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Sovint hem sentit a dir que el teixit associatiu d’un poble o d’una 
ciutat és un dels elements que més contribueixen a l’anomenada 
cohesió social entre els seus vilatans o ciutadans.

La intenció d’aquest Butlletí no és ni molt menys la d’analitzar 
aquesta consideració des d’un punt de vista sociològic, però sí fer 
pal.lès que Teià és un bon exemple pràctic per contrastar aquesta 
afirmació.

És per això que en un any en què celebrem aniversaris importants de 
diverses entitats i associacions del poble, ens ha semblat interessant 
dedicar-hi un número d’aquesta publicació, com a difusió 
addicional del que fan i en reconeixement a la tasca d’integració 
que exerceixen, moltes vegades fins i tot inconscientment.

75 anys de l’A.E. Teià, 20 anys de Colla Gegantera, 20 anys de 
Correfoc i 20 anys d’Esplai Itaca són arguments de pes per apuntar 
d’entrada que el moviment associatiu a Teià és un moviment 
consolidat i amb tradició.

A les properes pàgines hi reflexionem amb profunditat. I esperem 
contribuir una mica més a engrescar-vos a formar part d’algun 
d’aquests col.lectius!
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Vall-llovera. Col.laboradors: Clara Bonet, Blai Collado, Gladys Cuéllar,Elisenda Guiu, 
Mariona Guiu, Toni Martínez, Helena Riba, Emília Sospedra, Gerard Vall-llovera, Olímpia 

Vázquez i Gisela Zaragoza Maquetació: Mar Rodon. Imprimeix: L’abecedari. 
Adreces de contacte: c/Pere Noguera, 12 
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L’Agrícola de Teià és reconeguda amb el 
Tei de Plata 2006

El guardó es va lliurar l’11 de novembre dins els actes de Festa major. L’alcalde Teià, 

Andreu Bosch, en va fer lliurament al president de l’Agrícola de Teià, Francesc Valls. 

Abans, però, es va projectar el reportatge audiovisual sobre la història de l’entitat, 

elaborat per l’Annie Montero i en Gerard Vall-llovera.

L’acord de Ple susbcrit per unanimitat per 

tots els grups municipals deia així:

 

“Atesa la contribució històrica de la 

pagesia a l’activitat econòmica de Teià, 

inicialment dedicada al conreu tradicional 

i amb el temps reorientada al cultiu de 

la flor i la planta ornamental i al de la 

vinya, que situa els seus antecedents a 

l’antic Sindicat Agrícola de Teià d’ençà 

de 1919.

 

Atesa la tasca inherent entre l’activitat 

agrícola i la fesomia actual del nostre 

municipi com a factor de contribució a 

la sostenibilitat territorial.

 

Atesa la cessió gratuïta per part de l’Agrícola 

de Teià del solar de la Cooperativa per 

a la construcció d’un equipament públic 

en benefici del poble, que ha d’allotjar 

el futur centre d’assistència primària, 

un aparacament soterrat i 16 habitatges 

assistits de lloguer per a gent gran, 

a més de permetre l’eixamplament i 

reordenació urbanística de la plaça de 

Catalunya, mitjançant un conveni signat 

entre l’Ajuntament de Teià i l’Agrícola 

de Teià el passat 1 d’abril de 2005, 

per acord de l’assemblea de socis de 

l’11 de març de 2005; conveni signat 

quatre anys després que se subscrivís 

el 2 de març de 2001 a l’Ajuntament el 

document de cessió del dret de superfície 

temporal del solar de l’Agrícola, d’acord 

amb l’assemblea de l’Agrícola de 14 de 

desembre de 2000.

 

La Generalitat ja ha adjudicat les obres de la plaça 
de Catalunya i del projecte de la Cooperativa

El passat 14 de desembre l’Institut 

Català del Sòl va adjudicar les obres 

del projecte de la plaça de Catalunya a 

l’empresa Sastre Hermanos, SA (SATHER), 

per un import de 2.814.295,27 €, amb 

un termini d’execució de 14 mesos.

Les obres consistiran en la construcció 

del nou consultori sanitari municipal 

(CAP), en planta baixa, amb accés des de 

la nova plaça de Catalunya eixamplada; 

els 16 pisos adaptats per a gent gran de 

lloguer, en les dues plantes superiors; 

75 places d’aparcament soterrades, en 

dues plantes; dos locals semisoterrats 

accessibles des del passatge de Sant Mateu, 

un per a seu de l’Agrícola de Teià i un altre 

per a serveis assistencials municipals, a 

més del local comercial de 190 m2 amb 

frontal al passeig de la Riera.

 

Aquest projecte és complementari a les 

obres d’eixamplament i urbanització de 

la nova plaça de Catalunya, a càrrec del 

pressupost municipal del 2007, per un 

import de 395.000 €, 150.000 € dels quals 

han estat subvencionats pel programa 

PUOSC de la Generalitat de Catalunya.

L’INCASOL preveu començar les obres a 

partir de mitjan març, segons que han 

comunicat a l’Ajuntament de Teià.

 

Des de l’Ajuntament de Teià som 

conscients que aquestes obres, que 

comportaran una millora dels serveis 

i dels equipaments per al municipi, 

generaran conseqüències de mobilitat, 

especialment d’aparcament, per la qual 

cosa ja s’informarà oportunament de les 

mesures adoptades des de la regidoria 

de Mobilitat i de Governació, d’acord 

amb la Policia Local.

Atès que aquesta cessió a l’Ajuntament del 

solar de la Cooperativa va possibilitar que 

el 25 d’abril de 2005 se signés el conveni 

entre els departaments de Medi Ambient 

i Habitatge i el de Salut de la Generalitat 

de Catalunya amb l’Ajuntament de Teià i 

l’Agrícola de Teià per a l’execució del projecte, 

a través de l’Institut Català del Sòl.

 

La Comissió Informativa de Participació, 

d’acord amb la proposta formulada per 

l’equip de govern, al Ple de l’Ajuntament 

proposa el següent acord:

 

L’Ajuntament de Teià, d’acord amb la 

proposta feta per l’equip de govern i 

aprovada per unanimitat en la Comissió 

Informativa de Participació de novembre 

de 2006, decideix atorgar el guardó de 

Tei de Plata 2006 a l’AGRÍCOLA DE TEIÀ, 

SOC. COOP. LIMITADA, fent constar:

 
“A l’Agrícola de Teià, S.C.C.L., per la 

contribució històrica de la pagesia a 

l’activitat econòmica de Teià, i en agraïment 

per la cessió del solar de la Cooperativa 

per a la construcció d’un equipament 

públic en benefici del poble.

Teià, 11 de novembre de 2006”.
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El conseller d’Educació va presidir la col•locació de 

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, va presidir l’acte de 

col•locació de la 1a pedra de l’IES de Teià, que va tenir lloc dissabte 

20 de gener, a les 11 del matí, a peu d’obra, a la confluència entre 

el carrer Jacques Cousteau i el torrent de Sant Berger. El conseller 

va ser rebut prèviament a l’Ajuntament de Teià per part de l’alcalde 

i els portaveus dels grups municipals. A l’acte, a més del conseller 

i de l’alcalde, hi va intevenir Ernest Blanch, en representació de 

la Plataforma per l’Institut.

De fet, aquesta acte estava previst per 

l’octubre passat, però el calendari polític 

de les eleccions al Parlament de Catalunya 

del passat 1 de novembre no ho van 

fer possible, i l’acte va ser ajornat sine 

die, pendent del nomenament del nou 

conseller d’Educació.

 

Els Serveis Territorials del 

Departament d’Educació 

tenen previst que el nou institut de Teià 

(de fet, un SES, Secció d’Ensenyament 

Secundari), amb dues línies d’ESO entri en 

funcionament el proper curs 2007-2008, 

amb la implantació de 1r i 2n d’ESO (el 

curs 2008-20009, fins a 3r d’ESO; i el curs 

2009-2010, fins a 4t d’ESO), segons va 

informar el director territorial a l’alcalde 

i al regidor d’Educació el passat mes de 

desembre.

la 1a pedra de l’IES de Teià

La Comunitat de 
Propietaris de Sant 
Berger interposa 

finalment contenciós 
administratiu contra 

l’IES de Teià

La Comunitat de Propietaris de la Urbanització 

Parc Sant Berger va interposar recurs 

contenciós administratiu núm. 487/06 

contra la desestimació presumpta del 

recurs d’alçada interposat contra l’acord 

de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 

de la Generalitat de Catalunya de 22 

de setembre de 2005 que va aprovar 

definitivament el Pla especial urbanístic 

IES Teià, segons que la Direcció General 

d’Urbanisme va comunicar a l’Ajuntament 

de Teià el passat 15 de novembre.

 

El 27 de novembre el Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya va denegar la 

petició de la Comunitat de Sant Berger de 

suspensió de l’executivitat del Pla Especial 

i de les obres de l’IES, a l’espera de la 

resolució del recurs contenciós.

L’Ajuntament rep 49 signatures de 
veïns de Sant Berger de suport a l’IES

Malgrat aquesta decisió de la junta directiva de l’esmentada Comunitat, 

l’Ajuntament de Teià va rebre el passat 8 de maig 49 signatures de suport a 

la construcció a l’IES a la zona d’equipaments de Sant Berger i manifestant-

se en contra de la possibilitat que la Comunitat de Propietaris interposés 

contenciós administratiu. En aquest escrit, els veïns signants declaren que “per 

la present volia posar en coneixement de l’Alcaldia i del poble de Teià que no 

tota la Comunitat de Propietaris de Sant Berger està en contra de l’institut, 

ans al contrari, i ens sap molt greu tot el que ha passat fins ara, que ha 

suposat un allargament innecessari en la construcció del mateix i considerem 

que és un bé pel nostre poble” per tal “que consti la nostra oposició a les 

actuacions fetes en nom de la Comunitat de Sant Berger contra l’institut”. Les 

signatures, a més, detallen la “relación de propietarios de la Urbanización 

Sant Berger que están en contra del acuerdo de la junta ordinaria de fecha 

14/02/06 en la que se acordó la interposición de un recurso contencioso-

administrativa”, els quals “solicitan una junta extraordinaria para anular el 

mencionado acuerdo”.

L’alcalde, en nom de l’equip de govern de l’Ajuntament de Teià, agraeix 

públicament el suport d’aquests 49 veïns i veïnes de Sant Berger pel que fa 

a la construcció de l’IES, les obres del qual estan en execució des del passat 

mes de setembre, així com també les del vial del torrent de Sant Berger que 

han de garantir la correcta accessibilitat al futur centre, sense passar per 

l’interior de la urbanització.



5

Canvis sobre el requist de domiciliació del teletac 
en les bonificacions del peatge d’Alella

a) Aquells usuaris que ja disposaven abans de l’1 de febrer de 2007, d’un sistema teletac “OBE interoperable Via T” i 

vulguin acollir-se i ser beneficiaris d’aquest nou descompte en l’accés d’Alella de l’autopista C-32, no caldrà que facin 

ni els hi serà exigible l’acreditació de la domiciliació indicada, però si que han de complir la resta de requisits exigits, 

havent d’adreçar-se a ACESA per comunicar la seva voluntat d’acollir-se a aquest nou descompte.

 

b) Els nous usuaris que fins a la data indicada no disposen del sistema teletac “OBE interoperable Via T” han de complir 

tots els requisits exigibles, inclòs la necessitat de procedir a la domiciliació en qualsevol caixa o entitat bancària autoritzada 

i amb oficina a Alella, Masnou, Tiana o Teià.

 

Aquests criteris han estat comunicats a ACESA per a la seva aplicació i informació als usuaris 

que desitgin acollir-se a aquest nou sistema de descompte.

Teià també es beneficiarà de la bonificació del 

peatge d’Alella de la C-32
Els usuaris de Teià també es podran beneficiar, juntament amb els veïns d’Alella i del Masnou, de la bonificació del 

peatge d’Alella de la C-32 aprovada pel Govern de la Generalitat, malgrat que el Decret del Govern 650/2006, de 27 

de desembre, publicat al DOGC de 2 de gener de 2007, pel qual s’aprovava el sistema de descomptes per als usuaris 

habituals de l’accés d’Alella de l’autopista C-32, no incloïa explícitament Teià (de fet, es referia a Tiana, per error).

La bonificació que estableix el Decret és 

per a usuaris habituals corresponents a la 

categoria del tipus de vehicles lleugers, 

que facin vuit o més trànsits mensuals, 

amb origen o destinació Barcelona, de 

dilluns a divendres no festius, a l’accés 

d’Alella de l’autopista C-32.

El percentatge de descompte és del 

100%, només aplicable als usuaris que 

utilitzin com a modalitat de pagament el 

sistema teletac (OBE interoperable Via T). 

Per a l’aplicació, verificació i control dels 

pagament dels peatges i trànsits mensuals 

realitzats, els usuaris hauran de procedir 

a la seva domiciliació en una entitat 

bancària o caixa d’estalvis autoritzada 

per l’empresa concessionària per a la 

distribució dels teletacs (OBE interoperable 

Via T) i situada en els municipis d’Alella, 

el Masnou, Teià o qualsevol altre municipi 

autoritzat pel Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques que tingui 

relació directa i funcional amb l’indicat 

accés de l’autopista.

En aquest sentit, després de les gestions 

de l’alcalde, des de l’Assessoria Jurídica 

de la Secretaria de la Delegació del 

Govern a les Societats Concessionàries 

d’Autopistes del Departament Política 

Territorial i Obres Públiques, i d’acord 

amb les instruccions donades des de 

la Secretaria per a la Mobilitat, a mitjan 

gener ja es va comunicar a l’Ajuntament 

de Teià que s’havien iniciat els tràmits 

administratius escaients perquè el 

municipi de Teià, atesa la seva relació 

directa i funcional amb l’accés d’Alella 

de l’autopista C-32, es pugui acollir al 

sistema de descomptes per als usuaris 

habituals d’aquest accés aprovat pel 

Govern de la Generalitat el passat 27 de 

desembre. D’aquesta forma, en aplicació 

de les previsions que s’estableixen en 

el mateix Decret (Article 1.2, Decret 

650/2006, de 27 de desembre-DOGC 

núm. 4790, 2.1.2007), la Generalitat es 

va comprometre a emetre la corresponent 

Resolució i a publicar-la en el DOGC abans 

de l’1 de febrer, data d’inici de l’aplicació 

del nou descompte.

 

Complementàriament, l’alcalde va 

demanar  a la Delegació del Govern a les 

Societats Concessionàries d’Autopistes 

que informés ACESA perquè en aquest 

espai de temps fins que se signés la 

Resolució indicada donés les instruccions 

a les entitats bancàries acollides al 

sistema de descompte i amb oficines de 

Teià perqùe acceptessin i tramitessin les 

expedicions de teletacs i domiciliacions 

que els usuaris sol•licitessin en aquestes 

oficines, gestió que va ser realitzada per 

part d’ACESA el mateix mes de gener 

i que va ser comunicada per part del 

director de Màrqueting, Xavier Martínez, 

a l’Ajuntament de Teià.

La Generalitat de Catalunya ha informat a l’Ajuntament de Teià dels següents criteris per a millor aplicació i 
operativitat del requisit establert de domiciliació bancària i utilització del sistema teletac “OBE interoperable Via 
T”, per a poder gaudir del descompte en l’accés d’Alella de l’autopista C-32 (Decret 650/2006, de 27 de desembre):
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Tecno Design guanya el concurs d’idees 
de l’avantprojecte de condicionament i adequació 

del parterre de l’avda. J. Roca Suarez Llanos
El passat 3 de novembre, es va reunir el jurat encarregat de formular la proposta d’adjudicació del concurs d’idees 

i d’avantprojecte de condicionament i adequació del parterre de l’avinguda J. Roca Suarez Llanos, constituït per 

l’alcalde i els quatre portaveus municipals, a més de l’arquitecte municipal, l’enginyer municipal i una arquitecta 

representant del despatx d’Estanislau Roca, Arquitectes & Associats.

 

Els requeriments d’aquest concurs eren el tractament del parterre allargassat que configurarà un lloc d’entrada 

i de benvinguda al casc urbà, condicionant i/o enjardinant aquesta zona, amb criteris d’integració al nou entorn, 

després de les obres d’urbanització públiques que quedaran establertes arran de l’execució dels plans parcials 

de la Plana i la Solera.

Es va aprovar per unanimitat escollir com 

a guanyadora la proposta presentada 

per Paul Shaeffler, en nom de Tecno 

Design, SL, una proposta que sintetitza 

els requeriments del concurs com espai 

de benvinguda i entrada al poble, i que 

proposa un tractament de l’espai escultòric 

basant-se en el simbolisme a través de 

les figures proposades, representant en 

elles la cultura (la dansa, les sardanes), 

la societat (els nens), les tradicions (les 

festes de Teià, a través dels gegants i els 

dimonis) i la benvinguda (amb el nom de 

Teià i el perfil), intentant condensar tradició 

i identitat recolzat per un espai de base 

enjardinat que reforça aquesta lectura. 

Es va valorar positivament l’element que 

simbolitza una parella passejant pel nou 

recorregut de vianants entre el poble i el 

sector de Vallbellida, i es va considerar 

molt adequat el material de cortén per 

a resoldre la proposta.

El jurat va acordar per unanimitat dels 

membres del Jurat formular la proposta 

d’adjudicació del concurs d’idees i 

d’avantprojecte de condicionament i 

ordenació del parterre de l’avda. J. Roca 

Suarez Llanos a favor de la proposta 

presentada per Tecno Design, SL, atès que 

sintetitza els requeriments del concurs 

com espai de benvinguda i d’entrada al 

poble, si bé, i sempre respectat l’argument 

i filosofia de la proposta, es resol que el 

Servei Tècnic Municipal consensuï amb 

l’equip guanyador el projecte executiu 

de la proposta, analitzant el nombre 

d’elements simbòlics, amb un mínim 

de dos (el del nom de Teià i perfil i el 

dels gegants i dimonis), l’emplaçament 

definitiu, així com la resta d’aspectes 

tècnics, estructurals i d’enllumenat.

 

Així mateix, es va agrair als altres dos 

concursants l’esforç i la seva participació al 

concurs. Una de les propostes, presentada 

per Jordi Cuadrat i Cuadrat, arquitecte, 

proposava un espai urbà per a circulació, 

lligat més a una proposta de servei 

de transport (parada de bus), que als 

requeriments del concurs, i no reflectia el 

requisit de “lloc d’entrada i de benvinguda 

al casc urbà”; l’altra proposta, signada per 

Jordi Balada Magallon, Miquel Monico i 

Edo, Carles Soler Ripol i Josep M. Balada 

Magallon, proposava simbolitzar una 

època i intentava sintetitzar la identitat 

del poble, si bé sense referències de 

benvinguda, amb un element central basat 

en la construcció d’una barraca de vinya 

de volta de canó, que no es considera 

adequada, perquè seria la reproducció 

“ex novo” d’un element constructiu, 

que podria caure en una interpretació 

artificial del referent, i amb una vinya 

testimonial poc adequada a l’entorn i 

de difícil manteniment.
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El passat 11 de desembre, a Viladecans, l’Ajuntament de 

Teià va rebre l’accèssit del premi d’Espais públics urbans, 

dotat amb 4.000 EUR, dins els IV Premis de la Diputació de 

Barcelona Municipis de Qualitat 2006. Va recollir el premi 

Andreu Bosch, alcalde de Teià.

