Tercera Fase del Pla de 
càmeres de vigilància 20.000,00 €

Arranjament del paviment i 
altres de la piscina municipal 30.000,00 €

Via pública 35.000,00 €
Tecnologies de la Informació 30.000,00 €
Total 277.113,00 €

INGRESSOS
Patrimonials 66.000,00 €
Transferències de capital 79.013,44 €
Passius financers 175.000,00 €
Impostos indirectes 315.000,00 €
Taxes, preus 913.112,26 €
Transferències corrents 1.696.206,08 €
Impostos directes 4.113.684,85 €
Total 7.358.016,63 €

DESPESES
Manteniment i serveis 
públics 2.037.524,13 €

Gestió econòmica i fiscal 857.363,83€
Serveis generals 790.588,69 €
Seguretat Ciutadana 752.153,83 €
Urbanisme i Mobilitat 531.019,22 €
Gestió de residus 530.169,16 €
Serveis a les persones i 
Sanitat 329.875,72 €

Esports 310.470,24 €
Cultura i Patrimoni 308.552,72 €
Educació 305.660,54 €
Inversions 277.113,00 €
Medi Ambient 156.216,00 €
Joventut 75.732,40 €
Promoció econòmica 71.577,15 €
Participació Ciutadana 9.000,00 €
Drets Civils i Igualtat 7.500,00 €
Infància 7.500,00 €
Total 7.358.016,63 €
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El 22 d’octubre de 2019, el ple 
municipal va aprovar ordenances 
fiscals per a l’exercici 2020, que es 
caracteritzen per la congelació de la 
pressió fiscal i els incentius a l’ener-
gia solar i la mobilitat sostenible.

L’IBI és el principal tribut i la pri-
mera font d’ingressos del municipi. 
El regidor d’Hisenda, Yago Albert, 
va assenyalar que el coeficient im-
positiu passarà del 0,765 el 2019 
al 0,745 el 2020 per compensar 
l’increment lineal de la base impo-
sable que fixa la revisió cadastral 
de 2010. Segons va dir, “a la pràc-
tica es tracta d’una congelació de 
l’impost que tindrà mínimes varia-
cions en el rebut domèstic”.

L’altra gran novetat és l’ampliació 
de la bonificació per a la instal·lació 
de sistemes d’aprofitament tèrmic 
o elèctric, que passa del 25% de la 
quota íntegra de 2019 al 50% de 

2020. També s’incrementa de 2 a 
3 el nombre d’exercicis bonificats, 
a comptar des de la finalització de 
les obres. Amb aquests incentius, 
l’Ajuntament pretén afavorir l’ex-
tensió de les energies renovables 
entre el parc construït d’habitatges 
que no estan obligats per la nor-
mativa urbanística.

També l’impost sobre construc-
cions i obres inclourà una bonifi-
cació del 90% per a la instal·lació 
de sistemes de captació solar, en 
els mateixos supòsits que els pre-
vistos a l’IBI. 

Per últim, l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica preveu aug-
mentar la bonificació als cotxes 
elèctrics del 40% vigent al 75% de 
2020, a petició de GT.

Cs s’hi va abstenir perquè “falten 
punts de recàrrega perquè la me-
sura sigui efectiva” i JxCat va de-
manar la supressió dels beneficis 
fiscals per als vehicles clàssics per-
què “estem en emergència climà-
tica” i perquè els cotxes de més de 
25 anys “contaminen moltíssim”, 
mentre que el PSC va reiterar que 
“no estem a favor de baixar impos-
tos, sinó de fer-los progressius”. g

Les ordenances fiscals amplien les bonificacions a l’energia solar

la Policia Local (663.685 euros), els 
serveis de Manteniment (494.720 
euros) i l’administració general 
(427.970 euros).

 El regidor d’Hisenda va desta-
car que “el 2020 es farà una aposta 
qualitativa i quantitativa en recursos 
humans per millorar l’atenció i els 
serveis al ciutadà,  amb l’ànim de re-
cuperar els nivells de personal ante-
riors a la crisi de 2007”.  

Precisament aquest fet, que repre-
sentarà un increment del 7% en la 
partida de recursos humans, va cen-
trar la crítica dels grups de l’oposició. 

El portaveu de JxCat, Francesc 
Ribas, va alertar que “d’una nova i 
imminent recessió econòmica” i va 
recordar els anys en què ERC “va 
allargar més el braç que la màniga”, 
la qual cosa va obligar els governs 
posteriors a prendre “mesures impo-
pulars amb cost a les urnes”. 

La representant de GT, Núria Andi-
nyac, va dissentir del fet que “no es 
prioritzin les inversions a curt i mig 
termini” i va vincular l’augment de 
personal a futures pujades d’impos-
tos.

El portaveu de Cs, David Basi, va 
assegurar que “els pressupostos 

són continuistes i no aporten res de 
nou” i va suggerir que era “un bon 
moment” per impulsar les energies 
renovables i les “polítiques de conci-
liació familiar per a persones grans”.

El regidor del PSC, al seu torn, va 
sentenciar que era “impropi d’un go-
vern d’esquerres”. Segons Joaquim 
Roca, “hi falten idees i ambició”. Per 
als socialistes, “la inversió és raqu-
ítica” i per això proposen “apujar el 
tipus de gravamen de l’IBI un 0,10 
per aconseguir 400.000 euros més”, 
ja que “no recaptem prou impostos 
per fer tot el que volem fer”. 

Els grups de l’oposició també van 
demanar més recursos per a Cultu-
ra, Educació, Esports, Festes i Medi 
Ambient. 

Noves retribucions
Després de vuit anys sense re-

visar-se, el ple va acordar l’actua-
lització del règim de retribucions, 
indemnitzacions i assistències dels 
càrrecs electes amb els vots a favor 
d’ERC-Compromís amb Teià, GT, Cs 
i el PSC, i l’abstenció de JxCat, amb 
efectes retroactius amb data 1 de 
gener de 2020. g

Ple 
municipal

Junta de 
Govern

Junta de 
portaveus

Comissió 
informativa

Altres 
comissions

Alcalde: 
Andreu Bosch (ERC-CAT) 380,79 252 74,66 74,66 74,66

Regidors de Govern:
Yago Albert (ERC-CAT)
Mercè Alòs (ERC-CAT) 

305,92 210 74,66 74,66 74,66

Regidors: 
Francesc Ribas (JxCat)
Gemma Rosell (JxCat)
Núria Andinyac (GT)
David Basi (Cs)
Joaquim Roca (PSC)

305,92 - 74,66 74,66 74,66

Els regidors del grup de Govern Montse Riera, Jordi Casanovas, Èrica Busto, Jordi López i Olga 
Parra tenen reconeguda una dedicació parcial de 15 hores setmanals amb una retribució bruta de 
787,5 euros mensuals, i les corresponents pagues extres. 

Indemnitzacions i assistències dels membres de la corporació (en euros)
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L’any 2018, l’Ajuntament de Teià va impulsar els pri-
mers pressupostos participatius, amb una dotació eco-
nòmica de 100.000 euros. En total s’hi van formular 23 
propostes, 10 de les quals van ser escollides per votació 
popular. En aquests moments, la majoria d’aquelles ac-
tuacions estan executades o en curs d’execució. 

L’endarreriment respecte de la previsió inicial és de-
gut a dos factors:

• La concreció en forma de projecte per part dels tècnics 
municipals de les propostes guanyadores. 

• La complexitat i observança del procediment admi-
nistratiu en matèria de terminis legals, transparència i 
contractació.

Edició en curs
L’any 2019 va tenir lloc la segona edició de la convoca-

tòria, però les eleccions municipals, la presa de posses-
sió dels nous electes i la formació del nou govern van 
alentir el procés. Aleshores, s’hi van presentar 51 pro-
postes, que van quedar pendents de revisió i validació 
per part de la Comissió de Seguiment, abans de passar 
a la fase de votacions.

Ara, l’Ajuntament ha decidit rellançar el procés jus-
tament en en aquest punt després que tot plegat hagi 

obligat a allargar el procés i fer-lo biennal. El regidor 
de Participació Ciutadana, Jordi López, informa que la 
Comissió ha donat el vistiplau a un nou calendari, que 
queda així:

Accions previstes Dates
Nova campanya informativa 16 de març – 31 de març
Difusió i exposició de les propostes 
presentades

1 d’abril – 30 d’abril

Fase de votacions 1 de juny – 12 de juny
Proclamació de resultats 30 de juny
Exposició de resultats i període 
d’al·legacions

1 de juliol – 15 de juliol

Preparació dels projectes executius 
de les propostes guanyadores 16 de juliol – 31 desembre
Execució dels projectes Any 2021

A la pràctica, els pressupostos participatius iniciats el 
2019 s’allargaran un any, a l’espera que el 2021 es tornin 
a consignar 100.000 euros per poder-los executar.