El jurat va valorar l’originalitat de la proposta d’ampliació del 

cementiri integrada al turó del Cementiri, a l’entorn de vinyes i 

del Parc de la Serralada Litoral, amb una accessibilitat garantida 

per a discapacitats i una proposta molt encertada de zona pública 

adjacent a l’ampliació del cementiri i al tanatori municipals, a 

través de la pavimentació amb llamborda rústica del camí del 

Cementiri i la ubicació de diversos punts de repòs i de mirador. 

El primer premi se’l va endur Vilanova i 

la Geltrú per l’adequació i urbanització 

de l’entorn del cas antic, dotat amb 

8.000 EUR.

 

Aquesta obra d’inversió, iniciada en 

l’anterior legislatura, amb la 1a fase 

(ampliació del cementiri i construcció del 

tanatori), i enllestida en aquest mandat, 

amb la 2a fase (adequació i enjardinament 

de l’entorn, pavimentació del camí del 

Cementiri, adequació del tanatori i 

rehabilitació de la capella), va ser inaugurada 

el 29 d’octubre de 2004 per l’aleshores 

conseller de Governació i Administracions 

Públiques, Joan Carretero.

Des de l’Ajuntament felicitem l’arquitecte 

del projecte, Fernando Nieves, actualment 

arquitecte a temps parcial a l’Ajuntament 

de Teià, i l’arquitecte municipal, Josep 

Anton Novo, i la tasca de tot el Servei 

Tècnic Municipal pel seu compromís i la 

professionalitat en l’execució d’aquest 

projecte.

(A dalt) L’alcalde, Andreu Bosch, en l’acte de lliurament del premi. 
(A baix, esq.) El cementiri des del nou camí d’accés i el mirador. 

(A baix, drta.) Panoràmica de l’ampliació del cementi i 
enjardinament de l’entorn, amb els vells ametllers.

Iniciades les obres de pavimentació dels 
accessos al camí del Cementiri de Teià

A primers de novembre van començar les 

obres de pavimentació dels dos carrers 

del casc antic de Teià que comuniquen el 

renovat camí del Cementiri amb el passeig 

de la Riera. Es tracta de la pavimentació, 

amb llamborda rústica, del tram nord del 

torrent del Dr. Barrera i del tram sorrenc 

del carrer de Berenguer Raudors. Són 

dos carrers històricament problemàtics a 

causa del traçat sorrenc, que es malmet 

contínuament amb les pluges, cosa que 

dificulta l’accés al cementiri (que té el 

camí pavimentat amb llamborda des del 

2004) i, naturalment, l’accés a les masies 

i cases pairals de l’entorn.

 

Per això, l’equip de govern (ERC i PSC) 

va programar les obres del torrent del 

Dr. Barrera dins el pla d’inversions 

municipals del 2006, amb ajut del 

programa general del PUOSC 2006 

de 60.633 EUR, del cost total de 

213.139,39 EUR; i, a més, va aconseguir 

un ajut extraordinari del Departament 

de Governació per a la pavimentació 

del carrer de Berenguer Raudors, 

de 108.654,87 EUR, que cobreixen 

pràcticament el cost total de l’obra, de 

120.727,76, motivat per la necessitat 

i urgència d’aquesta millora.

 

Pel que fa a les obres, finalment s’ha 

optat per simultanejar-ne l’execució, atès 

que van ser adjudicades a la mateixa 

empresa, ACYCSA, amb un termini 

d’execució de de 4 a 5 mesos.

La Diputació premia 
l’ampliació del Cemetiri 
i l’adequació de l’entorn
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L’arbreda de Teià
Transcrivim l’informe de l’enginyer de Forest, Oriol Bassa, del Consell 

Comarcal del Maresme, en relació amb les actuacions que s’han seguit els 

darrers quatre anys pel que fa al seguiment fitosanitari i control de l’estat 

de salut de la plataneda del passeig de la Riera. En aquest sentit, el passat 

gener es va procedir a la nova poda, adjudicada a la Federació d’ADF del 

Maresme, seguint els criteris de reducció de capçada, dins del pla elaborat 

pel Consell Comarcal del Maresme el 2003.

Al municipi de Teià hi podem trobar un 

dels conjunts naturals de més interès de 

la comarca del Maresme, i podríem dir de 

tot el litoral català en el seu àmbit, parlem 

de la plataneda de la Riera de Teià.

Es tracta d’una arbreda de plàtans (Platanus 

sp.) formada per més de 280 peus, amb 

unes dimensions considerables, amb 

diàmetres de 110 a 150 cm de perímetre, 

i entre 12 i 18 metres d’alçada, que forma 

una coberta a mena de bòveda vegetal al 

llarg del tram urbà de la Riera de Teià, 

i es converteix en mèrits propis en un 

dels elements patrimonials més valuosos 

del municipi.

En aquest sentit, si prenguéssim com a 

sistema de mesura la Norma de Granada, 

de valoració d’arbres ornamentals, 

estaríem parlant d’un valor de més de 

1.200.000 euros. 

Però no és aquest el valor més important 

d’aquesta arbreda; contràriament és 

més útil per millorar l’ecosistema urbà 

del nucli antic de Teià, tan pel que fa a 

la reducció de contaminants atmosfèrics 

capturats per les seves fulles, més d’una 

tona anual, com per la reducció de la 

contaminació sonora, la reducció de la 

temperatura durant el període estival d’entre 

5 i 10 graus, tant pel que fa a l’ombra 

que genera, amb una superfície de més 

de 4.000 m2, com pel fet d’humidificar 

l’ambient, a més de la bellesa i l’equilibri 

que formen els seus troncs i capçades, 

tant a la primavera, estiu i tardor, com 

a l’hivern, sense fulles.

Malgrat tot, cal prendre mesures per 

protegir, conservar i millorar aquest 

valuós patrimoni natural. 

Per una banda, les condicions ambientals 

naturals no li han estat favorables els 

darrers anys; concretament un període 

de sequera gairebé continu els darrers 

anys, juntament amb temperatures més 

extremes a l’estiu i més suaus a l’hivern, 

han afavorit en aquest cas les poblacions 

d’insectes i fongs perjudicials per als 

arbres, com el tigre i l’oïdi.

Per l’altra, amb l’aplicació d’anteriors podes 

intenses, que van afectar greument els 

arbres, eliminant les estructures naturals 

i afavorint la podrició de les branques 

primàries i del tronc, afeblint en general 

els arbres i malversant i hipotecant el seu 

patrimoni ambiental. Hi havia casos en 

què el 80% del tronc de l’arbre estava 

totalment buit després de l’atac d’una 

intensa podridura.

Des de fa quatre anys, l’Ajuntament 

ha endegat diverses actuacions per 

a recuperar i millorar la plataneda 

de la Riera de Teià. 

Inicialment es va elaborar un inventari de 

l’estat sanitari dels arbres per conèixer 

la situació de l’arbreda. Es van identificar 

els danys i el que era més important, 

els agents causants, i es va procedir a 

aplicar diverses tècniques per recuperar, 

protegir i millorar l’arbrat. 

Així es va canviar el sistema de poda, de 

les podes intenses inicials es va passar 

a una poda de manteniment aplicant la 

reducció parcial de capçada, l’eliminació 

de les brancatges que afectaven les 

edificacions i el manteniment de les 

branques en format bòveda del costat 

de la riera. 

Paral.lelament es procedia a regular 

l’aplicació dels tractaments fitosanitaris 

atenent a la incidència i grau d’afectació de 

les plagues, així com es procedia a controlar 

periòdicament l’estat de l’arbreda. 

Finalment, l’Ajuntament va augmentar 

la superfície dels escocells en aquells 

trams de riera on això era possible, per 

tal d’adaptar-los a les necessitats dels 

arbres més grans, i cada any es procedeix 

a millorar el sòl dels escocells, eliminant 

la crosta de pols que reduiex l’entrada 

d’aigues pluvials i, si s’escau, aportant 

adob orgànic.

Una poda més tecnològica i menys intensa, 

i els tractaments complementaris, ha 

comportat una major resistència a les 

malalties i una major capacitat per curar  

les ferides de les podes anteriors. En 

només 2 anys s’han tancat prop d’un 20% 

de ferides, i si es continua amb podes 

similars, en 4 anys més es podrien tancar 

el 60% de les ferides.  

Finalment, es procedeix regularment a 

reposar els arbres morts amb exemplars 

de plàtans de qualitat, amb l’interès de 

mantenir el conjunt de l’arbreda.

Així la natura i els teianencs han 

anat fent la plataneda de la Riera de 

Teià, avui protegida mitjançant la 

declaració d’Arbreda Monumental de 

la Riera de Teià. 

Un patrimoni ambiental únic i 

valuós que entre tots cal protegir, 

conservar i millorar.  

Oriol Bassa i Vila, Enginyer de Forests, 
Enginyer Tècnic Agrícola

Consell Comarcal del Maresme

La millor arbreda urbana del Maresme, 

la plataneda de la Riera de Teià
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Signat el conveni amb el Departament de Cultura, 
ACESA, Caixa Laietana i Alella Vinícola per 

enllestir la museïtzació del celler romà de Vallmora

El passat 30 de novembre es va signar a la sala de plens de l’Ajuntament el conveni CELLA VINARIA 2006-2007 

entre la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i l’Ajuntament de Teià, amb el patrocini 

d’ACESA, Caixa Laietana i Alella Vinícola Can Jonc, a més del suport institucional dels Ajuntaments d’Alella i del 

Masnou, i del Consell Comarcal del Maresme i del Consorci de Turisme Costa del Maresme.

Amb la signatura d’aquest conveni, d’un 

import de finançament públic i privat de 

432.000 euros, se’n derivarà la finalització 

de les obres de reintegració del celler 

romà de Vallmora (Teià) i les obres de 

cobertura definitiva, obres que permetran 

l’obertura del jaciment al públic de cara 

a la tardor del 2007. Aquest finançament 

es concreta en les següents aportacions 

per als anys 2006 i 2007: 100.000 € 

del fons europeu FEDER, 216.000 € 

del Departament de Cultura, 80.000 € 

d’ACESA, 24.000 € de Caixa Laietna i 

12.000 € d’Alella Vinícola.

 

A l’acte de signatura hi van intervenir, a 

més de l’alcalde de Teià, Andreu Bosch: 

la directora del Museu d’Arqueologia de 

Catalunya, Núria Rafel, en representació de 

la Direcció General del Patrimoni Cultural; 

el president del Consell Comarcal del 

Maresme, Pere Almera; el president del 

Consorci de Turisme Costa del Maresme, 

Carles Rocabert; l’alcalde d’Alella, Andreu 

Francisco; l’alcalde del Masnou, Eduard 

Gisbert; el director general d’ACESA, Lluís 

Serra; el president de Caixa Laietana, 

Jaume Palau de Boter, i el gerent d’Alella 

Vinícola, Alfons Garcia.
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El govern municipal desmenteix 
públicament una informació distorsionada 
en relació amb l’ampliació de l’escola i la 

promoció d’habitatge social

“En resposta a la carta del Sr. Ricardo López “El drama de la vivienda” 

(El Periódico, 9/12/06) i “Pisos, qui en necessita?” (El Punt, 13/12/06), 

caldria contextualitzar-la i desmentir-la.

 

“En primer lloc, quan parla d’uns pisos de mestres afectats per l’ampliació 

de l’escola pública, cal saber que ell n’ocupa un sense autorització legal per 

part de l’Ajuntament. Per tant, dels 8 pisos de l’immoble de l’àmbit escolar, 

són 3 i no 4 els pisos que actualment estan adjudicats a mestres. Dels altres 

4 habitatges, 2 estan desafectats per a ús municipal i 2 ho estan per a ús 

escolar, per resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació.

 

“El Sr. López vol fer veure garses per perdius. A ell no li preocupa, com afirma, el 

problema de l’habitatge social. Li hauria de preocupar que, tot i tenir habitatge 

de propietat al municipi, hagi ocupat un pis sense autorització legal (aquest 

supòsit ja explica que l’Ajuntament li hagi denegat l’adjudicació del pis, a 

part que l’edifici està afectat urbanísticament per l’ampliació de l’escola). 

Aquest dret només el tenen actualment tres mestres, a les quals l’Ajuntament 

ha fet un oferiment de conveni per tal de reallotjar-les a la promoció dels 93 

habitatges públics de la Plana, promoguts des de l’Ajuntament de Teià i que 

el 2007 ha de construir INCASOL.

 

“En segon lloc, l’afectació urbanística del bloc de pisos de mestres, dins del 

recinte escolar, per ampliació de l’escola, queda reflectida al projecte bàsic 

que va presentar el Departament d’Educació a la Comunitat educativa de Teià 

el passat juny. I, en previsió, l’Ajuntament de Teià ja va arribar a un acord amb 

l’antic conserge de l’escola (que ocupava un habitatge interior de l’escola) 

per al seu reallotjament als pisos de la futura promoció de la Plana, i ha fet la 

mateixa proposta a les tres mestres en qüestió. No pas a ell, que, a l’espera 

de resolució judicial, no hi té dret.

 

“Finalment, la política d’habitatge de l’equip de govern, que qüestiona 

demagògicament i interessadament el Sr. López, queda avalada per la promoció 

de 93 habitatges de la Plana que INCASOL ha de construir el 2007 i per l’encàrrec 

a la Diputació de Barcelona d’un Pla Local d’Habitatge per avaluar les necessitats 
al nostre municipi.

“Per tant, a la pregunta del 

títol de la segona carta, 

“Pisos, qui en necessita?”, 

la resposta és clara: de 

pisos socials, no pas ell, 

que té un habitatge de 

propietat al municipi, sinó 

molta gent que reuneix 

els requisits d’accés a 

l’habitatge de protecció 

social.”

L’Ajuntament del Masnou, d’acord 
amb les peticions formulades pels 
alcaldes d’Alella i de Teià arran de 
la implantació el darrer any de la 
Zona Taronja a determinats vials del 
terme municipal del Masnou i atès 
que calia pagar taxes per estacionar-
hi, amb excepció dels residents amb 
un adhesiu acreditatiu, a través de la 
Comissió de Mobilitat del Masnou, va 

acordar de cara a l’any 2007:

1) Crear una taxa municipal de 45 Euros 

perquè els masnovins o persones que 

acreditin treballar al Masnou amb vehicles 

que no abonin l’impost de circulació al 

Masnou, puguin obtenir l’acreditació 

per estacionar els mesos d’estiu a la 

zona taronja.

2) Que l’avantatge de la taxa anterior fos 

extensiva als ciutadans d’Alella i Teià que 

complissin els següents requisits:

-Els vehicles a autoritzar han 

de pagar l’impost de circulació 

a les localitats d’Alella i Teià i 

aportar resguard de pagament o 

certificació a tal efecte.

-El titular dels vehicles ha de ser 

una persona física empadronada 

al municipi d’Alella o Teià segons 

correspongui.

-Abonar la taxa corresponent 

de 45 Euros.

El pagament de la taxa haurà de fer-

se, a partir del mes de maig, en horari 

laborable a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 

de l’Ajuntament del Masnou i el lliurament 

de l’acreditació serà immediat.

La validesa de l’acreditació serà anual 

i durant el període estival de juny a 

setembre, en les zones delimitades com 

a zones taronja.

L’Ajuntament de Teià 
arriba a un acord 
amb l’Ajuntament 

del Masnou sobre els 
descomptes a aplicar 
a les zones taronges 

del Masnou

Reproduïm l’article signat per l’alcalde tramès a 
El Punt, publicat el 20 de desembre.
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Solament de l’any 2005 al 2006 hi ha hagut un augment de 

viatgers de pràcticament el 50%, dels quals el 20% correspon 

al renovat Teià Exprés que arriba fins a la mateixa estació de 

RENFE d’Ocata; i el 30% restant a la posada en servei des del 

15 de febrer de 2006 del nou autobús Alella–Teià que passa 

per les urbanitzacions de Sant Berger, la Vinya, Garrofers i 

que circula per l’Avda. Kennedy (i, per tant comunicarà amb 

el futur CAP d’Ocata-Teià que està en fase de construcció).

El Teià–Alella és una aposta clara d’aquest govern municipal (fins 

i tot en contra de l’opinió de la Generalitat i més concretament 

de la Direcció General de Ports i Transports i l’Autoritat del 

Transport Metropolità, que no creien gaire en la seva viabilitat i 

vaticinaven que solament portaria 

uns 40.000 viatgers l’any entre 

els dos municipis). Doncs, bé, 

els teianencs i teianenques (i els 

treballadors i treballadores de 

fora del municipi), no només no 

els hem donat la raó, sinó que 

L’augment de viatgers també ha suposat problemes de congestió i aforament a l’autobús. En som coneixedors 
i estem treballant per solucionar els problemes existents, sobretot a les hores punta del matí.

Finalment, les millores continuen i a partir del proper 

mes de febrer l’autobús Teià–Alella arribarà als barris 

del Pi de l’Indià i de la Molassa, durant els dies feiners; 

en canvi, deixarà de funcionar els dissabtes, ja que 

solament porta 30 viatgers al dia i representa un 

sobrecost molt important (aproximadament el servei 

al dissabte suposa uns 40.000 euros de despesa i 

solament s’ingressen uns 3.000 euros anuals, cosa que 

fa que sigui absolutament insostenible sense l’ajuda 

reclamada a la Generalitat de Catalunya). 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Teià ha rebut el 2006 una 

subvenció de 8.946 euros de les ajudes de la Generalitat per 

a la millora del transport públic. És el segon any consecutiu 

El govern municipal ha fet una aposta clara per millorar 

el transport públic, que avui és una realitat. Amb tres 

anys l’autobús de Teià ha guanyat més de 100.000 

viatgers, dels 75.000 que es duien el 2003 als més de 

179.000 del 2006.

El Teià-Alella arribarà al sectors de Pi de l’Indià i la Molassa

Teià es mou, amb el nou servei de 
transport públic en autobús

continuem apostant per la millora d’aquest nou servei. 

Només amb els viatgers de Teià ja hem arribat als 33.141 

viatgers i si sumem els d’Alella són més de 66.281 viatgers; 

molt lluny dels 40.000 previstos inicialment. Esperem que 

això serveixi perquè les grans administracions s’adonin de 

la importància del servei i ens ajudin a assumir part del cost 

(compromís del secretari de Mobilitat, Manel Nadal, que 

encara no s’ha concretat). S’ha de tenir en compte que tot i 

que l’usuari paga el bitllet del servei d’autobús, l’Ajuntament 

assumeix el dèficit del servei, que suposa un 50% mínim del 

cost del servei.

que l’Ajuntament de Teià rep ajudes per la millora del 

seu servei de transport públic, però la xifra està molt 

per sota de les previsions esperades davant  de l’enorme 

esforç que ha fet l’Ajuntament doblant el servei de pas a 

cada 30 minuts i creant una nova línia que connecta les 

urbanitzacions de Teià i Alella amb les estacions de Renfe 

d’Ocata i del Masnou.

Tant bon punt entrin en vigor els canvis, es farà una 

campanya informativa a la població.

Per tant, des de la regidoria de Mobilitat, us en donen les 

gràcies per la resposta, i esperem seguint apostant per una 

mobilitat sostenible.
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Els treballs de revisió del POUM s’alenteixen per 

l’entrada en vigor del nou reglament de la Llei d’Urbanisme
Transcrivim, a continuació, l’informe de l’arquitecte redactor dels treballs de revisió del POUM, Estanislau Roca, 
en relació amb el nou panorama de tramitació urbanística i mediambiental que afecta la revisió del planejament 
urbanístic municipal, els terminis d’aprovació del qual s’han alentit i endarrerit respecte de les previsions inicials, 
malgrat l’evolució dels treball de la Comissió de Seguiment del POUM en què participen periòdicament tots els 
grups municipals, l’arquitecte municipal i l’equip redactor.