De cara a la fase de votacions, l’Ajuntament recorda que 
hi podran participar totes les persones majors de 16 anys 
empadronades al municipi. A més, els teianencs i teianen-
ques que vulguin formar part de la Comissió de Seguiment 
poden adreçar un correu electrònic a partipacio@teia.cat g

En la seva aposta per informar 
més i millor, el passat 28 d’octubre 
l’Ajuntament va posar en marxa el 
nou web municipal. Es tracta d’un 
projecte que la Regidoria de Comu-
nicació feia un any que estava tre-
ballant en col·laboració amb la resta 
d’àrees del consistori, que s’han en-
carregat de facilitar i validar la infor-
mació sectorial que hi apareix.

A més de l’actualització de con-
tinguts, el nou portal fa una aposta 
clara per la renovació del disseny. 
A nivell visual, el web és molt més 
atractiu, endreçat i intuïtiu. L’antic 
predomini del color vermell ha do-
nat pas al blanc: “Utilitzem els fons 
clars i els tipus de lletres més grans 
per facilitar la lectura”, diu el tècnic 
informàtic. Un altre dels trets distin-
tius és la cura pel grafisme i l’equili-
bri entre text i imatges.

El web segueix el codi del llenguat-
ge responsive, de manera que el dis-
seny s’adapta de forma automàtica 
a la pantalla del dispositiu des del 
qual s’hi accedeix: ordinador, taule-

ta o telèfon mòbil. Com a novetat, 
els seus continguts es poden traduir 
automàticament al castellà, l’anglès, 
l’alemany, el francès i l’italià, gràcies 
a la tecnologia de Google Translator.

Transparència i tràmits en línia
El web compleix els requeriments 

de la llei de Transparència de Ca-
talunya i la majoria d’indicadors 
del codi de bones pràctiques que 
proposa el segell de qualitat Info-
participa. “Això últim –explica l’infor-
màtic– ha estat una autoexigència 
de l’Ajuntament amb la finalitat de 
millorar les eines de govern obert a 
l’abast de la ciutadania”.

Aquesta voluntat es veu reflecti-
da en un ampli catàleg en línia que 
permet realitzar més de 30 tràmits 
des de casa o des de qualsevol dis-
positiu mòbil, sense necessitat de 
desplaçar-s’hi presencialment. Per 
fer-ho cal disposar d’un DNI electrò-
nic o d’un certificat digital. D’aques-
ta manera és possible cursar una 
instància genèrica, sol·licitar llicèn-

cia d’obres menors o bé demanar 
cita amb un tècnic o responsable 
municipal.

El web també ofereix la possibili-
tat d’accedir a la carpeta del ciuta-
dà, on es recullen tots els tràmits re-
alitzats per una persona, de manera 
que l’usuari pot consultar en tot mo-
ment la fase del procés en què es 
troben les seves gestions. Aquesta 
carpeta és individual i intransferible, 
de manera que només és accessible 
per a la persona interessada.

Més seguiment de l’actualitat
Coincidint amb l’inici de la Festa 

Major, el 6 de novembre es va obrir 
un perfil institucional a Instagram, 
que s’afegeix als que ja existeixen 
a Facebook i Twitter. Des de llavors 
s’han penjat prop de 200 publica-
cions, la qual cosa representa una 
mitjana d’1,5 posts per dia. En el 
moment de tancar l’edició d’aquest 
Butlletí, el perfil comptava amb més 
700 seguidors de posicionament 
orgànic. g

Reprenen els pressupostos participatius de 2019

L’Ajuntament estrena nou web i compte d’Instagram
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Després de la flor de la taronja 
el 2018 i del gessamí el 2019, en-
guany el Maridatge dels Sentits ar-
riba acompanyat de les espècies en 
general i del pebre en particular. To-
tes dues notes, soles o combinades, 
seran el fil conductor que inspirarà 
la tercera edició del concurs inter-
nacional de perfumeria Mouillette 
d’Argent de Teià.

Com de costum, el tribunal serà pre-
sidit pel mestre perfumista Rossend 
Mateu i estarà format per un prestigiós 
grup d’experts en el món del perfum, 
el disseny i la gastronomia. També en 
formaran part els guanyadors de l’edi-
ció del 2019: el brasiler Daniel Pescio i 
la catalana Sandra Iruela. 

 
Dos guardons
Fidel a la seva filosofia, el concurs 

internacional Mouillette d’Argent 
preveu dos premis: el del jurat i el 
del públic. 