L’avaluació ambiental dels instruments de planejament 
urbanístic que hi estiguin sotmesos s’integra en el procediment 
establert en la Llei d’Urbanisme per a llur formulació i 
tramitació, d’acord amb les següents regles:

a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic 
per a la seva aprovació inicial l’òrgan o persones que 
el promoguin han de sol.licitar a l’organ ambiental 
l’emissió del document de referència que determini, 
un cop efectuades les consultes necessàries, l’abast 
de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, 
objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui 
les administracions públiques afectades i el públic 
interessat.  A aquests efectes, cal presentar a l’òrgan 
ambiental un avanç de l’instrument de planejament 
amb el contingut que assenyala l’article 106 d’aquest 
Reglament.  En el cas que l’avanç se sotmeti a informació 
pública, bé perquè sigui preceptiu, bé voluntàriament, 
la sol.licitud del document de referència a l’òrgan 
ambiental es formula simultàniament a la informació 
pública de l’avanç.  En qualsevol dels casos indicats, 
si l’òrgan ambiental no resol sobre la sol.licitud en el 
termini d’un mes des de la seva presentació, es poden 
continuar les actuacions.

b) L’informe de sostenibilitat ambiental, amb el 
contingut que correspongui a cada una de les figures de 
planejament, d’acord amb el que estableix, si s’escau, 
la legislació  aplicable en matèria d’avaluació ambiental 
i amb el què estableix aquest Reglament respecte als 
informes ambientals dels plans, han de formar part 
de la documentació de l’instrument de planejament 
objecte d’aprovació inicial.

c) L’informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a 
informació pública, durant un termini de 45 dies, 

conjuntament amb l’instrument de planejament del 
qual forma part, després de la seva aprovació inicial 
i, simultàniament, s’han d’efectuar les consultes que 
procedeixin, d’acord amb el que estableix el document 
de referència.

d) El pla objecte del següent acord d’aprovació ha 
d’incorporar una memòria ambiental, en la qual, tenint 
en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i el 
resultat de les consultes realitzades, s’ha de valorar 
la integració dels aspectes ambientals en la proposta 
d’ordenació.  La memòria ambiental la realitzen l’òrgan 
o persones que promoguin el pla i requereix l’acord 
de l’òrgan ambiental, sense el qual no es pot entendre 
produït per silenci administratiu el següent acord 
d’aprovació que correspongui.  A aquests efectes, cal 
lliurar a l’òrgan ambiental la proposta de memòria 
ambiental, juntament amb la resta de documents del pla 
exigits per aquest Reglament, que integren la proposta 
que ha de ser objecte del següent acord d’aprovació, i 
l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la proposta de 
memòria ambiental en el termini d’un mes des que li 
hagi estat presentada.  En el cas que l’òrgan ambiental 
no estigui conforme amb la proposta de memòria, ha 
d’assenyalar quins aspectes han de ser esmentats, 
completats o ampliats i ha de donar la seva conformitat 
a la proposta de memòria ambiental esmentada.

e) Correspon a l’òrgan competent per a l’aprovació 
definitiva de l’instrument de planejament de què es tracti 
la presa en consideració de l’informe de sostenibilitat 
ambiental i de la memòria ambiental del pla per a 
l’adopció de la resolució que correspongui.  Aquesta 
presa en consideració s’ha de fer constar en l’acord 
d’aprovació definitiva mitjançant una declaració, amb 
el contingut que estableix la legislació aplicable.

Incidència del nou reglament de la llei d’urbanisme 

en els treballs d’elaboració del POUM
El dia 1 de setembre de 2006 ha entrat en vigència el Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 

305/2006, de 18 de juliol.  Aquesta novetat ha alterat el ritme d’elaboració del POUM de Teià, el qual amb una molt 
important participació ciutadana i tutelat en totes les seves determinacions per la Comissió de Seguiment s’anava 

elaborant amb la previsió que durant els mesos de setembre i octubre de 2006 es pogués enllestir el document per 
a l’aprovació inicial.  Això no ha sigut possible ja que ha calgut donar compliment al contingut reglamentari que en 

concret, a l’article 115, estableix el que segueix:

“Procediments d’avaluació ambiental dels plans urbanístics.
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A la vista de les noves disposicions, el Sr. Alcalde, l’arquitecte 
municipal Sr. Novo i jo mateix vàrem tenir una urgent 
reunió amb els tècnics del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge (DMAH) per tal de clarificar el camí a seguir i 
ajustar el calendari de la tramitació del POUM.

Es va determinar procedir a elaborar un document 
mediambiental preliminar que juntament amb l’avanç 
de planejament es va enviar al DMAH, el qual d’acord al 
Reglament de la Llei d’Urbanisme amb el termini d’un mes 
havia de contestar. Han passat més de dos mesos des que 
s’ha enviat al DMAH, i encara no s’ha rebut cap notícia, tot 
i que des de l’Ajuntament s’hi ha insistit.

Si tenim en compte que al proper mes de maig hi ha les 
eleccions municipals, tot fa aconsellar cautela alhora de 
definir les determinacions urbanístiques per a ser aprovades 
abans d’aquest esdeveniment.  És del tot aconsellable que 
sigui el nou consistori qui aprovi inicialment el POUM ja 
que pot ser que modifiqui criteris o propostes que ara 
s’assumeixin, i a més, encara hi ha determinacions molt 
importants de caràcter supramunicipal que s’haurien 
d’introduir com ara el traçat definitiu del desdoblament de 

la N.II del qual el Ministerio de Fomento està estudiant una 
alternativa i l’Agència Barcelona Regional per encàrrec del 
Consell Comarcal del Maresme està enllestint un document 
amb una proposta diferent, més d’acord a la voluntat 
manifestada pels diferents municipis en particular i pel 
mateix Consell Comarcal en general.

També cal veure com s’assumeix l’ampliació de BUVISA afectada 
pel Pla Direcció Urbanística del Sistema Costaner.

A més, el retard afecta la suspensió de llicències que es 
va aprovar per tal de facilitar l’elaboració del POUM i cal 
tenir-ho molt present alhora de prendre decisions. De totes 
formes, una vegada s’hagi rebut el document de referència 
del DMAH es pot seguir treballant, deixant però pel nou 
Consistori la definitiva concreció en la confiança que sabrà 
valorar la feina feta i les decisions fins ara preses per la 
Comissió de Seguiment i, en qualsevol cas, les millori.

Estanislau Roca . Dr Arquitecte

Cap de l’equip redactor del POUM

Informació pública sobre l’estat actual 
dels treballs de revisió del POUM

Des del Govern municipal de l’Ajuntament de Teià informem la ciutadania, a través d’un informe 

del secretari municipal penjat al web (www.teia.cat), de l’estat dels treballs de revisió del POUM, 

a fi i efecte de desmentir informacions tergiversades, esbiaixades o sense fonament 

que han arribat a l’Ajuntament per diversos mitjans i canals.

En primer lloc, qualsevol suggeriment urbanístic, proposta de conveni urbanístic o qualsevol altra decisió vinculada 

amb la fase prèvia de la revisió del POUM forma part dels treballs d’anàlisi tècnica i política en el si de la Comissió 

de Seguiment, en la qual participen tots els grups municipals, a més de l’alcalde, l’arquitecte redactor del POUM i 

l’arquitecte municipal. En aquest sentit, tota informació sobre els suggeriments entrats a registre per part de les 

persones interessades o sobre qualsevol negociació de conveni urbanístic d’interès públic municipal —d’acord amb els 

Criteris de revisió aprovats per Ple per unanimitat l’any passat—, és informació subjecte a confidencialitat, d’acord 

amb el marc legal establert.

En segon lloc, el govern municipal desmenteix que fins a la data d’avui s’hagi subscrit cap conveni urbanístic amb 

cap propietari. Atesa la proximitat del període electoral municipal i tenint en compte la fase en què es troben 

els treballs previs —alentits per l’entrada en vigor del nou Reglament d’urbanisme aprovat per la Generalitat de 

Catalunya—, informem que d’aquí al 27 de maig no es procedirà a cap acord o presa de decisió si no es compta 

amb la unanimitat dels grups municipals que conformen el Consistori.

Per tant, fins que el Ple de l’Ajuntament no discuteixi una proposta inicial de revisió de POUM i, si s’escau, l’aprovi 

(i passi a informació pública per al període d’al•legacions), no hi ha cap informació pública que l’Ajuntament pugui 

facilitar, davant la provisionalitat dels treballs previs de revisió. I això no esdevindrà, amb tota probabilitat, fins a la 

propera legislatura municipal, tal com es pot deduir de l’informe d’estat dels treballs i de la tramitació urbanística i 

mediambiental signat per l’arquitecte redactor del POUM, Estanislau Roca (informe que també hem transcrit en aquest 

butlletí i al web municipal).

    Cordialment,     Andreu Bosch i Rodoreda

Alcalde
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Descomptes 
de la taxa d’escombraries per ús de 
la deixalleria i entrada en vigor de les 

targetes d’usuari i usuària 

Com ja s’ha informat en diverses ocasions, a tots els vilatans 

de Teià que són usuaris de la deixalleria  se’ls aplica des 

de fa dos anys un descompte a la taxa d’escombraries de 

l’exercici a venir:

* Si hi van 6 vegades al llarg de l’any tenen un 

descompte del 5% al rebut d’escombraries;

* Si hi van més de 6 vegades tenen un 

descompte del 10% en el rebut.

D’aquesta forma ajudem a fer un Teià més net i sostenible, 

a part de reconèixer amb bonificacions fiscals l’esforç i el 

compromís cívic dels usuaris i usuàries de la deixalleria.

Tanmateix, amb els dos anys que portem aplicant aquest 

sistema de bonificacions hem detectat errors a l’hora d’agafar 

les dades dels usuaris i usuàries de la deixalleria.

Per això volem anunciar que a partir del proper mes de febrer 

i amb coordinació amb els municipis d’Alella i el Masnou, 

a través dels acords adopotats des de la Mancomunitat de 

Seveis dels tres municipis, facilitarem a tots els veïns i veïnes 

de Teià una targeta amb un codi de barres perquè cada cop 

que es vagi a la deixalleria, la informació de visitants quedi 

registrada informàticament, i així evitarem al màxim els errors 

produïts fins ara.

Aquestes targetes es començaran a repartir a partir del 17 

de febrer i es repartiran directament a la deixalleria, on hi 

haurà un informador que anirà donant les targetes als usuaris 

i usuàries. 

* Per poder recollir la targeta s’haurà de presentar el DNI; 

i si al DNI no hi constés les dades de la residència actual 

de l’usuari a Teià, amb un certificat d’empadronament 

de l’Ajuntament.

* A cada habitatge es repartiran d’inici dues targetes.

Des del govern municipal, donem les gràcies per seguir fent 

ús de la deixalleria i esperem seguir millorant el servei i així 

mantenir el nostre poble més net.

Resum d’actuacions 
de l’any 2006

Fires: 

Ficoem-Sant Ponç al mes de maig i  la Fira del Bolet  

i Artesania a l’octubre.

Servei Local d’Ocupació (SLO): 

Entrevistes per recerca de feina realitzades: 82 

(53 dones i 29 homes)

Assessoraments individuals per orientació i 

tècniques de recerca: 72

Ofertes de feina: 116. Insercions laborals: 85

Club Virtual de la Feina: 

Aquesta és una nova modalitat de recerca de feina a 

través del WEB (www.cvfmaresme.com).Aquest servei es 

pot sol•licitar també en el Casal de Joves els dimecres 

de 10 a 12h. Persones ateses: 41 (26 dones i 15 homes)

Nous emprenedors:

 Aquest nou servei iniciat el gener de 2006, és 

mancomunat entre Alella, El Masnou i Teià. L’estadística  

de persones de Teià ateses en aquest primer any de 

funcionament és el següent:

Total d’emprenedors atesos: 14. 

Empreses creades: 3 (Obrador de formatges, consultoria de 

peritatges industrials i venda de productes eròtics a domicili). 

Projectes en curs: 9. Projectes abandonats: 2

Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) 

i Servei d’ Assessoria Jurídica ( SAJ): 

L’atenció al públic es fa el segon i  el quart dijous de  

cada mes,  a les tardes, a les oficines de l’Ajuntament. 

S’han atès  110 visites i s’han tramès 43 expedients de 

reclamacions (4 solucionats i 39 en tràmit).

Campanya de Nadal: 
Fes poble, compra a Teià. S’han recollit als 50 

establiments col•laboradors més d’onze mil butlletes.

Mercat Municipal: 
S’ha elaborat  un estudi (subvencionat al 50 % per la 

Diputació) per part de l’empresa de consultoria AUREN, 

sobre  “Reorganització de les estructures físiques, 

comercials i de gestió del Mercat Municipal de Teià”. Les 

recomanacions d’ aquest estudi estan en fase de revisió 

en els  serveis tècnics que redacten el POUM. 

NOTA INFORMATIVA: Per  un canvi d’orientació 

professional la Sra. Anna Moreno va deixar el Servei 

Local d’Ocupació. Atèn el Servei ara la Sra. Teresa 

Tibau. (Tel.93.555.56.99) Adreça: Ctra. Premià de Dalt, 

núm 68. Horari: matins de 9h a 15h. Dijous de 13h a 

19h. Adreça electrònica: treball@teia.net
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Ordenació del territori
Una magnòlia monumental, l’arbre 

de Nadal d’enguany a Teià
Des de la regidoria de Medi Ambient, enguany es va escollir una magnòlia 

monumental com a arbre nadalenc, que va ser ubicat durant les festes a 

la plaça de Catalunya.

Com és habitual els darrers anys, l’arbre 

ha estat replantat en una zona verda del 

municipi, en aquesta ocasió a l’entorn de 

parc infantil i de lleure de Vallbellida, atenent 

a la petició formulada per l’Associació de 

Propietaris de Vallbellida.

 

Recordem que des de fa ja quatre Nadals, 

des de l’Ajuntament de Teià es va optar 

per una nova modalitat d’arbre nadalenc, 

sobre la base del següent criteri:

 

L’arbre nadalenc escollit havia de 

ser un arbre autòcton, que pogués 

ser fàcilment aprofitat i replantat 

en un jardí públic (els avets tendien 

a morir-se un cop replantats, per la 

climatologia adversa).

“Els arbres escollits s’havien de 

replantar després de festes en 

zones i jardins públics”

 -El 2003, un cirerer d’arboç, 

entre l’escola El Cim i el poliesportiu;

-El 2004, un cedre, 

a Sant Berger, a la darrera rotonda, 

al camí de Premià de Dalt;

-El 2005, una olivera,

a la nova rotonda de la cruïlla entre 

els carrers Migjorn i Josep Puigoriol.

L’arbre de nadal, replantat al Parc de Vallvellida

S’hauran de talar les tipuanes del passeig 
del Castanyer per raons de seguretat

D’acord amb els informes del Servei 

Tècnic Municipal i del Consell Comarcal 

del Maresme, i a fi i afecte d’evitar greus 

conseqüències tant a la via pública com 

als serveis d’aigua i clavagueram dels 

habitatges, s’haurà de procedir a la seva 

tala i tractament fitosanitari per matar 

les arrels, i posteriorment es reposaran 

per arbres de fulla caduca adaptats a 

les característiques del passeig. A més, 

s’haurà de reconsiderar tant la ubicació 

com el nombre d’escocells, sobre la base 

d’un projecte de l’enginyer municipal, 

perquè no coincideixin amb els acessos 

d’entrada als habitatges.

 

A tal efecte des de la regidoria de Medi 

Ambient i la de Serveis es va convocar 

al novembre una reunió amb els veïns 

i veïnes del passeig del Castanyer, que 

unànimement van manifestar el seu 

vistiplau per a dur a terme aquesta 

actuació. Els veïns també van manifestar 

que, atès el cicle tropical d’aquests 

arbres i el tipus de poda diferenciat que 

s’aplica, no facilitava el manteniment i 

la neteja del carrer, que les branques 

envaïen excessivament patis i teulades 

dels habitatges, a més d’exposar que 

les tavelles que desprenen a la tardor 

provoquen caigudes i relliscades.

 

L’Ajuntament de Teià informa que, 

malgrat la bellesa d’aquests arbres, 

gens adequats a aquesta via pública, 

i davant dels informes corresponents, 

caldrà procedir a la seva tala i reposició 

per garantir la seguretat dels veïns i 

veïnes i dels vianants.

Les arrels i les soques d’quests arbres, de cicle vital tropical i d’uns 20 anys 

d’antiguitat, des de fa anys malmeten contínuament els panots de la vorera 

i el ferm del carrer. Les reparacions del paviment dutes a terme fins ara 

per part de l’Ajuntament són contínues i poc efectives, perquè no frenen 

l’efecte nociu provocat per la vigoria de les seves arrels, la qual cosa posa 

en perill la seguretat dels vianants i dels veïns i veïnes del sector.

Els indicadors, a més de remarcar 

l’agermanament amb el municipi toscà 

de Massarosa (Itàlia), destaquen dos dels 

atractius de turisme cultural de Teià:

-el celler romà de Vallmora 

(la CELLA VINARIA), a través de la 

reproducció del signaculum 

de Vallmora;

-el Fons Antoni Batllori i Jofré, 

amb seu a Ca la Cecília, de 

divulgació del llegat gràfic i 

museístic del dibuixant.

Col•locats els 
senyals turístics 
de benvinguda 

i comiat al municipi
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L’ADF de Teià habilita un nou espai al 

refugi de la Ferreria del Vedat
L’obra, executada pels voluntaris de l’ADF 

i l’empresa Fustereu, de Teià, ha comptat 

amb l’ajut econòmic de la regidoria de 

Medi Ambient de l’Ajuntament. Un cop 

més, agraïm la tasca de l’ADF de Teià de 

prevenció d’incendis forestals i de millora 

del nostre entorn, molt especialment a la 

zona del Vedat i del Sagrat Cor.

Al novembre l’ADF de Teià va ser 

guardonada amb el segon accèssit del Premi 

Rossend Muntané de Prevenció d’Incendis, 

convocat per l’Àrea d’Espais Naturals de 

la Diputació de Barcelona. L’ADF de Teià 

ja havia rebut altres quatre accèssits en 

les nou convocatòries anteriors, a més 

dels Premis Rossend Muntané per obres i 

actuacions de qualitat i el Premi Palestra 

Felicitats, doncs!

a la millor organització 

(de fet, és l’única ADF 

de la demarcació de 

Barcelona que ha rebut 

tots dos guardons).

Nou accèssit al Premi 
Rossend Muntané 

de prevenció 
d’incendis forestals

El celler romà de Teià ja té rètol turístic a la sortida del peatge d’Alella

Fins ara, el rètol anunciava només el celler 

modernista d’Alella i el museu de nàutica 

del Masnou com a referents turístics dels 

tres municipis. Aquest rètol està ubicat a 

la sortida del peatge d’Alella de la C-32, 

una sortida que també inclou des de fa 

un any la indicació del nom de Teià en la 

senyalització al costat de la d’Alella i del 

Masnou, després de les negociacions dutes 

a terme per l’alcalde amb la Generalitat 

de Catalunya i amb ACESA.

El celler romà de Teià serà visitable la 

tardor del 2007, ara que s’estan executant 

les darreres fases del Pla director CELLA 

VINARIA, un projecte que des del 2003 

gira a l’entorn de la posada en valor del 

jaciment romà vitivinícola de Vallmora 

(actualment, el jaciment només es pot 

visitar amb visites concertades). Aquest 

2007 es cobrirà definitivament el jaciment 

i s’hi ubicaran dues rèpliques de premses 

de vi romanes perquè puguin ser visitables, 

després del conveni subscrit entre 

l’Ajuntament de Teià amb el Departament 

de Cultura, ACESA, Caixa Laietana i Alella 

Vinícola Can Jonc, i amb el finançament 

europeu FEDER.

 

Complementàriament, el Departament de 

Turisme de la Generalitat ha de construir 

aquest 2007 la prova pilot dels Centres 

d’Acollida Turística, que s’ubicarà a 

la zona d’equipaments de Vallmora, a 

tocar del jaciment i de l’àrea de descans 

de la C-32, des d’on es construirà una 

passarel.la turística, a càrrec d’ACESA. En 

aquest projecte de dinamització turística 

La Direcció General de Turisme ja ha col•locat el rètol turístic que anuncia el celler romà de Teià, situat al jaciment de Vallmora.

hi participaran de manera conjunta els 

ajuntaments del Masnou, Alella i Teià, 

amb l’objectiu de promoure els productes 

del territori, especialment de la mà dels 

vins de la DO Alella, i el turisme cultural 

que gira a l’entorn del món vitivinícola i 

de la nàutica.

Col•locades 
les baranes 

d’accessibilitat per a 
gent gran als carrers 

Josep Sabatés 
i Maresme Les obres de la biblioteca es van adjudicar a l’empresa 

CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA CONSTRUCTORA SA, 

per import de dos 2.649.369,77 €, amb un termini 

d’execució de 18 mesos.

 

I les obres de la llar d’infants municipal es van 

adjudicar a l’empresa SEROM, SERVEIS, OBRES I 

MANTENIMENT SL, per import de 770.355 €, amb un 

termini d’execució de 4 mesos a partir del projecte 

executiu redactat i aprovat (1,5 mesos més).

L’Ajuntament adjudica les obres 
de la biblioteca pública i de la 

llar d’infants municipal
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S’han ubicat al carrer Puigoriol, al tram 

nord i també enfront de l’escola; al tram 

nord del passeig de la Riera, enfront 

del torrent de can Lledó; a l’inici del 

torrent del Dr. Barrera, a tocar del Cafè 

de Baix; i al torrent de Can Mateu, al 

començament de la Molassa.

 

A més, s’han ampliat les freqüències de 

Nous contenidors de fraccions reciclables
buidatge dels punts més conflictius, a través 

del conveni entre l’Ajuntament de Teià i 

el Consell Comarcal del Maresme.

Pavimentat el carreró Vila Taliano, que connecta 
el torrent de Casa Bru amb el carrer Fivaller

L’actuació, inicialment no prevista en 

les obres d’urbanització del torrent de 

Casa Bru, ha estat finançada íntegrament 

amb recursos municipals, i s’emmarca 

en les actuacions previstes pel govern 

municipal de millores i posada en valor 

del casc antic de Teià.

Es van rebre 85 respostes, que van 

escollir majoritàriament el nom de 

Carretera de Teià (46 vots), denominació 

que tindrà el tram sud d’aquesta nova 

via, des del Caprabo i l’EDAR (a tocar 

de la N-II) fins a l’alçada del pont de 

la C-32. L’any passat ja es va adoptar 

el nom de Passeig de Massarosa (nom 

del municipi agermanat amb Teià) 

per al tram nord d’aquesta nova via, 

fins a la connexió amb el passeig de 

la Riera.

 

La segona proposta més votada va ser 

la de passeig del president Francesc 

Macià (16 vots), d’entre les quatre 

propostes tancades consensuades 

amb els diversos grups municipals 

posades a valoració popular:

-Carretera de Teià: 
46 butlletes

-Pg. del president Francesc 
Macià:16 butlletes

-Pg. del president Tarradellas:
4 butlletes

-Pg. de Joan Raventós: 
2 butlletes

Les respostes també admetien altres 

suggeriments oberts, que donem a 

continuació: amb tres vots, carrers de 

Maria Aurèlia Capmany; amb 2 vots, 

passeig de la Marina,  avda. o passeig 

del Mar i pg. de la Mediterrània o del 

Mare Nostrum, amb 1 vot, pg. dels 

Al•locs, riera de Teià, avda. Pearson, 

camí dels Gegants, passeig del Taboll, 

passeig dels Pins Alts, passeig de la 

Platja, passeig de la Germanor o de la 

Unió i pg. de Joaquim Pujadas.

 

En el termini d’exposició pública de 

l’acord no es van presentar al•legacions, 

i al gener l’acord ja va quedar aprovat 

definitivament.

 

Des de l’Ajuntament agraïm les persones 

que hi van participar.

“Carretera de Teià” és el nom que els teianencs 
han escollit per consulta popular per a la nova 
carretera que connectarà el casc urbà amb la N-II

Al novembre es va aprovar per Ple el nom de “Carretera de Teià” per al 
tram sud de la nova carretera que connectarà el casc urbà amb la N-II, 
un cop tancada la consulta popular a què els teianencs i teianenques 
van participar al llarg dels mesos de setembre i octubre passats.

Estan pràcticament acabades 

les obres de substitució i 

complementació de l’enllumenat 

públic de quatre sectors del 

municipi, obra adjudicada i 

executada per SECE, d’acord amb 

el projecte elaborat per l’enginyer 

municipal i aprovat per Ple el 

setembre del 2004.

 

Les obres, d’un import de 

673.073,37 EUR i finançades per 

l’Ajuntament de Teià a través d’un 

pla plurianual, ha comportat la 

millora i la renovació de l’enllumenat 

públic dels sectors de:

    -La Molassa

    -Tram nord del passeig de la 

Riera, des de l’alçada del carrer 

11 de Setembre fins a la cruïlla 

amb el torrent del Molí.

    -El sector del Cim, tram nord dels 

carrers Puigoriol, carrer El Castell 

i tram sud del carrer Migjorn.

    -El sector de Manso Arnau, tram 

Enllestida la renovació 
de l’enllumenat públic 
de 4 sectors del 
municipi

nord del torrent de les Monges, carrers Santa 

Rosalia i Sant Francesc d’Assís, i escales 

escolars fins al carrer dels Pins.

 

Atenent a les necessitats urgents de 

millora d’altres sectors del municipi, 

el govern municipal ha encarregat a 

l’enginyer municipal la redacció del 

projecte de substitució i complementació 

de l’enllumenat de Valbellida-El Pont.

Aquest carrer és un dels 

Pavimentada la 
vorera esquerra del 
tram sud del carrer 

Puigoriol

accessos 

a peu 

habitual 

al Poble 

Espanyol 

i al 

poliesportiu, 

i també 

camí 

escolar.
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S’inicien els programes educatius 
promoguts per l’Ajuntament 

als centres públics
Com cada curs, en el segon trimestre és quan es porten a terme el gruix dels 

programes educatius que promou i paga íntegrament l’Ajuntament, des de la 

regidoria d’Educació, als centres públics adscrits al nostre municipi.

La relació fins a la finalització del curs escolar és la següent:

Precoç a 
infants 
de Teià

Les famílies de Teià així com les 
d’Alella, El Masnou, Premià de 
Mar i Premià de Dalt disposen 
d’un servei especialitzat en 
el desenvolupament infantil i 
atenció precoç anomenat CDIAP 
(Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç) i ubicat 

al Masnou.

Aquest centre ofereix un servei 

gratuït concertat amb el Departament 

d’Acció Social de la Generalitat per 

atendre els infants i les seves famílies 

preocupades per qualsevol aspecte 

del desenvolupament infantil dels més 

petits com ara problemes motrius, 

trastorns del llenguatge, trastorns 

emocionals, retards, etc

Una psicòloga, una logopeda, una 

psicomotricista i dues fisioterapeutes 

se n’ocupen de diagnosticar, orientar 

i tractar als infants de 0 a 4-6 anys 

tant dis del centre ubicat al Masnou 

com realitzant tasques de prevenció 

als centres de primària i a les escoles 

bressol. També compten amb el suport 

d’un psiquiatra, una neuropediatra 

i un treballador social des de la seu 

central a Mataró.

L’Ajuntament de Teià te signat 

un conveni de col•laboració amb 

la Fundació Maresme, ens gestor 

d’aquest centre, al qual ja se li han 

derivat diferents casos individuals. 

A nivell grupal dirigiran alguns dels 

programes de prevenció que des de 

la regidoria d’Educació es porten 

a l’escola CEIP El Cim i en breu 

s’ampliarà la seva actuació amb 

motiu de l’obertura de la futura 

escola bressol municipal. 

Desenvolupa-
ment Infantil i 

Atenció 
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Prenen possessió 
del càrrec 4 nous 
Policies Locals 

El passat dia 10 de novembre van 

prendre possessió com a funcionaris 

de policia local del nostre municipi.

Tots ells han estat, durant el curs 

acadèmic 2005-2006, en l’acadèmia 

de policia  i ja en el mes de juny 

van realitzar les seves pràctiques 

reforçant els serveis extraordinaris 

que a partir d’aquell mes es van 

realitzar. Una vegada aprovades les 

seves pràctiques han passat a formar 

part del personal de l’Ajuntament. 

Des d’aquestes línies els hi volem 

donar la benvinguda i desitjar-los un 

bon servei a la comunitat.

Millora dels vestidors de la Policia Local

Noves jubilacions 
de personal de 
l’Ajuntament

El passat dia 22 de desembre, durant 

l’aperitiu de Nadal dels treballadors 

i treballadores de l’Ajuntament, vam 

destacar la jubilació anticipada, per 

motius de salut, dels policies locals 

José Sánchez Almirante i en Josep 

Muñoz, i també la jubilació, per 

motius d’edat, de la Sra. Carmela 

García, que durant uns quants anys ha 

realitzat la neteja de les dependències 

municipals. Com a detall, els hem 

obsequiat amb un viatge amb les 

seves parelles. Des d’aquestes línies 

la nostra més sincera gratitut per la 

tasca realitzada.

En la línia de millora de les condicions 

laborals dels treballadors i treballadores 

de l’Ajuntament, amb el nou any, s’han 

posat en funcionament els nous vestidors 

de la Policia Local. L’actuació ha consisitit 

en reformar els espais dels que disposaven 

i una part de l’anterior magatzem de la 

Casa Municipal de Cultura. Anteriorment 

l’espai que disposaven els 13 agents era 

de 8 m2, ara disposaran, els onze agents, 

de 18 m2 i les dues agents  de 8 m2. 

Mesures extraordinàries de mobilitat 
al voltant de l’escola i el poliesportiu

Mentre esperem, amb l’ampliació de la 3a línia i l’aplicació del Pla “Camí Escolar”, 

hem de fer sostenible la mobilitat d’accés a l’escola i al poliesportiu. Cal reconèixer 

que l’orografia i la urbanització existent no faciliten la tasca d’organitzar la mobilitat 

i la circulació a l’entorn dels dos equipaments. La coincidència en el temps i en el 

lloc d’un gran volum de vehicles és difícil de conjugar. Ja des del mes de setembre 

es va informar, mitjançant un fulletó, de les mesures que des de les regidories de 

Mobilitat i Governació es consideraven oportunes. La policia local ha estat, durant 

tres mesos, realitzant tasques d’informació d’aquestes mesures i valorant-les. Una 

vegada avaluades es consideren d’aplicació  amb totes les seves conseqüències. Aquí 

teniu un plànol amb les zones possibles d’aparcament al voltant dels equipaments  i 

una relació de les mesures extraordinàries en jornades lectives:

Prohibició d’accés rodat a la pujada d’entrada al pati petit en horari restringit

Direcció única de pujada i aparcament a ambdós costats del c/Puigoriol 

des del tram d’entrada a l’aparcament de sota el poliesportiu fins al dipòsit 

d’aigua de la cruïlla amb el c/ Fivaller, amb el següent horari :

        o Matins, de 8.30h a 9.30h                    o Tardes, de 16h a 19h

Direcció única de baixada del c/Fivaller amb el mateix horari.
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L’alcalde de Teià denuncia el col•lapse 
del Servei de Correus per 

manca de recursos humans

Sr. Manel Rey Gozález

Director de Zona

CORREUS

Benvolgut,

    Arran del mal funcionament del servei 

de correus aquestes diades nadalenques, 

l’Ajuntament de Teià està rebent una 

allau de queixes veïnals sobre retards 

del lliurament de correspondència de 

més de 25 dies.

     Aquesta OAP Teià presta un mal 

servei endèmic, i ens n’hem queixat 

moltes vegades des de l’Ajuntament, 

atribuïble, d’una banda a l’insufient 

dotació de recursos humans (encara hi 

esteu destinant els mateixos recursos 

que el juliol de 2002, malgrat el 

creixement del municipi, actualment de 

6.000 habitants, i en previsió de nous 

creixements urbanístics perimetrals, 

tal com us vam informar en el meu 

darrer escrit de 2005).

     En un escrit de resposta del 19 de 

setembre de 2002, se’ns comunicava 

de l’entrada en funcionament de la 

reestructuració de l’oficina, mitjançant 

la qual la plantilla passava de 4 a 

6 persones, cinc de les quals amb 

jornada de 7 hores diàries, i una a 

mitja jornada de 3 hores 30 minuts. 

D’aquesta plantilla, el titular de l’oficina 

(OAP Teià) desenvolupa 7 hores diàries 

exclusivament per a tasques pròpies 

de l’oficina i atenció al públic. I d’ençà 

en contacte telefònic amb l’alcalde per tal de comunicar-li les mesures 
a adoptar per a solucionar els problemes del servei de correus a Teià.

Informació sobre la manca de recepció 
digital (TDT) dels canals privats i de TVE

Ja vam informar aleshores que per a 

la seva recepció només calia adquirir i 

instal•lar un receptor adequat:

 

a) un receptor amb MHP, que permet 

rebre els serveis interactius, a més de 

la programació digital;

 

b) un receptor bàsic, que permet rebre 

la programació digital, mitjançant 

el descodificador (que es connecta 

directament al televisor convencional) o 

el televisor digital integrat (que incorpora 

el receptor dins l’aparell).

 

-A causa de la topografia del nostre 

municipi, la major part d’antenes 

de Teià estan enfocades al repetidor 

del camí de la Serra i la Molassa, i no 

pas als repetidors de Collserola, la 

qual cosa condiciona tant la recepció 

analògica com digital dels canals de 

televisió.

 

-Pel que fa a la manca de recepció de 

la programació dels canals de televisió 

privades i de TVE, són les pròpies 

cadenes les que tenen l’obligació de 

costejar la transmissió del senyal. En 

el desplegament de la TDT en casos 

com el de Teià i d’Alella no tenen 

l’obligació de donar-nos cobertura 

fins a finals de 2008.

 

-Els repetidors que donen la cobertura 

a Teià i a Alella són propietat 

d’Abertis Telecom (que va absorbir 

Retevisión i Tradia), que és qui ha 

d’instal•lar, per encàrrec de les cadenes 

privades, els corresponents receptors. 

Abertis Telecom demana 94.000 EUR 

anuals als ajuntaments afectats per 

la prestació d’un servei de difusió 

per a l’avançament de cobertura dels 

múltiplex de TDT estatals des del centre 

emissor de cada municipi.

 

Avui per avui, és un cost que l’Ajuntament 

no pot assumir per un servei que no és 

competència municipal i que serà d’obligat 

compliment per part de les cadenes abans 

de final del 2008.

Des del gener del 2005 Teià rep 

perfectament els quatre canals de TV 

del múltiplex digital de la Corporació 

Catalana de Ràdio i Televisió, és a dir, 

les emissions de Televisió de Catalunya 

(TV3, C33, K3 i 3/24), per tal com el 

Maresme va ser prova pilot d’aquesta 

nova tecnologia.

Arran de les consultes que l’Ajuntament de Teià ha d’atendre sobre la manca de 
recepció dels canals privats i de TVE pel sistema digital (TDT), informem que:

Transcrivim la integritat de l’escrit de queixa remès 
al nou director de Catalunya de Correus, Manel 
Rey, el qual el passat 17 de gener ja es va posar 

que l’oficina de Teià ha esdevingut 

Oficina Tècnica, aquest novembre, no 

s’ha notat cap millora, perquè no ha 

vingut acompanyada de més dotació 

de personal fix.

     Per altra banda, i d’aquí també 

l’actual col•lapse, la coincidència de 

la manca de cobertura de dues baixes 

laborals en dos sectors del municipis 

aquest desembre, han fet agreujar la 

situació precària que ha carcteritzat 

els darrers anys. I aquest és un mal 

que es va repetint any rerere any i que 

reflecteix la mala gestió de la Prefectura 

Provincial de Correus.

     En definitiva, els vostres usuaris de 

Teià, als quals esteu obligats a prestar 

un servei adequat, no pot ser que 

pateixin retards de més de 20 dies de 

lliurament ni que només se’ls reparteixi 

correu un cop per setmana, queixa 

força habitual darrerament.

    I no pot ser que l’Ajuntament hagi 

de donar la cara contínuament davant 

dels nostres vilatans pel mal servei 

de Correus, per la qual cosa trametré 

aquestes queixes al Síndic de Greuges i 

a les institucions que calgui per tal que 

d’una vegada per totes se solucioni el 

mal servei que presteu a Teià.

    Esperant la vostra resposta i la 

vostra urgent intervenció, rebeu una 

cordial salutació.

Andreu Bosch i Rodoreda

Teià, 12 de gener de 2006           Alcalde
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L’Ajuntament de Teià augmenta 
gradualment el seu fons destinat a la 

Cooperació al Desenvolupament

Enguany, amb un pressupost total de 

9.000 euros, Teià ha col•laborat amb 

els següents sis projectes:

Des del Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament hem destinat 

un pressupost de 4.250 euros a dos 

projectes. El primer amb la comunitat 

senegalesa de Saré Coly Sallé, amb qui 

venim col•laborant des d’abans del 2003, 

enguany amb el projecte de rehabilitació 

i equipament de la botiga comunitària. I 

el segon amb la campanya d’emergència 

com a resposta a la Crisi al Pròxim Orient, 

per portar a terme accions humanitàries 

i evitar el col•lapse en la provisió de 

serveis públics bàsics a les poblacions 

afectades de  Palestina i el Líban.

El tercer projecte, Teià Solidari, s’ha 

treballat des de la Fundació Vicenç Ferrer 

des d’una col•laboració molt especial a 

la Festa Major de Sant Martí de Teià amb 

l’excel•lent concert que ens va oferir 

la Mònica Green. La recaptació de les 

entrades al concert, la venda dels quadres, 

juntament amb una aportació directa de 

2.000 euros de l’ajuntament van completar 

el cost total del projecte. Teià Solidari 

ha donat accés a una vivenda adaptada 

per a tres persones discapacitades de 

Brahmasmudram a la Índia. 

Des de l’Associació masnouina La Veu 

del Cor per Ajudar al Poble Cubà, hem 

col•laborat enguany amb una aportació 

de 750 euros per a la compra de material 

sanitari destinat al geriàtric “Alfredo 

Gómez Gendra” de Cuba. 

Des de l’ONG Ajuda al Desenvolupament, 

hem col•laborat amb una aportació de 

1.000 euros en la construcció del nou 

Centre d’Alfabetització de Garmi, a 

Hombori, a la regió de Mali, a l’Àfrica.

Finalment, des de la Fundació Pau i Solidaritat, 

que pertany a CCOO, hem destinat 1.000 

euros al Projecte d’Assessoria Legal de 

Dones anys 2006-2007-2008 a Managua, 

Nicaragua, impulsant un projecte de 

promoció de la igualtat dona-home.