D’una banda, el jurat triarà el ven-
cedor del primer guardó i, de l’altra, 
seleccionarà 12 perfums que com-
petiran per convertir-se en el gua-
nyador de la votació popular. Del 
8 al 22 de maig, tothom qui vulgui 
tindrà l’oportunitat d’ensumar les fra-
gàncies finalistes i triar la seva prefe-
rida per Internet o votar-les presenci-
alment a ca l’Antiga i La Unió. 

El veredicte es donarà a conèixer 
el 23 de maig en un acte públic que 
tindrà lloc a l’espai d’art Ca l’Antiga 
i els guanyadors rebran una repro-
ducció d’argent d’un mouillette cre-
at exclusivament per a l’ocasió pel 
joier Roc Majoral i patrocinat pel Be-
auty Cluster Barcelona.

Aliança amb la BOW
Enguany, el Maridatge dels Sentits 

coincideix amb la Barcelona Olfacti-
on Week (BOW), un esdeveniment 
impulsat per Ainea Perfums i el Be-
auty Cluster que atraurà a desenes 
de professionals del sector de tot 
el món. D’aquesta manera, l’Ajunta-
ment de Teià fa una passa més en la 
projecció exterior del municipi.

El programa oficial del congrés 
destaca el Maridatge dels Sentits 

com “un dels tres eixos principals de 
la BOW 2020”. Per això, l’alcalde de 
Teià, Andreu Bosch, en farà la pre-
sentació el 6 de maig en una roda 
de premsa a l’Hotel Pràktik. Amb el 
mateix propòsit, la tradicional taula 
rodona inaugural del Maridatge es 
traslladarà a l’Espai Casa Roca de la 
capital catalana i durant un parell de 
setmanes també s’habilitaran espais 
de votació per al concurs de perfu-
meria de Teià als establiments Les 
Topettes i Isidro Cosmetic Shop. 

Principals novetats
Del 18 al 24 de maig, Teià viurà la 

quarta edició del Maridatge dels Sen-
tits. Per anar fent boca, el 8 de maig 
obrirà les portes l’exposició El mercat 
de les espècies a La Unió. A més de la 
fira de perfumeria, el taller d’art floral 
de Jordi Abelló i la sortida de camp 
de Bravanariz per recollir flors i destil-
lar-les, el programa amplia l’oferta 
d’activitats familiars amb espectacles 

de música, circ i teatre. També incor-
pora diversos tallers de perfums, un 
d’incens i pebres, un tast d’olis i un al-
tre de vins. El dia 24 hi haurà un con-
cert al celler romà Vallmora coincidint 
amb el desè aniversari de la inaugu-
ració del parc arqueològic.

L’apartat gastronòmic s’enceta 
amb el Sopar dels sentits a quatre 
mans a càrrec dels xefs de La Calèn-
dula de Regencós, Iolanda Bustos, 
i de la Fonda Xesc de Gombrèn, 
Francesc Rovira. Dissabte 23 de 
maig es farà un dinar popular i l’en-
demà de 12 a 15h se celebrarà una 
nova edició de Mercats amb DO a 
base de tapes ofertes pels paradis-
tes del Mercat Municipal i vins de la 
DO Alella. Per arrodonir-ho, dissab-
te i diumenge al vespre, la plaça de 
Sant Martí s’omplirà de taules i pa-
rades amb els millors restaurants de 
Teià i els seus voltants. 

Hi trobareu més informació a la 
contraportada d’aquest butlletí. g

El pebre i les espècies inspiren el tercer concurs 
internacional de perfumeria Mouillette d’Argent
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El passat 11 de novembre va te-
nir lloc a La Unió l’acte de lliurament 
dels dos guardons honorífics del 
municipi: el Tei de Plata, que atorga 
l’Ajuntament a una persona o enti-
tat com a reconeixement a tota una 
trajectòria, i el premi al Teianenc de 
l’any, que es decideix pel vot popu-
lar de la ciutadania. 

L’Agrupament Escola Mintaka va 
rebre el Tei de Plata pels seus 50 
anys d’història i per promoure al 
llarg de tot aquest temps “una for-
mació en el lleure i en valors dels 
infants i joves de Teià perquè s’im-
pliquin en el seu entorn i puguin 
transformar-lo”. L’entitat, coneguda 
també com el Cau, té la seva seu a 
cal Senyorcinto i cada cap de setma-
na organitza activitats per a desenes 
d’infants i joves d’entre 6 i 18 anys 
que s’organitzen en unitats, segons 
la seva edat: follets, llops, raiers, pi-
oners i claners.