L’Ajuntament de Teià col•labora i n’és 

soci del Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament des d’abans del 

2003. Amb algunes de les ONG com 

l’Associació masnouina La Veu del Cor 

per Ajudar al Poble Cubà, l’ONG Ajuda 

al Desenvolupament i la Fundació Pau i 

Solidaritat, ja fa dos anys que hi treballem, 

i altres s’han anat incorporant any rere 

any, com és el cas enguany de la Fundació 

Vicenç Ferrer. A totes elles volem agrair la 

tasca solidària que porten a terme en els 

països del tercer món, un bri d’esperança 

per a que aquesta cooperació algun dia 

ja no sigui necessària.

Visita a la 
Fundació Vicenç 
Ferrer i projecte 

Teià solidari 

Felicitats Teià! Un cop més has estat 

a l’alçada. Amb aquestes petites coses 

fem grans els pobles, avui hem d’estar 

contens i dir que TEIÀ s’escriu amb 

majúscules. 

El projecte Teià Solidari, de tres cases 

per a discapacitats: P.Vannurswammy de 

40 anys i la seva família, P.Ammeenbee 

de 18 anys i K.Ramanma de 19 anys, 

a qui vam tenir el plaer de conèixer 

i visitar. 

Va ser un cúmul d’emocions, nosaltres 

teníem il•lusió de coneixe’ls, però ells 

no us podeu ni imaginar la rebuda que 

ens van fer. Per nosaltres ha estat una 

experiència inoblidable. 

Vam tenir el plaer de conèixer a 

Vicenç Ferrer i voldria citar unes 

paraules d’ell: “Hi ha una part de la 

humanitat que pot i una altra que no. 

Doncs la que pot, hauria d’ajudar a 

la que no pot”. 

Teià té un placa i un projecte, el nostre 

agraïment sincer a ĺ Ajuntament de Teià, 

a tots els artistes, els pintors que van 

cedir la seva obra per a la subhasta, a 

la Mònica Green i a tots els que hi han 

col•laborat en aquet projecte.

NO CANVIÏS TEIÀ!
ESTEM ORGULLOSOS DE TÚ!

Josep i Anna / Ana Mejía Fernández

Des de l’inici de la nova legislatura, l’any 2003, l’Ajuntament de Teià ha 
augmentat gradualment la seva partida pressupostària destinada a la 
Cooperació al Desenvolupament. Dels 3.000 euros anuals dotats l’any 2003 
fins a arribar als 12.000 euros que es podran destinar l’any 2007.

Un poble solidari és aquell que té la 
bondat suficient per pensar en els 
altres. Dins d’aquesta constel•lació 
de persones que és la humanitat. 
Teià ho és. Ha pensat en un projecte 
solidari per ajudar a tres famílies amb 
discapacitat a la regió d´Anantapur 

a la llunyana Índia. 



L’equip de govern informa22

Marató de Tv3

L’Ajuntament de Teià vol fer arribar el seu agraïment a totes les entitats, 

així com a la resta de col•laboradors i col•laboradores que s’hi van 

adherir: el grup de percussió femení She-Band, l’escola de ball Pas 

Bàsic, el centre gerontològic AMMA Teià, i els doctors Jordi Montero i 

Pere Beato, coordinador de l’ABS El Masnou-Alella-Teià, i la infermera 

del Consultori Municipal Floren Villanova, per la seva participació en 

la Taula Rodona i per la xerrada de qualitat que ens van oferir. 

Tampoc volem oblidar la col•laboració de persones a nivell individual que 

van fer-nos arribar una aportació econòmica o bé material, com la Carme 

Solanellas que va participar amb l’elaboració de l’aperitiu del Grup de 

Joves, o la Colla Amistat - Amics per sempre que ens van fer arribar un 

donatiu, així com a totes les altres persones que amb la vostra aportació 

anònima vau afegir un granet de sorra a una diada solidària.

La jornada va estar marcada per la diversitat d’activitats, esportives, 

culturals i lúdiques, la participació social, la varietat d’informació entorn 

al dolor crònic, la convivència, la bona entesa i el treball conjunt entre 

les entitats organitzadores, aconseguint una recaptació econòmica de 

1.761,56 €.

Malgrat no hem pogut superar la xifra de l’any passat a Teià estem 

encoratjats en seguir organitzant la Marató de TV3 perquè és una diada 

de participació i solidaritat. Gràcies a tots per la vostra aportació.

El passat diumenge 17 de desembre vam celebrar la Marató 
de TV3 a Teià amb l’organització i el suport de l’Ajuntament 
de Teià i les entitats del nostre poble: Agrupament Escolta 
Mintaka, Associació DANA, Corals Esclat i Picarol, Grup Dimonis 
Teià, Esplai Itaca, Colla Gegantera, Assemblea Local del GRAMC, 
Societat la Flor de la Palma, Agrupació Esportiva Teià (que van 
fer cessió d’ús de la pista tot el matí), Teià Futbol 5, Grup de 
Joves, Futbol Dones, Club Dòmino Teià, Grup Excursionista Teià, 
Casal de la Gent Gran, AMPA El Cim, Club de Patinatge Teià i 
Club de Futbol Teià.

 L’Escola de ball Pas Bàsic en un moment de 
l’exhibició a la pista.

El Conta Contes organitzat per l’AMPA.

Les activitats organitzades per les entitats al 
carrer Pere Noguera.

Inaugurat el Nucli Zoològic Municipal de 
Teià amb una Jornada de Portes Obertes 

organitzada per l’Associació DANA 

La jornada va transcórrer amb el pas constant de 

persones interessades en conèixer la tasca que 

desenvolupa aquesta associació al nostre municipi i 

per veure les noves instal•lacions del Nucli Zoològic 

Municipal que ha adequat l’ajuntament l’any 2006. 

Des d’aquest mes de gener l’Associació DANA 

és la responsable de gestionar el Nucli Zoològic 

Municipal de Teià, donant pas d’aquesta manera 

a una nova etapa encaminada en la defensa dels 

drets dels animals al nostre municipi.

per l’Associació DANA dins dels actes de la 
Festa Major de Sant Martí.

El passat 19 de novembre es va inaugurar oficialment el Nucli Zoològic 
Municipal de Teià aprofitant la Jornada de Portes Obertes organitzada 

 Punt  
d’informació per 
a la gent gran

Nou horari:
a partir del 6 de febrer

Dimarts 
d’11h a 12h

Dijous de 
16.30 a 17.30

Al Casal de la Gent 
Gran de Teià
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El Fons Batllori acull l’exposició 

“Cesc. Amb poques paraules” 

A partir de la idea i del treball de 

muntatge del Toni Batllori, l’exposició 

recull una mostra antològica completa 

del treball artístic del Cesc. Així, no 

només podem gaudir de molts dels 

seus acudits originals (alguns d’ells 

censurats en la seva època), sinó que 

la mostra aplega treballs de totes les 

disciplines artístiques que en Cesc 

va explorar al llarg de la seva vida: el 

disseny publicitari, la confecció de cartells 

per a la Fira del Llibre de Barcelona, 

pintures, i fins i tot gravats.

Aquesta exposició, i concretament la 

disponibilitat de molt material cedit pel 

ens ha esperonat a ampliar els horaris 

de visita durant aquest període.

Malauradament, el passat mes de 

desembre vam haver de lamentar la 

mort d’en Cesc, pocs dies després 

que ell mateix passés per l’exposició 

i comprovés el resultat de la tasca de 

muntatge. Des d’aquestes pàgines volem 

agrair i reconèixer la seva disponibilitat 

i la de la seva família perquè poguéssim 

comptar amb el màxim de material 

original per a l’exposició; i esperem 

haver contribuït modestament a la 

difusió de la seva obra artística.

Des del passat mes d’octubre i fins a finals de febrer d’enguany s’ha pogut visitar a Ca la Cecília l’exposició “Cesc. 
Amb poques paraules”; dedicada a l’obra del dibuixant Francesc Vila Rufas, conegut amb el sobrenom artístic de Cesc.

propi autor, ha suposat l’ampliació de 

l’espai fins ara disponible per a exposicions 

a Ca la Cecília amb una sala més. A més, 

la repercussió mediàtica del personatge 

Jornada per a discapacitats a Massarosa
Els dies 26 i 27 de gener d’enguany, una delegació de Teià formada per sis persones discapacitades, els 
seus acompanyants, dos representants de la Fundació Maresme, dos professionals de l’Ajuntament de Teià, 
i un representant polític, van participar en les Jornades per a Discapacitats celebrades al poble germà de 
Massarosa, en el marc del Programa d’Agermanament Massarosa-Teià.

Les Jornades per a Discapacitats de 

Massarosa, sota el títol “Un a Un. Famílies i 

Institucions: Projecte de vida”, van néixer 

amb l’objectiu de compartir i aprendre 

experiències sobre la integració social i 

laboral de les persones discapacitades des 

del vessant més directe de les persones 

afectades i els seus familiars. Tot un 

seguit de ponències amb la participació i 

col•laboració dels professionals dels serveis 

socials i sanitaris de Massarosa i de la seva 

comarca, d’entitats i grups d’animació i 

teatre, i especialment amb la participació 

de totes les persones discapacitades 

assistents i els seus familiars.

La nostra delegació ha pogut participar 

i gaudir d’aquestes jornades, que a més 

a més han comptat amb la intervenció 

directa dels representants de la Fundació 

Maresme amb una ponència sota el nom 

de “L’experiència catalana en el procés 

d’integració social”. Unes jornades que 

també han ofert a la nostra delegació la 

possibilitat de visitar un Centre de Dia 

per a persones discapacitades, i en un 

vessant més lúdic, la sempre fantàstica 

visita de les ciutats de Lucca i Pisa. Adrià Lahuerta, Roger Frau, Juanita Casals, Imma 
Balavasquer, Lluïsa Maria Fernández i Jordi Parés.

Un intercanvi d’experiències entre els dos pobles que enforteixen encara més 

el lligam afectiu de l’agermanament.

Parlaments el dia de la  
inauguració de l’exposició



Un any més, 
els tres Reis 
de l’Orient no 

falten a la 
seva cita

Puntualment i sense faltar 

a la seva cita anual, el dia 

5 de gener Teià va acollir 

la visita dels tres 

Reis Mags de l’Orient.

Melcior, Gaspar i Baltasar, a dalt de 

les carrosses preparades per la Colla 

Gegantera, la Societat la Flor de la 

Palma i l’Esplai Itaca, van presidir 

la cavalcada que els va portar del 

camp de futbol fins a l’Ajuntament, 

on van recollir les cartes de tots els 

nens i nenes que encara no els les 

havien fet arribar.

La comitiva de Ses Majestats va 

estar acompanyada i escortada 

per un grup de genets del poble; 

per les comparses de nens i nens 

de l’AE Mintaka, l’AMPA i l’Esplai 

Itaca; pels vehicles del Club de 

Dòmino i del Teià Futbol 5; i tot 

plegat ambientat amb música de 

banda i malabars de foc.

Des d’aquí volem fer arribar 

l’agraïment a tots aquells 

que vau contribuir a fer tan 

grata aquesta rebuda a uns 

personatges que any rere any 

ens reparteixen tanta il.lusió.

L’equip de govern informa24

En Miquel Riera i en Miquel 
Puigvert, el dia de la 
inauguració del pessebre 
artístic d’en Jaume 
Bardavio (aquest any, 
convalescent, no hi 
va poder ser present).

L’enhorabona als pessebristes 
i al Casal de la Gent Gran

La Núria Ribas, autora de la 
felicitació de Nadal d’enguany

Aquesta jove artista de 

Teià ha estat l’encarregada 

d’ilustrar la felicitació de 

Nadal d’aquest any, amb una 

imatge clarament inspirada 

en el fet 

de la maternitat.

Des d’aquestes pàgines 

volem agrair novament i 

públicament el seu treball i 

la seva disponibilitat. 

Fidels a la tradició de 
desitjar unes bones 
festes de Nadal amb 

una felicitació basada 
en el treball d’algun 
dels nostres artistes 
locals, enguany ha 
estat el torn de la 

Núria Ribas.



Per festa major, nit jove a teià:
 sopar + cercatasques + concerts

La passada Festa Major 2006 ha estat 

un nou exemple d’aquesta dinàmica. 

Un grup de joves de Teià, de diferents 

entitats, va organitzar el sopar jove i 

el cercatasques; actes que van ser un 

èxit rotund per l’afluència massiva i 

participació de joves.

Aquest any la Festa Major ha tingut unes nits especials dedicades al jovent. 
Estem en  una fase en què la gent jove de Teià comença a tenir veu i vot 
en tot allò que volen per al poble. Els i les joves de Teià es mouen, estan 
vius, opinen, es queixen i organitzen.

Val la pena destacar que l’organització 

d’aquests actes va anar a càrrec completament 

d’aquest grup, i es va valorar com a molt 

positiva d’acord a com es van desenvolupar 

les activitats. Aquests fet demostra una 

vegada més que els i les joves de Teià són 

perfectament capaços de tirar endavant 

totes aquelles iniciatives que es 

proposen per al seu poble.

A continuació del Cercatasques hi va 

haver el concert del grup guanyador 

de la Beca de Joves Músics 2005, 

Dismensionel, en qualitat de teloners; 

i després va actuar Orquestra de 

Mitjanit, grup triat i consensuat 

amb el Grup de Joves.

Projecte beca per a joves músics: 
edició 2006

Aquesta beca té com a objectiu impulsar 

els joves músics que es volen començar 

a obrir camí en aquesta professió 

i necessiten recursos i suport. Els 

3.000 euros de la beca es destinen 

a l’enregistrament d’un C.D. en un 

estudi de gravació, el disseny de la 

caràtula, i la seva posterior difusió a 

través d’emissores, sales de concerts i 

d’altres organismes musicals. A més, el 

grup guanyador té l’oportunitat de fer 

un concert per Festa Major a cadascun 

dels pobles organitzadors.

Aquest any els ajuntaments de Teià, Alella, i el Masnou han convocat 
la 3a Beca per a joves músics, amb un premi valorat en 3.000 euros. 

L’elecció dels grups finalistes, així com 

la del guanyador del concurs, recau en 

un jurat qualificat i expert.  Aquest any 

2006  han passat 5 grups a la final: 

Garaje 66 (Masnou), Freud quiere Bailar 

(Alella), La Konnexión (Masnou), Sin-é 

(Masnou) i More (Masnou). La final es 

va fer durant la Festa Major de Teià, el 

divendres 3 de novembre al Pavelló, en 

una altra de les nits dedicades als joves. 

El grup guanyador de l’edició d’enguany 

ha estat Sin-é; un grup de Masnou que 

toca i composa música pop. 

Projecte Adrenalina a l’IES Alella

Adrenalina es duu a terme gràcies a la figura dels corresponsals, que són els alumnes 

que fan de pont i connexió amb el seus companys. Ells són els encarregats de 

transmetre la informació i recollir propostes. En el cas de Teià, enguany comptem 

amb 15 corresponsals.

Aquest curs hem tornat a engegar el projecte Adrenalina, de dinamització i 

informació a l’IES Alella. Aquest projecte, realitzat conjuntament amb Alella, té per 

objectiu crear nous canals de comunicació amb els i les joves de l’Institut.

Moltes gràcies a tothom per la seva participació!

El llibre original de 1892 duia el títol de 

Los aucells de Teyá y Masnou. Breu noticia 

dels llochs en que s’estacionan, d’ahont 

venen y ahont van, sustancies de que 

s’alimentan, cant, cria y beneficis que 

reportan, seguida d’unas instruccions 

per mantenirlos engabiats. Però la 

nova edició del llibre també inclourà 

el Suplement als aucells d’istiu i als 

aucells de passa, un manuscrit inèdit 

datat el setembre de 1900 autògraf 

del mateix Jacint Barrera.

 

La nova edició de llibre es publica a 

través de LYNX EDICIONS, una editorial 

barcelonina especialitzada en natura 

i ornitologia, en coedició d’ambdós 

ajuntaments. I serà presentat a tots 

dos municipis pels volts de Sant 

Jordi. I comptarà amb un  pròleg 

i un apèndix del Dr. Xavier Ferrer, 

professor titular de Zoogeografia del 

Departament de Biologia Animal de la 

Facultat de Biología de la Universitat 

de Barcelona. També contindrà una 

breu biografia del Dr. Barrera a cura 

de Jordi i Josep M. Balada. I els textos 

han estat regularitzats i modernitzats 

ortogràficament per Andreu Bosch.

 

A part del patrocini dels ajuntaments 

de Teià i del Masnou, que hi aportaran 

4.100€ cadascun, l’edició compta amb 

un ajut de la Diputació de Barcelona 

i del grup immobiliari Zyland.

Els ajuntaments de Teià i del Masnou 

estan preparant de cara a Sant Jordi 

l’edició commemorativa del llibre Els 

ocells de Teià i el Masnou, del teianenc 

Dr. Jacint Barrera, llibre publicat el 

1892 a l’editorial “Renaixença”, avui 

introbable. Es tracta d’un llibre molt 

valorat científicament; de fet, el 

primer llibre d’ornitologia moderna 

editat en català.

del Masnou editaran 
conjuntament 
Els ocells de Teià i 
el Masnou del 
Dr. Barrera, un 
llibre del 1892

Els 
ajuntaments 
de Teià i 
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Taller de Relleno

XII Passejada per Teià

Pregó de Festa Major 
a càrrec del col•lectiu Dones 21

Castells amb  els Castellers de Mataró

Un dels trets diferencials del 

calendari festiu de Teià és que 

la Festa Major de Sant Martí se 

celebra al novembre, ben entrada 

ja la tardor.

Lluny de representar un problema 

o de generar debats sobre el 

seu trasllat a l’època estival, 

hem sabut convertir entre tots 

aquest fet en un tret original i 

en una oportunitat, aprofitant la 

distància que ens separa en el 

temps de les cites festives dels 

pobles veïns i que es concentren 

majoritàriament a l’estiu.

És per això que podem 

respondre sense embuts a 

la pregunta “Festa Major al 

novembre?”: “SÍ; QUÈ PASSA?!”

Sens dubte, l’èxit d’aquesta festa és fruit de la conjunció de molts esforços 

moltes vegades ocults o, si més no, no prou reconeguts, i que val la pena 

repassar i agrair.

En primer lloc, a les entitats i associacions locals que, de manera entusiasta 

i desinteressada, mantenen any rere any les seves propostes d’activitat i 

constitueixen la columna vertebral dels actes que se celebren aquests dies. 

Tasca que acompanyen amb la implicació dels seus membres i amb la cessió 

d’espais i materials.

En segon lloc, a tot el personal de l’Ajuntament que en major o menor mesura 

intervé en la preparació i organització dels actes. Al personal de Serveis de 

Manteniment, per la seva col.laboració en les tasques de logística general i 

neteja d’espais; a la Policia Local, per la labor de control de la mobilitat i de 

l’actitud cívica; i al personal de les àrees de Cultura i Joventut, per la labor de 

coordinació general de tots els actes.

I finalment, i molt especialment, als membres de la Comissió de Festes, que des 

del mes de maig mantenen la seva il.lusió i dedicació en tot el procés perquè 

tots en puguem gaudir de la millor manera possible.

MOLTES GRÀCIES A TOTS I FINS L’ANY QUE VE!! !

Sant Martí 2006

Festa Major al novembre? SÍ;  QUÈ PASSA?!
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Correfoc amb els Dimonis de Teià

XX Trobada de Gegants

Sopar popular

Sardanes

Tei de Plata 2006

Exhibició 
de country

CercatasquesBaixada de vehicles sense motor

Paella 
popular

Festa popular Curses de sacs

Guerra de bombardes

Visita
al CRAM



Han de ser les necessitats de finançament d’inversions 
públiques en matèria d’equipaments i de mobilitat les 
que han de condicionar els paràmetres de creixement 
urbanístic, que, al nostre entendre, ha de ser restrictiu. 
Des d’aquest punt de vista, qualsevol futur conveni 
urbanístic que reculli el nou POUM ha d’estar subjecte 
a quatre requisits indispensables que afavoreixin la 
cohesió social i la sostenibilitat del municipi:
 

 _. Que el creixement que es proposi sigui concentrat 
i intensiu (amb habitatges plurifamiliars) i no pas 
extensiu, com fins ara (amb habitatge unifamiliar, 
que es menja molt de territori). Perquè hem de 
pensar en els costos dels serveis, que no han de 
ser gravosos (neteja viària, xarxa d’enllumenat, 
recollida de brossa, etc.); i perquè un creixement 
així afavoreix la cohesió social.

 _. Que qualsevol operació urbanística, d’acord amb 
la nova llei del sòl i d’urbanisme, comporti dotació 
d’habitatge social protegit, sigui de promoció 
pública o de promoció privada sota control 
públic. A través de condicionar un percentatge 
que giri a l’entorn d’un mínim del 25% de reserva 
per a habitatge social, i a través de l’obtenció 

d’aprofitament mitjà per a la compra de terreny 
per a habitatge protegit.

 _. Que tot conveni urbanístic comporti una càrrega 
addicional de recursos econòmics per a finançar 
equipaments i infraestructures públiques, i que 
resolgui els problemes de mobilitat interna del 
nostre teixit urbà amb el Masnou, la nova carretera 
de Teià i la futura connexió amb la variant de la 
N-II paral·lela a la C-32 o, millor, amb una futura 
connexió directa amb una C-32 lliure de peatge 
convertida en autovia.

 _. Que cap conveni urbanístic no comporti la 
disminució d’entorn protegit ni de zones verdes; 
ans al contrari, que qualsevol conveni urbanístic 
se subordini a la recuperació o ampliació d’espai 
protegit i de zones verdes.

 
Aquest és l’ideari que ERC vol aportar amb el nou POUM, 
ideari que queda ben implícit en els criteris que van 
ser aprovats per Ple ara fa gairebé un any, criteris que 
defensarem fins al final d’aquest procés.

Des d’ERC pensem que els treballs de revisió del POUM que estan en procés han de basar-se en els criteris aprovats 
unànimement per ple de creixement sostenible, condicionat, no tant per la capacitat potencial de creixement del 
municipi —que tampoc no és excessiva físicament (excloent les zones protegides del Pla especial del Parc de la 
Serralada Litoral i la proposta d’ampliació aprovada per ple també per unanimitat fa més d’un any, a més de les 
zones afectades per les reseves de l’autopista C-32 i les limitacions supramunicipals contemplades pel Pla Director 
Urbanístic del Sistema Costaner aprovat per la Generalitat de Catalunya)—; sinó condicionat per les necessitats de 
cohesió social i per l’escassa capacitat inversora que els ajuntaments tindrem en un futur. I, sobretot, subordinat a la 
preservació del nostre entorn natural, el Parc de la Serralada Litoral i altres zones boscoses.
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Agustí Barbolla
Porteveu del grup municipal d’ERC
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Convergència i Unió, com sempre ha explicat, es 
felicita d’aquest nou pas endavant, per què entén 
que els nostres fills i filles gaudiran d’un servei que com 
a ciutadans hi tenen dret,  i sobretot amb l’imminent 
augment de població, el nou  IES es convertirà en una 
primera necessitat, sortosament resolta, pel conjunt de 
la comunitat educativa de Teià.

El nostre grup també ha mantingut, i així ho seguim 
expressant, que el govern municipal d’ERC i PSC no 
ha volgut saber-ne res de l’alternativa que es va 
platejar el seu dia d’un nou emplaçament per l’Institut 
que estalviaria a les arques municipals 144.000€, que 
donaria més bon accés i proximitat de l’equipament 
al nucli urbà i a altres equipaments culturals, com la 
biblioteca, etc. Però això avui ja només pot ser un retret 

a la tossuderia del govern municipal per  una decisió 
de la qual, els teianencs, hem de demanar comptes i 
tenir en compte.

La festa de la primera pedra, merescuda pels vilatans, 
i a la qual s’hi van afegir les entitats locals i la totalitat 
de les forces polítiques del nostre poble, com ha de ser, 
només va quedar desdibuixada per les paraules del que 
havia estat president de la plataforma pro Institut, que 
a diferència dels discursos institucionals i en clau positiva 
de l’alcalde i el Conseller d’Ensenyament, algunes de les 
paraules del representant de la plataforma van estar fora 
de lloc, amb una intencionalitat clarament demagògiques 
i en to rancoros com ja ens tenia acostumats, en una 
intervenció que l’acte no es mereixia.

A mitjans del mes passat Teià va poder assistir a la col.locació de la primera pedra del futur institut d’ensenyament 
secundari de Teià, un equipament pel qual s’ha lluitat i treballat, tant l’administració municipal, des del 
consistori encapçalat per l’alcalde Joan Castan que va posar en marxa el projecte, passant per l’actual que 
l’ha desenvolupat, i finalitzant en el proper consistori que sortirà de les urnes el  mes de maig, com també des 
de la iniciativa i la mobilització dels veïns, pares i mares de l’escola, que amb el seu posicionament a favor 
de què Teià tingui Institut, van esperonar i pressionar les administracions per fer realitat, el pas que ara fa unes 
setmanes tots hem cel.lebrat.

Grup Municipal de 
Convergència i Unió
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El nostre grup municipal ha optat per la renovació. Els 
dos representants, sotasignants donem pas i suport  a 
gent més jove que amb molt entusiasme i amb esperit 
de servei han decidit fer aquest servei al poble, com 
deia l’ exconseller d’Educació Joan Manuel del Pozo, 
el dia de la presentació de la cap de llista del nostre 
grup.

Amb aquesta il·lusió i aquest esperit de servei ara fa 
vuit anys vàrem ser escollits com a representants del  
Partit Socialista i després de quatre anys a l’ oposició, 
vàrem assolir el govern conjuntament amb ERC.

Estem satisfets de la nostra feina i aportació en donar 
estabilitat de govern, a  generar un debat obert en totes 
les accions de govern, afrontant decisions compromeses 
i ineludibles, com l’increment impositiu per sanejar 
unes finances locals hipotecades, com regular totes 
les contractacions laborals a l’Ajuntament. 

Estem orgullosos d’haver contribuït d’una forma directa 
pel que fa a Promoció Econòmica: a crear la Fira del 
Bolet, a expandir la Ficoem-Sant Ponç, a promoure 
campanyes per afavorir el comerç local, a ampliar els 
Serveis d’Ocupació i els nous emprenedors, a donar 
continuïtat als Serveis d’Orientació Jurídica i d’atenció 
al consumidor. Pel que fa a comunicació-participació, 
estem satisfets de les més de 20 assemblees públiques 
i la millora de la quantitat, qualitat i freqüència en 
la informació als ciutadans, mitjançant el butlletí, 
l’agenda mensual i els fulletons editats. En esports, 
estem orgullosos de l’alt nivell de participació de la 
població en les activitats del Poliesportiu (més de 350 
persones passen diàriament per les seves instal·lacions) 
i de l’ ajut que ens ha estat possible donar a totes 
les entitats esportives i iniciatives socials, i coordinar 
activitats mancomunades amb Alella i el Masnou.

A part de rebre suport per la nostra activitat específica, 
l’hem donat a totes les accions de govern, com 
a Urbanisme: en la materialització de l’Institut, 
l’arranjament del torrent de casa Bru, arranjament 

del cementiri, parc de Vallbellida, obres de la plaça 
Catalunya, obres de la Biblioteca i els pisos de la 
Plana, de la posada en marxa del POUM, amb les 
seves Jornades de Participació, i d’altres com Mobilitat,  
aconseguint la millora del transport en desplegament 
i freqüència, i en les accions Socials, de Sanitat, de 
protecció dels animals, protecció del nostre Medi 
Ambient, en Educació, en Gent Gran, l’Agermanament 
i Promoció de la Cel·la Vinaria de Vallmora, en la 
millora dels Serveis (enllumenat, recollida selectiva 
de brossa, ampliació horari d’atenció públic, millora 
en manteniment, neteja, enjardinament,...), en les 
mesures fiscals de protecció socials i veïnal, en una 
Cultura plena de gran actes com el Retaule de Teià, el 
reconeixement a la Colònia Sueca,  la celebració del 
Privilegis, en la dotació i consolidació del Fons Batllori, 
en exposicions de grans artistes; Jordi Savall, Cesc, 
Runde, i molts altres. I en redacció del Pla del Joventut 
com a eix director en les linies d’actuació d’aquest 
col·lectiu i moltes de les mesures transversals que han 
acompanyat moltes de les actuacions locals. 
El que més ens va fer patir va ser l’episodi d’inseguretat 
ciutadana que va succeir i que amb la dedicació de 
recursos urgents es va aturar en sec, afortunadament,  
i  esperem que  continuï  així en el nostre poble.

I com que som conscients que en l’exercici de Govern 
no es fan mai les coses a gust de tothom,  volem dir-
vos que la nostra voluntat sempre ha estat mirar pel 
bé del col·lectiu davant de l’interès privat, reforçar la 
nostra identitat comunitària, donar suport i garantir 
totes les accions de progrés i solidaritat que hem anat 
generant

Finalment, també, volem expressar que els mals 
moments o les dificultats s’obliden i que el que perduren 
són les satisfaccions i,  per  a nosaltres ha estat  molt 
gratificant haver estat regidors de la Legislatura 2003-
2007 del  Govern  Municipal de Teià.  Gràcies a tots.

Com és preceptiu, el proper 27 de maig hi haurà eleccions municipals. Tots els grups presentaran les seves llistes 
renovades amb candidats que repeteixen o candidats nous a ocupar l’Alcaldia. Ara, entrem en un període on la 
col·laboració i la competència, on la complementarietat i la diferència; s’expressen en tota la seva plenitud, aquest 
aspectes antagònics són els elements bàsics de tota “evolució”, i són els elements a sospesar per anar valorant el 
futur que configurarem entre tota la ciutadania.

Joan Antoni Martínez Manso                                            
     Josep Maria Gallés Colera



El dinamisme de les entitats i associacions fan 
de Teià un espai d’activitat continuada

Un poble amb empenta

Tot aquest moviment neix del desig de col•lectius de persones 
d’ajuntar-se i organitzar-se per gaudir d’allò que més els agrada 
o per portar a terme accions beneficioses per una comunitat 
social, com és Teià. Per tant, es parteix de la base de l’altruisme 
per construir un espai de convivència dinàmic i viu. 

Aquest podria ser un dels eslògans més característics del poble. I és que el teixit associatiu de Teià no para mai quiet, 
sempre està ordint coses noves per tal d’eixamplar la teranyina. Actualment, al poble, hi ha constituïdes més de vint 

entitats, associacions, grups, casals, clubs o agrupacions, amb una activitat continuada i consolidada.

El fet associatiu implica l’aflorament de valors com la cohesió, 
el compromís o el treball en equip d’aquells que hi participen i, 
alhora, fa que aquests valors arribin d’una forma o altra a la resta 
de persones de la comunitat. D’altra banda, els llaços d’amistat 
s’amplien i es potencien en compartir un objectiu comú, ja sigui 
per organitzar una excursió a la muntanya o per mostrar aspectes 
de la cultura catalana, com els gegants.

Aquestes reflexions són importants per mirar d’entendre què significa 
a Teià l’entrellat d’associacions i entitats que hi conviuen. El fet de 
poder gaudir d’un teixit associatiu com l’actual no és obra d’un sol 
dia, suposa la dedicació de molts anys de forma desinteressada 
i, per tant, és important conèixer-les i tenir-les en compte, perquè 
representen un motor actiu i de llarga durada.

Gerard Vall-llovera

El fet associatiu implica l’aflorament de valors com la 
cohesió, el compromís o el treball en equip

El mosaic que conformen dóna cabuda a tots els gustos i aficions, 
ja que responen a tipologies força diverses, amb objectius que no 
tenen res a veure. Aquest fet facilita que una mateixa persona pugui 
ser membre de diferents entitats del  poble. N’hi ha d’esportives, 
de defensa del medi ambient, de lleure, educatives, culturals... Les 
entitats dedicades a l’esport són les que tenen més èxit actualment. 
Teià disposa de nou associacions o clubs esportius, que compten 

El mosaic que conformen dóna cabuda a tots els gustos i 
aficions, ja que responen a tipologies força diverses

amb un número de socis molt important.

Cal remarcar, però, que la cultura no es deixa de banda i és l’eix 
vertebrador en sis entitats del poble, ja sigui per mostrar diferents 
vessants artístiques, com és el cas de les corals o el teatre, o per 
mantenir vives les tradicions catalanes.

L’impuls permanent ha portat a l’acció conjunta de les 
entitats i associacions per assolir fites comunes

L’impuls permanent dels qui hi participen ha portat a l’acció 
conjunta de les entitats i associacions per assolir fites comunes. 
El més clar exemple d’això és l’organització dels actes de la Festa 
Major. L’esforç conjunt de les agrupacions de Teià fa que una de 
les festivitats més importants llueixi com es mereix. D’altra banda, 
des de fa pocs anys, les entitats i associacions s’han unit per la 
Marató de TV3, un fet que les honra. La tradicional fira matinal per 
a recollir fons s’ha consolidat i ha potenciat que el poble s’involucri 
més en la lluita a favor de les causes justes.

Un altre acte que recau sobre les entitats és la cavalcada dels 
Reis Mags d’Orient, ja que són les encarregades de preparar les 
carrosses perquè ses majestats puguin fer el recorregut de la forma 
més elegant i còmode possible. Per últim, un altre fet interessant és 
l’organització de la setmana de la joventut. Inicialment la muntaven 
les entitats amb participació de joves, però l’estreta coordinació 
ha derivat en la creació d’un grup permanent de joves, associats 
o no, que s’encarreguen d’organitzar les activitats de la setmana 
de la joventut i d’altres durant tot l’any.

Per tant, no només hi ha moltes associacions i entitats a Teià, 
sinó que, a més, són capaces d’organitzar-se i coordinar-se per 
treballar plegades i muntar actes conjunts. Un valor, el del treball 
compartit, que cada vegada és més difícil de trobar.
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Relacionades amb la 
naturalesa

Socis

ADF Teià 20

DANA defensa dels animals i la natura 71

Relacionades a 
col•lectius concrets

Socis

Casal de Joves 188

Casal d’avis Gent gran de Teià 310

Dones 21 grup d’opinió 8

Agrícola de Teià 30

Culturals Socis

Colla Gegantera de Teià 43

Corals Esclat, Picarol i Cor Atalia 70

Dones Puntaires 20

Grup de Dimonis de Teià 50

Grup de Trabucaires de Teià 6

Societat La Flor de la Palma 558

Aquesta és una de les preguntes que es formulen moltes associacions 
i entitats. La gran majoria funcionen gràcies a voluntaris i voluntàries 
que dediquen el seu temps de forma desinteressada, treballant per 
tirar endavant un projecte que els engresca. Però què passa quan 
no hi ha relleu generacional? Qui continuarà la tasca començada?

Com es presenta el futur?  

La mobilitat associativa implica una estança curta a 
l’entitat i la disminució del compromís amb la mateixa

Les entitats i associacions estan sotmeses 
a les modes de la comunitat

Les dinàmiques actuals del voluntariat, entès com a participar 
en una associació sense cobrar, evolucionen cap a una mobilitat 
constant. És a dir, la persona escurça el temps de lligam amb l’entitat 
per tal de provar-ne d’altres. No deixa de ser voluntària, sinó que 
canvia d’associació amb més facilitat. Les ganes de provar coses 
diferents generen una mobilitat associativa creixent. 

Aquest fet, que és positiu per a la persona en conèixer moltes 
cares del teixit associatiu d’una comunitat, és negatiu des del punt 
de vista de les associacions i entitats. La mobilitat implica una 
estança curta a l’associació, per tant hi ha d’haver un esforç de 
relleu generacional més important. També implica la disminució del 

compromís amb l’entitat, ja que la persona no acaba d’integrar-se 
al 100% ni vol agafar responsabilitats que el lliguin en excés. 
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Esportives Socis

Agrupació Esportiva Teià 380

Badminton Teià 8

Club de Futbol Teià 120

Club Dòmino Teià 36

Club Petanca Teià 50

Club Tennis Barcelona-Teià 1100

Club Excursionista de Teià 154

Club Patinatge Artístic de Teià 74

Pitch & Putt 80

Societat de Caçadors de Teià 15

Teià Futbol Cinc 450

Educatives Socis

AMPA Col•legi El Cim 396

Assemblea Local del GRAMC 100

De l leure Socis

Agrupació Escolta Mintaka 60

Esplai Itaca de Teià 140

D’altra banda, i parlant en termes genèrics, les entitats i associacions 
estan sotmeses a les modes de la comunitat, tenint més o menys 
èxit en funció de les preferències de cada persona en un moment 
determinat. Per què el Club de Futbol Teià ja no té futbol base? 
Si fa quinze anys funcionava a ple rendiment, amb equips a totes 
les categories? Podem trobar moltes respostes, però dues són les 
ajustades. No hi ha hagut continuïtat en la tasca feta i ha aparegut 
un “competidor”, el Teià Futbol Cinc, que ha sabut gestionar millor 
la demanda del futbol.

Aquest exemple és bastant il�lustratiu del món en què es mouen 
les entitats i associacions, sempre exposades a una davallada, 
i viceversa.

Per això, les associacions i entitats s’han de plantejar el futur 
d’una manera diferent; si abans podien fer plans a llarg termini 
perquè sabien que hi hauria una continuïtat, ara cal anar més a 
poc a poc, més dia a dia; transformant-se i adaptant-se als canvis 
al moment per poder seguir fent una tasca de vital importància en 
qualsevol comunitat.
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Has format  o formes part 
d’algun grup o associació?

Pel que es desprèn d’aquesta enquesta, els diversos grups i associacions de Teià han estat i estan nodrits 
de l’empenta dels seus afiliats i seguidors, desmentint així la creença generalitzada de què 

la idiosincràsia dels catalans i de la resta de l’estat és rebeca a associar-se.

Text ifotos:  
Helena Riba i  Cortacans

Nom: Maria Carme Barquero i Munera
Edat: 58 anys
Prof.: Bugaderia i Tintoreria

Si, formo part del grup Amics del Tren la 
activitat del qual consisteix a fer excursions,  
normalment d’un dia, en tren. Ens ho passem 
molt bé. Per què? Em vaig apuntar per sortir 
de la rutina i per poder parlar amb els amics. I 
també per variar de mitjà de transport.

Nom: Maria Teresa Marcual i Corbera
Edat: 53 anys
Professió: Comerç de queviures

No, mai no vaig formar part de cap associació.  
Per què? Perquè estic al front d’un negoci 
familiar des de ben joveneta, a la qual cosa 
m’he dedicat per complet i allò em va impedir 
fer d’altres activitats.

Nom: Amèlia Ferrer i Aymerich
Edat: 57 anys
Professió: Mestressa de casa

Sí, havia estat membre del Consell Escolar i 
a hores d’ara formo part del grup d’opinió 
Dones 21. Per què? Quant al Consell Escolar he 
de dir que era una forma d’incidir en el treball 
de l’escola i pel que fa a Dones 21 ho faig per 
a col·laborar-hi i per intercanviar idees amb 
altres persones.