Valors inestimables
El guardó destaca “eIs valors ines-

timables que transmet l’entitat”, com 
ara “el respecte mutu; la sinceritat; 
l’honestedat; l’esforç; la responsabili-
tat i l’autonomia”. També subratlla “la 
capacitat de saber compartir; el tre-
ball en equip; la solidaritat; la lliber-
tat; la justícia i l’esperit crític, així com 
la importància d’estimar i protegir la 
natura, de participar activament de la 
vida col·lectiva del poble i el país”. 

Mig segle de vida
L’Agrupament Escolta Mintaka va 

ser fundat el febrer de 1969 per Pere 
Duran, sota la denominació inicial de 
Centre Excursionista Pompeu Fabra. 
Des de 1974, el Cau de Teià forma 
part de l’Associació d’Escoltes Cata-
lans, que és l’associació laica de l’es-
coltisme català, i, també, de la Fede-
ració Catalana d’Escoltisme i Guiatge. 

En els darrers temps, el Cau ha 
col·laborat en iniciatives a favor de 
les persones refugiades. També ha 
participat en el projecte ‘La Murga’, 
al Raval de Barcelona, per conèixer 
la realitat del quart món als nostres 

pobles i ciutats. A escala local, el 
Cau forma part del Consell Educatiu 
Municipal i col·labora amb el Con-
sell de Cooperació.

Per mostrar tota aquesta feina i 
deixar consatància de totes les ge-
neracions de teianencs i teianen-
ques que l’han feta possible, la casa 
municipal de cultura de La Unió va 
dedicar una exposició sobre el 50è 
aniversari de l’AE Mintaka que es va 
poder visitar del 4 al 27 d’octubre.

Reconeixement a mossèn Pich
Per la seva part, la tercera edició 

del premi al Teianenc de l’any va ser 

per a l’exrector de Teià, Xavi Pich. En 
el procés de votació popular, Pich va 
rebre 109 vots “en reconeixement a 
la seva feina al front de la comunitat 
cristiana de Teià i, molt especialment, 
pel seu compromís amb Caritas i per 
la cessió al poble de cal Senyorcinto, 
per obrir de bat a bat les portes de 
l’església i per facilitar-hi l’accés a les 
persones amb mobilitat reduïda”.

El guanyador va estar acompa-
nyat a l’escenari dels altres tres can-
didats: l’actriu Sílvia Aranda, el jove 
jugador de bàsquet Mateu Crisol i 
el president del Club de Futbol Jo-
ventut, Ignacio Gil. g

Distingeixen l’AE Mintaka amb el Tei de Plata

i l’exrector Xavi Pich com a Teianenc de l’any 
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A continuació fem un repàs dels principals esdeveniments festius i culturals 
celebrats a Teià de la mà del nou canal d’Instagram de l’Ajuntament:

6/11/2019: Comença la Festa 
Major de #SantMartí2019

16/12/2019: El Cant de la Sibil·la 
resona a la catedral de la costa

13/11/2019: Concurs de relle-
no, el plat típic de poma i carn

5/01/2020: Els Reis d’Orient 
arriben carregats de regals

8/11/2019: La Biblioteca acull 
el pregó pel seu desè aniversari

17/12/2019: 4.000 persones 
visiten el pessebre artístic

16/11/2019: Llum, foc, sofre i 
que cremi Teià!

24/01/2020: Els joves, protago-
nistes de Royal Academy School

9/11/2019: 268 nens i nenes par-
ticipen a la baixada de vehicles

23/12/2019: Cyrano de Bergerac 
omple La Palma

17/11/2019: La pizza de bolets 
i botifarra guanya el Cercatapes

13/02/2020: Anna Ballester 
exposa Realitats suggerides

11/11/2019: Martins i Martines, 
el dia del sant patró

20/12/2019: El tió i la fàbrica 
de joguines fan Nadal

18/11/2019: J.C. Franquet i C. Sàenz 
a la Mostra Literària del Maresme

21/02/2020: El rei Carnestoltes 
pren el comandament del poble

De Sant Martí a Carnestoltesajteia
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Un cop més hem d’iniciar un escrit al But-
lletí reivindicant la llibertat dels companys i 
companyes presos i el retorn de les persones 
exiliades per motius polítics. Hem inaugu-
rat nou curs amb molts reptes a assolir, per 
aquest motiu ens hem posat a treballar de 
valent i ja tenim aprovats els pressupostos de 
2020. Un pressupost prudent i ajustat a la re-
alitat del municipi, en el qual prioritzem l’àrea 
de Serveis i Atenció ciutadana respecte a anys 
anteriors, quan les inversions en infraestructu-
res n’eren les protagonistes. Fem una clara 
aposta cap a la sostenibilitat, la cultura i les 
noves regidories de Cicles de vida (infància, 
joventut i gent gran) i Drets Civils i igualtat. Cal 
també destacar que seguim reduint el deute 
acumulat (actualment de vora el 18 %) sense 
cap pujada pel que fa a la pressió fiscal. 