Nom: Maria Teresa Botey i Solà
Edat: 58 anys
Prof.: Auxiliar Administrativa

I tant! He  estat integrant de la Coral Esclat 
durant sis o set anys i, a més, vaig compondre 
la lletra de la sardana Poble de Teià que avui 
dia la canta la mateixa coral. També n’he estat 
membre del Cor Parroquial. Per què? Sóc 
molt amant de la música en general; suposo 
que això deu ser quelcom de genètic ja que 
a la família Botey ens n’ha agradat sempre; la 
portem dintre.

Nom: Teresa Casals i Lladó
Edat: 61 anys
Prof.: Animadora cultural

He estat presidenta de l’Associació de Pares de 
l’escola El Cim, i després n’he estat membre.  Per 
què? Considero que és una forma d’aconseguir 
un bon funcionament de l’escola, basat en 
la interrelació de pares i mestres a l’hora de 
desenvolupar les diverses activitats, tenint en 
compte que és l’únic col·legi del poble.

Nom: Carme Solanellas i Ruscalleda
Edat: 60 anys
Prof.: Venedora del Mercat Municipal

De jove vaig formar part del grup escènic 
de la Palma i després, a Barcelona, vaig estar 
catequista de la Parròquia de la Salut alhora 
que participava en l’emissora de ràdio del 
Raval en un programa de cuina que es deia 
“Tres són tres”. Per què? El teatre és una de 
les meves aficions; i vaig fer catequesi perquè 
m’ho van sol·licitar.

Nom: Carolina Casals i Casabella
Edat: 45 anys
Professió: Comerç de Queviures

Sí, era d’una colla sardanista de Teià que 
s’anomenava Cel Rogent. Això va estar durant 
els anys vuitanta; ara ja no hi existeix. 
Per què? Perquè m’agrada ballar sardanes.

Nom: Manel Llaberia i Vidal
Edat: 53 anys
Prof.: Taxista

Sí, fa uns vint anys vaig formar part de la Colla 
Gegantera. Jo portava la geganta Elionor.
Per què? Va estar al començament de crear-se 
la colla quan m’hi vaig voler afegir.

Nom: Jaume Novell Bufí
Edat: 72 anys
Prof.: Jubilat

Fa molts anys havia estat en el grup de teatre 
d’aficionats de la Palma. Per què? La meva 
motivació era el teatre líric però, com que a 
Teià no n’hi havia cap possibilitat, vaig entrar a 
formar part del grup de la Palma.
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P O S I C I O N S

Amb el pas dels anys es va fer palesa la necessitat d’una pista 
que oferís garanties de continuïtat al club i, coneixedors que el 
terreny anomenat “antic hort de Cal Ferrer” podia ser comprat, 
la junta de l’època va aconseguir, amb gran esforç, els diners 
necessaris per comprar-lo. La construcció de la pista va començar 
l’any 1961 i es va inaugurar oficialment l’agost de 1962 amb 
la presencia del Il. Senyor J. A. Samaranch, en un acte que va 
omplir de gom a gom les instal•lacions. No podia ser d´ una 
altra manera ja que tot el poble havia col•laborat moltíssim,  
i no tan sols econòmicament, en la seva construcció.
 
Anys més tard, el 1987, es van fer les obres de construcció dels 
nous vestuaris amb aportacions econòmiques de l´ Ajuntament, 
la Diputació i una derrama extraordinària dels socis. 
 
Amb la construcció del Pavelló Municipal l’any 2001 es van 
traslladar els entrenaments i els partits oficials a les noves 
instal•lacions, però seguim fent servir la nostra pista de 
sempre el màxim possible.
 
El club ha estat sempre part integral de la vida del poble, 
no tan sols per la seva tasca de formació esportiva dirigida 
principalment a la gent que hi viu, sinó per l’organització 
d’altres esdeveniments de caràcter més social com la Diada 
del Bàsquet, el sopar de final de temporada obert a tothom, 
que se celebra des de el 1991, o el torneig del futbol sala 
que compta ja amb 27 edicions i que és punt de trobada 
obligat a les nits de juliol. El club ha col•laborat amb altres 
entitats del poble i ha participat en qualsevol acte popular que 
s’organitzi, ja sigui la Festa Major o un altre. Entenem que 
aquesta filosofia va fer que l’any 1994 li fos lliurat al club el 
premi del Tei de Plata.

Ara fa 75 anys que un grup d’amics de Teià va decidir jugar a bàsquet 
i sense mitjans ni experiència van tirar endavant el que més tard es convertiria en 

el club tal i com el coneixem avui, amb una continuïtat en la competició 
només aturada del 1936 al 1940 per la guerra.

Aquest any es compleixen 75 anys del nostre club i per aquest motiu la junta actual, amb la col•laboració de 
membres de juntes anteriors, estem preparant la celebració d’actes commemoratius, entre ells una exposició 
del que han estat aquests 75 anys. És per això que des d’aquestes pàgines us demanem la vostra ajuda fent-
nos préstec d’aquelles fotos o records que segur guardeu a casa vostre. Us podeu dirigir a: Joaquim Saenz 
Tel. 656800768 i Jordi Molina  Tel.  609281961   

Gràcies i  visca l´ A.E. Teia.

La competició esportiva es desenvolupava al pati de darrera l’església, en una pista de 
terra que s’havia de marcar abans de cada partit i on les cistelles eren cercles sobre un 
senzill tauler clavat a uns postes. No hi havia junta directiva, ni entrenador, ni mitjans de 
transport, però la il•lusió podia més que la manca de mitjans i els jugadors caminaven 

Pel nostre club han passat moltíssims jugadors, alguns molt coneguts i que actualment es troben fent 
tasques d’entrenador a la lliga ACB, com en Manel Comas o en Trifon Poch, antics “sèniors” del nostre club. 

Tant de bo puguem afegir molts més noms il•lustres a aquesta llista!

fins a El Masnou per agafar el tren i anar a jugar on fos, especialment a Barcelona.
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La Colla de Dimonis van estar el passat novembre de celebració. 
Es va complir la 20ª edició de correfocs a Teià i, per aquest 
motiu, l’acte va repassar els nostres orígens, l’evolució de 
l’entitat i la gent , institucions i empreses que durant aquestes 
dues dècades han col•laborat en nosaltres.

Un muntatge fet de fantàstiques fotografies, vídeos i parlaments 
d’antics caps de colla, van mostrar-nos moments inoblidables 
d’aquests 20 anys. Posteriorment els set pecats capitals van 
ser l’eix vertebredor del correfoc pròpiament dit. Un ambient 
infernal en el qual es va fer una excel•lent representació 
teatral, que va donar el tret de sortida al correfoc, que es 
desenvolupar pels carrers cèntric de la vil•la i encarà la Riera 
per arribar al punt final, situat al parc de Can Godo. Allà una 
espectacular cascada de foc en la que es fusionaren dimonis 

La Colla de Dimonis van estar el passat novembre de celebració. Es va complir la 20ª edició de 
correfocs a Teià i, per aquest motiu, l’acte va repassar els nostres orígens, l’evolució de l’entitat i la gent , 

institucions i empreses que durant aquestes dues dècades han col·laborat en nosaltres.

Per acabar l’escrit trobem de justícia agrair la feina realitzada durant aquest darrers anys a l’antiga Junta 
Directiva de la Colla; en Jodi Villagrassa, en Carles Fernández i l’Uri Saenz, donant pas a un nou grup de joves amb 
l’empenta que, sense temps per perdre ja preparant el correfoc’07. A tots, els qui agafen amb empenta aquesta 
responsabilitat i els qui restaran ara en un segon pla...        

Moltes gràcies, SALUT  i  FOC!

Volem aprofitar aquest escrit per agrair la participació a tots els teianencs i teianenques. Vosaltres sou l’esperit del 
correfoc i la nostra raó de ser. També volem destacar la col•laboració de cinc empreses que, de manera desinteressada, 

ens han ajudat econòmicament per poder tirar endavant aquest espectacular correfoc. Aquestes empreses són:
Parafarmàcia Bel.laFarma /Alsína Transports i Àrids / Jorge Puigoriol i Sala / Ferreteria Roca-Ribes / Disseny Imprès

i públic assistent, fou el preludi de l’impressionant castell de 
foc, llum i so que acomiada l’acte.

Durant els primers temps cada vegada més nens i nenes 
se sentien atrets per les activitats que s’organitzaven i 
l’Esplai va anar creixent en nombre de participants. Més 
endavant, va començar a col•laborar també en diverses 
activitats del poble com la Festa Major, l’Arribada de la 
Flama del Canigó o la Cavalcada dels Reis Mags. 

Ara fa 20 anys, al 1987, un grup de joves de Teià que feia temps que 
organitzaven algunes activitats per a joves van decidir que organitzar activitats per a 

infants i joves dins del marc d’una entitat, seria una bona manera de col·laborar amb 
el poble. Així va néixer l’Esplai Itaca, que feia les seves activitats al Casal Parroquial. 

Si ara mirem enrere i remenem pels calaixos i arxius de l’Esplai, trobem un munt de fotografies i documents que 
ens fan veure que l’Esplai té història i que les coses han canviat: cares noves, els locals diferents,  però tot i haver 
passar vint anys sí que hi ha una cosa que es manté, cada dissabte seguim educant i divertint infants i joves.
   Equip de monitors i monitores de l’Esplai Itaca de Teià

Després d’una breu època en que les 
activitats no es podien realitzar amb la 
regularitat que els monitors haguessin 
volgut per manca de locals, l’Esplai va 
establir-se als locals cedits pels Pares 
Somascs de la Llar Sta. Rosalia. 

Fent una mica de memòria, tots aquells 
que hem passat per l’esplai podem 

recordar, a part d’un munt d’anècdotes i activitats de 
dissabte; acampades, colònies de cap de setmana i d’estiu, 
actuacions memorables a la Festa de la Primavera, els 
cercaviles i moltes coses més. I de segur que bona part 
del poble té record encara del Pessebre vivent del 10è 
aniversari i del Pregó i l’exposició del 15è.
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Agrair en aquesta trajectòria el suport que la Colla ha rebut de l’Ajuntament, entitats i col•laboradors. No hem 
d’oblidar, però, que la Colla ho és gràcies a tots el geganters i grallers que la conformen; però també, i molt 
especialment, la nostra gratificació a tots les teianenques i teianencs que any rere any ens han acompanyat en 
totes les trobades i actes que s’han celebrat. 

La Colla de Geganters i Grallers de Teià dóna les gràcies a tots els que creieu amb nosaltres i desitgem continuar 

celebrant més aniversaris tots plegats.  Fins aviat, 

     
La Colla de Geganters i Grallers de Teià.

Han passat 20 anys des d’aquell Novembre de 1986 que Teià va gaudir amb l’estrena dels 
Gegants Pere Noguera i Elionor de Noguera; tot seguit els acompanyaren els capgrossos 
Dr. Caparrós, la Tareseta i l’ avi pagès; en Wally i el gatet; l’any 2002 gaudiríem amb 

l’estrena del gegantó Martí i els capgrossos el drac, el gall i el lleó.

El Novembre passat la Colla Gegantera de Teià va celebrar la  XX èna Trobada de 

Gegants  i, alhora,  20 anys del naixement de la Colla.

El que uneix a la Colla de Geganters i Grallers de Teià és  
l’admiració, l’estimació i la il•lusió envers les nostres figures: 
els gegants, el gegantó i els capgrossos. La nostra fal•lera 
ho és tant que, a vegades, s’ens fa difícil destriar la figura 
del portant.

La Colla Gegantera de Teià ha estat ha estat present per la 
Festa Major de Sant Martí i ha participat en tots els actes que 
s’han fet a Teià, esdeveniments que tots els vilatans de ben 
segur coneixeu. També, la colla, ha donat a conèixer la nostra 
vila participant en trobades geganteres i altres actes celebrats 
arreu de Catalunya, País Valencià, Andorra, Itàlia i la Catalunya 
nord. Tot un camí que hem vist arrodonit amb el reconeixement 
d’ésser mereixedors del Tei de Plata 2005.

Però tot això ha estat possible gràcies a totes aquelles persones 
que han contribuït a forjar i mantenir viva la Colla des que es 
va gestà la idea de fer uns gegants, el naixement de la colla 

i tot el seu camí fins avui: anomenar-les seria molt extens i 
no volem deixar-nos ningú. És per això que a totes elles la 
colla agraeix la  seva empenta, fermesa i il•lusió en aquest 
somni gegantí. 



Com i per què vau decidir cedir aquest solar?
Ens ho vam plantejar perquè aquest patrimoni que, al seu 
temps, el van comprar i el van crear els pagesos del poble 
–amb molts esforços en aquells moments– va ser confiscat 
pel règim anterior i en comptes de ser el Sindicat Agrícola va 
passar a ser La Hermandad Sindical de Labradores, i després 
Cámara Local Agraria, i tot  això per “Real Decreto” de l’època 
franquista. Va arribar un moment en què aquest patrimoni, 
si no n’hi hagués hagut una entitat pagesa que el reclamés, 
se l’hauria quedat el departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. A partir d’aquí, un grup de pagesos ens vam plantejar 
que era el moment de reivindicar-lo perquè si s’hi havia de 
fer alguna cosa n’hauria de ser en benefici del poble i no 
permetre pas que l’Administració el donés a un altre sector. 
Ens vam plantejar de fer aquesta reclamació cosa que va 
comportar tot un procés. I en què consistia aquest procés? 
Doncs, havíem de crear una entitat nova que fos del ram 
de l’agricultura i que aquesta entitat reclamés a la Cámara 
Agrària Local el patrimoni que abans ja havia estat seu. 

Us va costar molt aquest procés? 
Us vau trobar amb gaires dificultats?

En va costar bastant ja que es va aconseguir després de 
tres anys i mig de lluites i milers de converses amb diversos 
estaments oficials. Des de bon començament l’Ajuntament 
va respondre bé recolzant-nos i estenent els certificats que 
provaven que nosaltres érem els hereus legals d’aquell patrimoni 
i que consideraven que se’ns l’havia de cedir i, així, el vam 
aconseguir. Un cop el vam tenir escripturat, com que l’Agrícola 
de Teià era conscient que el terreny ja no podia tenir una 
activitat agrícola, ens vam plantejar que tingués una utilitat 
social en benefici del poble amb la ferma voluntat que no 
s’especulés amb això. Cal dir que, abans que comencessin 
aquests contactes, tots els partits polítics s’hi van interessar 
per la qual cosa la nostra resposta sempre va ser la mateixa: 
que nosaltres ens entendríem amb l’Ajuntament de Teià, sigui 
de la color que sigui, perquè creiem que això ha de ser un 
equipament social pel benestar del poble, és a dir que la gent 
d’aquí en pugui gaudir.

Vau posar alguna condició sobre què 
s’hi hauria de construir abans de cedir-lo?

Sí, hi vam posar condicions. Volíem que s’hi construís un 
equipament social en benefici del poble. A més, vam demanar 
que, en aquestes instal·lacions que es faran, es respectés de 
manera especial tota la gent que prové de l’entorn agrícola. 
En el cas que alguna persona pertanyent al ram necessités un 
pis d’aquests perquè té una pensió mínima és la nostra voluntat 
que es busqui la manera viable perquè hi pugui estar.

Què li sembla el projecte que l’Ajuntament 
durà a terme en el terreny que li heu cedit? 

A través de diferents pactes hem arribat a tenir acords amb 
l’Ajuntament actual i hem esbossat un projecte final del qual 
el poble en traurà  un bon profit. Unes places d’aparcament 
de 75 o 80 cotxes, el nou CAP, els pisos per a gent gran amb 
32 o 34 places i uns locals per a la nostra entitat on hi serem 
representats, em sembla que és un bon projecte. Les obres 
pugen a tres milions d’euros, quantitat que ja està pressupostada 
i concedida, fet pel qual només falta començar a construir 
i treballar-hi al llarg de 18 mesos. Amb una mica de sort, el 
veurem ben aviat!

Hi haurà un local dedicat a la vostra cooperativa, 
perquè es farà servir?

Al local s’hi recollirà tota la documentació, tot el que venia ja 
de la Cámara Agraria, del Sindicat Agrícola i de la Cooperativa 
de Consum. Tot això quedarà recollit i guardat en aquest 
local. A més, tindrà 10 places d’aparcament administrades 
per nosaltres que serà el fons econòmic del qual es nodrirà 
l’entitat i permetrà, així, que aquesta en pugui subsistir.

Quan fa que és president de l’Agrícola de Teià?
En fa 12 anys, des del moment que ens hi vam posar per a 
reclamar aquest patrimoni. Però cal que quedi molt clar que tot 
el que s’ha fet és una feina col·lectiva de la junta que aleshores 
es va formar per a tirar això endavant. Tots hi hem hagut de 
posar el nostre esforç. Jo he estat el cap visible perquè em van 
nomenar president en unes eleccions democràtiques, però 
això ha estat feina de tots. Aprofito l’avinentesa per a recordar 
que una de les persones que hi ha treballat més, ha estat en 
Josep Maria Rossell, a qui em vaig descuidar d’anomenar el 
dia que ens hi van concedir el Tei.

Amb quins objectius es va fundar l’Agrícola de Teià?
L’objectiu primordial era no perdre el patrimoni, perquè si no es 
reclamava, com que estava escripturat a nom de la Càmara 
Agraria Local, hi hauria passat a pertànyer al Departament 
d’Agricultura el qual podia haver fet el que volgués amb aquests 
solars. Com que jo era dins la Unió de Pagesos i n’havia vist 
la reclamació d’algun altre patrimoni sindical, vaig aprofitar 
per a fer la reclamació dels terrenys de Teià.

I finalment, quin futur li espera 
a l’agricultura aquí, a Teià?

Al poble no hi ha cap explotació agrícola, cada dia hi ha menys 
pagesos. A Teià ha hagut una decadència greu des de fa 25 
anys. Actualment no hi ha continuïtat en l’agricultura.

Francesc Valls           
President de l’Agrícola de Teià

CLARA MIR

El passat 11 de novembre l’Ajuntament de Teià us va concedir el Tei de Plata 2006 com a reconeixement per la vostra col•laboració 
amb el municipi. Us l’han atorgat, per una banda, per la contribució històrica de la pagesia a l’activitat econòmica del poble i, per 
una altra, per la cessió que heu fet del solar de la Plaça Catalunya per a la construcció d’un equipament públic en benefici del poble.

L’ entrevista36



DANA: Crònica d’un dia diferent

 - Vols dir que vindrà gaire gent? 
  - Ui! No ho sé pas si ho trobaran.
Renoi si ho van trobar, i si van venir! La protectora feia goig. 
Uns per conèixer-la, d’altres per donar suport, i d’altres 
encuriosits pel que s’hi fa; tots omplien la protectora com 
mai. Van poder conèixer els gossos (grans i petits), els gats, 
i la gent que, amb el treball de cada dia, intentem trobar 
llar per a tots ells i que tinguin una estada temporal digna 
a les nostres instal·lacions.

Des d’aquí us enviem un immens agraïment a tots els que 
vau poder assistir a la jornada de portes obertes, contribuint 
així a fer-lo un dia ben especial. I deixem la porta ben oberta 
(a vosaltres i a tothom) tot animant-vos a col·laborar (o a 
seguir col·laborant) en qualsevol de les maneres possibles: 
adoptant un animal, venint a passejar gossos, fent-vos socis, 
aportant material, etc...