Un dels reptes que fa anys que recla-
mem (i que finalment hem aconseguit) és 
l’increment del servei d’autobús entre Teià 
i Barcelona. Una aposta que ja va donar 
fruits en el darrer mandat (amb duplicació 
de freqüències) i que, arran dels efectes 
del temporal Glòria, hem continuat reivin-
dicant. Per tant, celebrem que la insistència 
en les nostres demandes hagin donat fruit. 
amb 6 noves freqüències. No abaixem la 
guàrdia en aquest tema i seguirem treba-
llant per la millora de servei en la línia C-15.  

Un altre repte que esperem que ben 
aviat vegi la llum és l’inici de les obres 
tant de la 1a fase (adjudicades) com de la 
segona fase de la pista de l’AE Teià, amb 
tota la feina prèvia invisible, amb un bon 
projecte tècnic, i malgrat les al·legacions 

del PSC. Confiem poder inaugurar aquest 
any 2020 la nova pista. Desitgem que l’es-
pai torni a esdevenir centre neuràlgic del 
municipi en benefici de l’esport i la dina-
mització cultural.

També us volem fer partícips de la cele-
bració del IV Maridatge dels Sentits. Fa me-
sos que hi treballem en l’edició d’enguany 
i estem desitjant l’arribada de la primavera 
perquè en veieu el resultat. Hem volgut fer 
un Maridatge proper i quotidià, aquest any 
inspirat en les espècies i, en particular, en 
el pebre, que en seran protagonistes de la 
decoració floral i del II Concurs Internacio-
nal de Perfumeria.

Com veieu, estem treballant de manera 
acurada pel municipi, perquè ens hi vam 
comprometre i així ho seguirem fent.

El pressupost 2020 no en agrada gens.
Som davant d’una recessió econòmica de 

la que ja se n’estan percebent símptomes 
preocupants. Davallada del mercat immobi-
liari, repunt de dades de l’atur, preus d’habi-
tatges lloguer inflats, descens del consum... 
Indicadors tots ells que també foren pre-
sents en aquella crisi de fa tant sols 12 anys. 
Govern d’ERC i PSC que varen estirar més el 
braç que la màniga i els governs posteriors 
vam pagar-ne els plats trencats i prendre 
decisions impopulars i redreçar la economia 
municipal. N’hauriem d’haver après quel-
com d’aquell escenari decadent i dolorós.

No ens agrada que la partida de recursos 
humans creixi en més de 200.000 euros i 
una part important dels quals siguin apos-
tes polítiques sense visió de poble i només 

amb visió partidista. Una despesa que vé 
per quedar-se.

No ens agrada que es generi una despesa 
fixa i recorrent en recursos humans i que si-
gui finançada amb ingressos extraordinaris. 
Pagar despesa corrent amb ingressos extra-
ordinaris és un risc. Pressupostar més plus-
vàlua, fins a 50000 més i sentir de boca del 
Govern que són al pressupost perquè calen 
per quadrar el pressupost és una temeritat.

No ens agrada que cap d’aquestes noves 
incorporacions sigui destinada a Serveis de 
Manteniment. Una plantilla castigada per la 
manca d’efectius i per un increment de fei-
nes i de zones que reclamaran el seu treball, 
nous plans de millora urbana, més neteja, 
més serveis, més manteniment. 

No ens agrada que es compti amb ingres-

sos per ICIO (impostos de construccions i 
instal.lacions) que no són recurrents i són 
incerts. Tenim la experiència d’anys fa 12 en-
rere i una de mes recent, la negativa per part 
de INBISA de tirar endavant la promoció de 
la darrera fase d’habitatges de la plana. No hi 
hem de tornar a caure, si us plau. 

No ens agrada sentir de boca del govern 
que com que els ingressos per IAE (impost 
d’activitats econòmiques) són irrisoris, hem 
de viure de les construccions. 

Aquest no és el nostre model de poble, 
ni els nostre model d’ingressos i de gestió 
econòmica. I tots aquests advertiments els 
fem des de l’experiència traumàtica no molt 
llunyana i des de la prudència. Les crisis 
econòmiques us haurien d’haver ensenyat 
alguna cosa.

El treball, el nostre compromís

Les crisis econòmiques us haurien d’haver ensenyat alguna cosa
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Un dels principals motius és l’ incre-
ment del capítol 1, sous, en més de 
200000e.El govern torna a caure en les 
mateixes errades del passat, augmentant 
la despesa fixa sense saber si es mantin-
drà l’ actual entrada de diners, provinents 
sobretot de la construcció. Si arriba una 
baixada d’ ingressos, hauran de ser els 
vilatans els que assumeixin el pagament 
d’ aquesta despesa a través de l’ augment 
dels impostos. Es increïble, i a la vegada 
irresponsable, que aquest increment del 
capítol 1 sigui viable, quan encara pa-
tim les conseqüències dels 4 milions de 
deute real que es va generar per la mala 
gestió del govern d´ERC i CIU de fa apro-
ximadament una dècada. 

D’altra banda, cap de les aportacions 

de GT al pressupost es va tenir en consi-
deració, com veureu a continuació. 

No hi ha inversions a curt termini, ni les 
millores urgents i necessàries de carrers, 
vorals, cablejat elèctric i de telecomunica-
cions a urbanitzacions com “La Molassa, 
Rials o Pi de l’ Indià”, oblidades de fa anys. 

Tampoc sembla propera la construcció 
del reclamat “rocòdrom”, projecte per 
cert, que ja duia ERC al seu programa 
electoral del 2015”. 

Arran de la desaparició, per ara, dels 
Pressupostos participatius, les demandes 
de la gent queden oblidades, i àrees com 
Educació, Gent Gran i Esports en surten 
perjudicades. 

Respecte medi ambient, el projecte és 
gairebé nul, quan hi ha despeses evita-

bles si s’invertís en eficiència energètica. 
Pel govern sembla més important tenir 
una “vila florida” que sostenible. Contra-
dictori si més no. Esperem que l’ augment 
d’ hores de la tècnica de medi ambient 
ens ajudi a veure quines son les intenci-
ons del govern, buides avui. 

Finalment, fem ressò de l’ augment del 
cost del periodista, que passa a cobrar un 
sou, amb increment d’horari inclòs. Gaire-
bé invisible fins al moment, esperem po-
der-lo veure ben aviat als diferents actes, i 
així poder informar amb fermesa del que 
succeeix. 

Per tots aquest motius, entre d’ altres, el 
vot de GT va ser en contra.

Trobareu més informació als espais de 
Gent de Teià a les xarxes socials.

La innovación social consiste en en-
contrar nuevas formas de satisfacer 
las necesidades sociales que no están 
actualmente cubiertas por el mercado 
o el sector público, o de producir los 
cambios de comportamiento necesari-
os para resolver los grandes retos de la 
sociedad, capacitando a la ciudadanía y 
generando nuevas relaciones sociales y 
nuevos modelos de colaboración.

En clave municipal, el ayuntamiento 
debe asumir el liderazgo con respecto 
a la innovación, a través de la mejora de 
los servicios públicos, la orientación a la 
ciudadanía, a autónomos y empresas y 
a la eficiencia operativa con el objetivo 

de generar valor social.
Por ello tenemos el reto de planificar 

un modelo productivo sostenible que 
tenga en cuenta a las familias y al medi-
oambiente.

Debemos implementar políticas pú-
blicas de conciliación familiar, tanto 
para las familias que tienen menores a 
cargo, como para las que tienen a sus 
mayores mediante bonificaciones de 
la guardería pública, las permanencias 
antes y después de los horarios lectivos, 
así como, creación de plazas de centro 
de día para nuestros mayores. 

El futuro económico de nuestro mu-
nicipio debe ir ligado al crecimiento 

sostenible y no únicamente a la subida 
de impuestos. En consecuencia, hay 
que buscar alternativas a los vaivenes 
del mercado de la vivienda. Debemos 
crear un ecosistema que atraiga la inver-
sión privada para la construcción de pe-
queñas oficinas, a modo de clúster, en las 
que podamos acoger a microempresas, 
preferentemente del sector digital que 
necesitan poco espacio y no generan 
residuos. Teià es un magnifico lugar para 
vivir, pero también para trabajar.

Dichas iniciativas deben conllevar res-
ponsabilidad medioambiental e imple-
mentar la transformación sostenible de 
los edificios y mobiliario público.

La pista de bàsquet del passeig de la Rie-
ra, propietat privada de l’Agrupació Esporti-
va Teià (AE), fou clausurada pel seu pèssim 
estat.

L’AE no tenia diners per rehabilitar-la i 
al 2018 va signar un contracte amb l’Ajun-
tament (ERC, JXCAT i GT) que permetrà a 
aquest fer activitats diverses, a canvi de cos-
tejar les obres (uns 300.000 €) i tot el man-
teniment, subministraments i assegurances 
fins a 75 anys. L’AE manté la propietat i l’ús 
prioritari.

El PSC-TEIÀ hem recolzat rehabilitar la 
pista. A més, hem plantejat construir un pàr-
quing a sota, com diu el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM).

El POUM (aprovat per ERC, JXCAT i GT) 

diu que on està la pista “hi proposa una mi-
llora urbana amb la creació d’un espai pú-
blic qualitatiu amb un aparcament soterrat”, 
“per a uns cent vehicles”. Així vol corregir el 
dèficit d’aparcaments al centre, facilitar l’ac-
cés des de les urbanitzacions, frenar l’evasió 
comercial que pateix Teià i poder “peatona-
litzar” alguns carrers o places.

ERC, JXCAT i GT han votat NO al pàr-
quing: diuen que ja van treballar molt en l’ac-
tual projecte i que refer-lo demoraria la nova 
pista. Però el contracte dona 2 anys més per 
construir-la! No entenem per quin estrany 
motiu o interès s’hi oposen al pàrquing.

Creiem que, ara, l’Ajuntament podria 
adquirir la propietat del pàrquing a canvi, 
simplement, de la nova pista per l’AE. In-

clús generaria ingressos (algunes places en 
concessió, lloguer de cotxes elèctrics...), a 
més d’aconseguir un centre del poble més 
atractiu i potent.

També hem denunciat que en l’actual 
projecte de la pista hi falten l’informe de 
prevenció d’incendis, el pla d’autoprotecció 
i la memòria de seguretat; i que falta calcu-
lar quin serà el cost durant els 75 anys i com 
el pagarem. ERC, JXCAT i GT han contestat 
que, si de cas, ja se’n preocuparan després.

Se’ns ha escridassat i dit que “el que pas-
sa és que el PSC-TEIÀ no coneix el poble”. 
Doncs escolteu: la nostra llarga tradició re-
publicana concep la política municipal ba-
sada en la raó i oberta a totes les veïnes i 
veïns. Treballem pel Teià de totes i tots.

Gent de Teià “VOTA NO” al Pressupost 2020

La innovacion social como modelo productivo hacia un futuro sostenible

I tu: ets republicà?



IV MARIDATGE DELS SENTITS
PERFUM, FLORS I ENOGASTRONOMIA

Teià, del 18 al 24 de maig 
Exposició ‘El mercat de les espècies’, a La Unió

DIJOUS 21 DE MAIG
Sopar dels Sentits a quatre mans, 

a càrrec dels xefs Iolanda Bustos (La Calèndula, Regencós) 
i Francesc Rovira (Fonda Xesc, Gombrèn), a Ca l'Antiga 

DISSABTE 23 DE MAIG

MATÍ
Fira del perfum, la flor i la gastronomia, al torrent de Casa Bru

Enotast,a càrrec d’Enoturisme DO Alella, al Nou Antigó
Demostració d’art floral, amb Jordi Abelló, a la plaça de Sant Martí

TARDA I VESPRE
Lliurament dels premis del III Concurs Internacional de Perfumeria

 Mouillette d’Argent, a Ca l’Antiga
Tast enogastronòmic, a la plaça de Sant Martí

DIUMENGE 24 DE MAIG

MATÍ
Fira del perfum, la flor i la gastronomia, al torrent de Casa Bru

Mercats amb DO, al Mercat Municipal
XXVI Trobada de Puntaires i Trobada de Cotxes i Vehicles Clàssics

TARDA I VESPRE
Concert Música als Parcs, al celler romà de Vallmora

Tast enogastronòmic, a la plaça de Sant Martí

CONSULTEU EL PROGRAMA SENCER A www.maridatgedelssentits.cat

SEGUIU TOTA L’ACTUALITAT A @sentitsteia

Ajuntament
de Teià