Instal·lacions de DANA, 19 de novembre a les 9:45 d’un matí preciós. 

Jornada de portes obertes.

37Grups i Associacions

DANACONSELLS

Possiblement les passades festes de Nadal i Reis alguns 
animals han passat a formar part de les vostres llars. 
Gossos, gats, conills, hàmsters, peixos, ocells... Són molt 
més que una joguina que s’endreça a l’armari quan fa 
nosa. Ens ofereixen companyia i afecte, i n’hem de ser 
responsables, tractant-los amb respecte i assumint les 
conseqüències de la convivència amb animals i amb 
l’entorn.

Per als nous propietaris de gossos i gats (i, perquè no, 
també per als veterans), des de DANA us oferim uns 
consells perque tot això sigui possible:

Xipeu i esterilitzeu els vostres animals per evitar 
problemes i disgustos.

Porteu els gossos lligats quan passegeu pel 
poble (per més que sembli que no passarà res) i 

no els deixeu passejar sols.

Recolliu els excrements del vostre gos a la 
via pública (ja sigui pavimentada o sense 
pavimentar). Recomanem fer ús del servei 
municipal de papereres i bosses Sanecan.

Penseu que cal portar un murrió quan vulgueu 
pujar el gos a un transport públic que ho permeti.

Si som sensibles i actuem amb responsabilitat, 
TOTS hi sortim guanyant!

Gràcies un cop més, i esperem poder anar fent més dies especials en favor dels drets dels animals. Comptem amb vosaltres.

Primer trimestre a tota marxa

amb l’excursió sinó que nens i monitors vam acampar a 
Sant Mateu aquella nit. 

Amb la Festa Major, va arribar la Gran Casa dels Horrors, 
que gràcies a la col·laboració i l’esforç de joves, monitors, 

avançar que tindrà sorpreses tant per als més petits com 
per als més grans. Ja veieu que el 20è aniversari promet, 
esperem comptar amb la vostra participació.

Equip de monitors i monitores de l’Esplai Itaca de Teià

A l’Esplai Itaca ja hem començat 
el curs, i quin començament! 
Vam fer la tradicional pujada a 
Sant Mateu el primer dissabte 
d’activitat, però aquesta vegada 
tenia un parell de particularitats: 
primer de tot, els pares ens van 
acompanyar i van participar 
de les activitats per descobrir 
els monitors de cada grup i a 
més, no ens vam conformar 

pares i amics va ser un èxit. Durant 
la Cercavila vam presentar la 
nostra nova gegantona, la Teia, 
que acompanyarà en Ciril·li en 
totes les seves actuacions. 

Ara, ens queden per endavant 
colònies de cap de setmana, el 
Matxembrat, que al mes de maig 
omplirà Teià de joves dels esplais 
de la nostra federació, la Festa 
de la Primavera i una fantàstica 
festa final de la que ja us donarem 
més detalls. Tot i això, us podem 
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Benvolguts/des,

      Com a resposta a la carta publicada a El Punt el dia 14 de desembre de 2006 i, posteriorment, al web de 
l’Ajuntament, en vull manifestar el següent:

L’edifici dit “bloc de pisos dels mestres” és, en realitat, una dependència escolar més com ho són també les que 
conformen les aules, el gimnàs, el menjador; i els patis; i per tant, de titularitat del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

I com que aquestes dependències estan afectades per a un ús concret, l’Ajuntament està obligat a fer-ne l’ús que 
el Departament estipula.

Talment, així com les aules, els patis, el gimnàs i el menjador són destinats a l’ús escolar durant l’horari i el calendari 
que marca el Departament; també els pisos són afectats com a habitatges dels mestres. 

Com que aquests pisos només s’adjudiquen als mestres que obtinguin plaça al CEIP El Cim durant la seva permanència 
en el centre, s’entén que no en són propietaris sinó tan sols adjudicataris.

L’any 2003, el Consell Escolar d’El Cim i l’Ajuntament van acordar sol·licitar al Departament d’Educació la desafectació 
de quatre dels vuit pisos d’habitatges per tal que es destinés  un a l’AMPA, un altre al magatzem de l’escola i els 
altres dos a l’ús de l’Ajuntament, continuant, així, els altres quatre pisos,  afectats com a habitatges dels mestres 
adjudicataris.

En el meu cas l’adjudicació es va realitzar a començaments del curs 1997-1998. Des de llavors, aquest pis no ha 
estat adjudicat a cap altre mestre, ni desafectat com a habitatge ni tampoc ha quedat buit; i en acordança amb 
l’actual equip de govern de l’Ajuntament vam decidir, de manera provisional, que l’ocupés una altra mestra que 
el necessitava. Aquesta situació ha generat dubtes sobre l’adjudicatari del pis i el seu dret d’habitar-lo per la qual 
cosa vam mantenir converses amb els Serveis Jurídics del Departament d’Educació, i aclarir, així, la situació.

És per tot això que vull expressar la meva sorpresa, el gran malestar posterior i la indignació que m’ha produït veure 
com l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Teià actua contra la meva persona, un dels mestres de l’escola, 
per la via penal i fent-ho públic al Butlletí Municipal, al web municipal i al diari El Punt denunciant-me com a culpable 
d’un delicte d’usurpació pel fet de ser mestre i habitar un pis de mestre amb l’única excusa de considerar que no 
tinc el permís de l’Ajuntament. En tot cas, hauríem de preguntar a l’Ajuntament perquè no compleix amb el seu 
deure d’adjudicar els pisos als mestres que en tenen dret. A més, existeix la via del contenciós administratiu per 
aclarir el tema, sense haver d’entrar en la via penal.

Som treballadors dependents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya qui reconeix el nostre 
dret a ser adjudicataris d’un habitatge; dret al qual jo encara no hi he renunciat. Aquesta llei no ha estat derogada 
per cap de les lleis d’educació de l’època democràtica, per la qual cosa no n’és ni anacrònica ni tampoc llunyana 
en el temps, sinó vigent i actual en tots els sentits. L’equip de govern de l’Ajuntament de Teià no només no respecta 
els drets dels mestres d’El Cim en aquest tema, sinó que actua contra mi d’una manera bàrbara i desproporcionada; 
i no segueix tampoc les instruccions donades pel Departament d’adjudicar els habitatges als mestres.

És per això que manifesto el meu profund malestar i indignació pels fets que argumento tal com s’han produït. I, a 
més, vull expressar-lo públicament perquè el considero de dret després que la meva imatge ha quedat greument 
danyada en publicar-se el tema tant al diari El Punt com a la pàgina web de l’Ajuntament.

Per acabar, voldria agrair el suport que he rebut de tots els meus companys de claustre que m’encoratgen a 
continuar en el meu càrrec de Cap d’Estudis del CEIP El Cim fins el moment que ells ho considerin convenient.

Teià, gener de 2006 Ricardo López

El “bloc de pisos dels mestres”
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L’IES MEDITERRÀNIA està preparant les festes per commemorar l’any vinent, el 30è aniversari.

Al començament veníeu alumnes del Masnou, Alella, Teià i Badalona. Han anat passant els anys i tots vosaltres 
heu trobat el vostre lloc a la societat. Per a la nostra satisfacció, ara comencen a venir al Centre els vostres fills, i 
entre l’actual professorat comptem amb dos antics alumnes.

Quan tinguem el programa de festes concretat, voldríem convidar-vos personalment, i per aquest motiu posem 
a la disposició dels antics alumnes una adreça de correu electrònic, on podeu inscriure-us i així rebre les nostres 
notícies puntualment.    Salutacions,

iesmediterrania@yahoo.es / Professora: Sindi Franco

Farà 30 anys de l’institut

La tarda de l’1 de setembre, per motius d’urgència i aprofitant que no hi havia ningú al caixer, vaig deturar-hi per 
un instant el meu cotxe amb els llums de posició encesos. Als 30 segons, en tornar del meu tràmit i en anar a pujar 
al vehicle, s’aturava, just en front, un cotxe policíac que barrava el pas al tràfic. Del cotxe estant el funcionari 
començà a imposar-me la  multa. Jo li explico la meva emergència i la curtesa de l’aturada i em contesta: “si ho 
fa ara, pagarà la meitat, 40 euros; i no li trauré punts” 

Cada cop més, els veïns ens hi sentim neguitosos i ens preguntem: és per això que hi és el nou grup de policies pel 
qual tant vam pregar de venir,  que en comptes d’encalçar els lladres empaita els veïns del poble qui, a més de 
posar-hi quatre ulls, hem de tremolar perquè no hi apareguin, els nostres “protectors”, la feina principal dels quals 
és passejar-se pels carrers del poble anant-hi clavant multes? 

Rosa Pastor Rumi

Crida a la policia municipal

Fa pocs dies hem perdut la companyia del nostre estimat amic Quim Vilardebó. Un desafortunat accident al Delta 
de l’Ebre li va prendre la vida als 42 anys, en plena maduresa personal i professional. Masnoví d’origen i teianenc 
d’adopció, en Quim ja participava des de feia força anys a les nostres Festes Majors.... En aquesta última, fins i tot, 
s’havia presentat molt il•lusionat al concurs de fotografia.

Els qui l’hem conegut i hem celebrat amb ell el seu casament, el naixement de la seva filla Berta, les festes d’aniversari, 
els Sants Joans, els Caps d’Any, les vacances... no podem deixar de plorar la pèrdua d’una bellíssima persona que 
va saber estimar com ningú la seva família i els seus amics. Sí, en Quim estimava de forma incondicional i així ens 
ho va demostrar regalant-nos tones i tones d’amor i tendresa com poques persones són capaces de regalar.

Gran entusiasta de la vida, dels plaers, d’aquelles petites coses que el feien feliç, quan es submergia en alguna 
activitat que li agradava ho feia amb tanta passió que aconseguia aturar el temps i l’espai.

Estimat Quim: ens has deixat un ric llegat –bondat, estimació, tendresa, entusiasme, il•lusió– que ens acompanyarà 
per sempre més, on sigui que anèssim. El sentiment de tristor i de buidor que patim ara es barreja amb la immensa 
alegria d’haver-te conegut i d’haver-nos pogut contagiar d’aquestes grans qualitats que tenies.

A partir d’ara veurem i viurem la vida d’una altra manera, res ja no serà igual, però, en cada sopar, en cada 
cel•lebració que fem, la teva estimació i el teu entusiasme seran presents.

Gràcies Quim per aquest regal.  El sabrem disfrutar, no ho dubtis! 

Estimat Quim…
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 Agafo un diari i llegeixo que un noi de16 anys n’apunyalà un altre la nit de Cap 
d’Any a Castellar del Vallès; que la batussa entre vuit nois acabà amb dos joves ferits greus 
la nit de Reis a Mollet del Vallès; que la mare d’un nen de 3 anys apallissà una monitora 
a Sant Adrià de Besòs; que, a Barcelona, un nen de 13 anys, víctima d’assetjament 
escolar, espera la destinació a un nou centre educatiu per no haver d’anar per tercera 
vegada a l’hospital; que a Mutxamel, Alacant, un nen de 13 anys va ésser expulsat del 
centre per agredir un professor.

 I em pregunto: què passa en aquest primer món tan desenvolupat, tan ric, tan 
avantguardista, tant de tot que la violència se’ns escapa pels porus com si tinguéssim 
la pell desfonada? Potser ens espifiem  quant a la educació dels nostres fills? És que 
invertim poc en la seva formació?

 Des que som petits el nostre capteniment es nodreix a l’empara de la branca 
paterna i és a partir de la difícil època de l’adolescència que aquella saba que ens hi va 
alimentar, ens fa de guia en cada circumstància de la vida. Així, els pares esdevenim 
el mirall dels nostres fills. Així, els fills n’aprendran a  respectar l’altri, a doldre-s’hi, a 
tolerar tothom o a passar-ne i fer tot el contrari; segons els miralls en què s’han vist.

 L’altra branca important que forma l’arbre del educand és el mestre que tot i 
tenir la impagable responsabilitat de l’ensenyament ha anat perdent injustament aquella 
autoritat moral derivada del seu quefer, la més dura de les feines i, sinó, imaginem per 
un instant que en comptes de bregar amb un o dos nens ho fem amb quinze o més a 
casa nostra. Si ens hi paréssim a pensar mai no se’ns acudiria de reclamar una reprensió 
o un càstig desautoritzant el mestre, cosa corrent avui dia.

 Hi ha pares que volent fugir d’estudi responsabilitzen als mestres dels seus 
deures. I en comptes de dedicar-se més al nen i ensenyar-li les coses més properes i 
bàsiques paguen el seu perdó amb joguines cares o activitats extraescolars perquè els 
en substitueixin. No es tracta de què els fills ho tinguin tot sinó que siguin posseïdors de 
l’amor dels seus pares, de la conversa diària, dels moments juganers i dels de reflexió 
en la lectura. És des d’aquesta perspectiva de l’arbre menut que s’enfortirà l’adolescent, 
i el jove arribarà enriquit al respectable adult.
 
Els pares hem d’escarrassar-nos per a ser pares i fer costat de manera incondicional a 
l’altra part nodridora dels homes i dones de demà: els mestres.
Perquè el sentiment de solitud i la condició d’abandó a la infantesa són el brou de cultiu 
més perillós que emmetzina d’odi el cor del jove envers l’altri.

 A Teià, sortosament, tot i que els espills hi són, la cosa va altrament. Perquè són 
nens petits no n’hi casos de violència a l’escola. Potser els pares són tot el col•laboradors 
que cal ésser per bé dels petits en plena formació. Potser els pares de Teià saben ben bé 
que ara és el temps de conrear perquè demà  la collita sia bona en quantitat i qualitat 
–per dir-ho com els llibres.

la columna
els adults de demÀOlímpia Vázquez
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Clara, Emil ia i  Gisela.

Marieta: -Avui és divendres, per què no quedem per 
a fer un pa amb tomàquet al Paco?

Mariona: -Va sí, que són els últims dies del Nadal i 
encara em queda un racó al budell.

Maria: -Pues venga, pero cuidadín no nos 
deslumbremos con las luces festivas, que este año el 
Ayuntamiento sa estirao!

Marieta: –Doncs, a mí, me n’agraden molt i realment 
arriben a totes les urbanitzacions. Deu punts per a 
l’ajuntament!!!!

Mariona: -Deixem-ho en nou, perquè mira que el 
magnolier… 

Maria: -Eso, eso. A mí lo que me gusta es el abeto con 
estrella, bolitas y lucecitas, y me importa un bledo de 
donde venga!

Les tres maries continuem avorrides

Mariona: -No tenim 
comerços, seguim sense 
taula de billar, ens quedarem 
sense les xuxes… per la qual 
cosa és millor de llevar-se i 
fotre el camp!

Marieta: -Ara que vénen 
eleccions i els diferents partits 
han de presentar el seu 
programa…

Mariona: -Ja sé per on vas, 
algú s’ha de preocupar per 
fer propostes que revitalitzin 
el poble.

Mariona: -És que fem país, dona!

Marieta: -I  tu, què t’empatolles ara, parlant en 
castellà?

Maria: -És que avui m’he llevat molt solidària amb el 
nostre president… 

Marieta: -Mira, la TTV, la que es mirava per damunt les 
espatlles els nouvinguts.

Mariona: –Al cap i a la fi el més important no és d’on 
vens sinó el que fas allà on ets. Si la gent que hi ve, 
viu al poble, és del poble.

Maria: -I mira que costa que visquin al poble, perquè 
cada cop hi ha menys coses que moguin la gent; 
surts al carrer i l’únic que hi veus és la gent pujant al 
cotxe per marxar.

Maries: -Una crida als teianencs:  

QUINA MENA DE VIDA DE POBLE EN 
VOLEM?
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Aquest any la comissió de la Festa Major va proposar fer el pregó al Grup Dones 21. 
Per a qui no ens conegui, som un grup d’opinió que ens reunim regularment per tractar 
temes  que afecten la dona, organitzar activitats que contribueixin a sensibilitzar en la 
igualtat, i en definitiva, compartim anhels i inquietuds. El vint-i-u no és perquè siguem 

vint-i-una, sinó perquè som dones d’aquest segle... Amb tot el que això comporta! 

Una vegada presentades, hem de dir que aquesta proposta ens va suposar una 
agradable sorpresa, i al mateix temps, un repte: havíem de decidir què volíem expressar, 
quin caire volíem que tingués... i de seguida cadascuna de nosaltres va començar a 

Pregó de la Festa Major de Teià 
2006 - Grup Dones 21elat

dir-hi la seva. Amb el que totes vam coincidir des del primer moment és que teníem una bona ocasió per fer un homenatge a la 
dona, i especialment, a les dones de Teià. 

D’una manera o una altra, tothom té alguna dona a la seva vida. Començant  per les mares i les àvies; el nostre referent, amb 
la saviesa de l’experiència que els anys els han donat. Les germanes: secrets compartits, discussions i reconciliacions... O les 
amigues: les de la infància, les de la joventut,  les d’ara, les de sempre... Sense oblidar les tietes, les cosines, les companyes de 
feina, les veïnes... I, com no, la parella i les filles. 

Dones que coneixem, que hem conegut o que encara hem de conèixer. Dones de qui hem après o aquelles de qui continuem 
aprenent... Volem homenatjar les dones d’avui però també les nostres predecessores. I és per això que hem escollit aquesta 
plaça per trobar-nos: la plaça de les Teixidores i Ordidores; dones de Teià que treballaven a les fàbriques tèxtils en diferents oficis: 
rodateres, bitllaires, ordidores... Nuadores, teixidores, repassadores...

Dones  que també treballaven a l’hort, a la vinya, a casa; que tenien cura de les criatures i dels avis i les àvies... Sense que aquesta 
múltiple feina impedís que estiguessin sempre a punt per la Festa Major! Cuinant deliciosos “rellenos”; passant, si feia falta, la nit 
en vetlla amb el fil i l’agulla per tenir el vestit a punt, comptant les hores per anar a l’envelat i gaudir del ball... Aquells balls que 
tant havien fet sospirar, i que la gran escripora Mercè Rodoreda en va fer tan bella descripció a la cèlebre Plaça del Diamant, que 
avui volem recordar: 

 “...Anava blanca de dalt a baix: el vestit i els enagos emmidonats, les sabates com un glop de llet, les arracades de pasta 
blanca, tres braçalets  rotllana que feien joc  amb les arracades i un portamonedes blanc, que la meva amiga em va dir que 
era d’hule, amb la tanca com una petxina d’or. 
 Quan vam arribar a la plaça els músics ja tocaven. El sostre estava guarnit  amb flors i cadeneta de paper de tots colors: 
una tira de cadeneta, una tira de flors. Hi havia flors amb una bombeta a dintre i tot el sostre era com un paraigua a l’intrevés, 
perquè els acabaments de les tires estaven lligats més enlaire que no pas al mig, on totes s’apuntaven. 
 La cinta de goma dels enagos, que havia patit molt per passar-la amb una agulla de ganxo que no volia passar, 
cordada amb un botonet i una nanseta de fil, m’estrenyia. Ja devia tenir un senyal vermell a la cintura,  però així que el vent 
m’havia sortit per la boca la cinta tornava a fer-me el martiri. 
 L’entarimat dels músics estava voltat d’esparraguera fent barana, i l’esparraguera  estava guarnida amb flors de paper 
lligades amb filferro de paper primet.  I els músics suats i en mànigues de camisa... 
 Jo sola a la plaça del Diamant, esperant que rifessin  cafeteres i la Julieta cridant perquè la veu li passés per damunt la 
música: “no seguis, que et rebregaràs!”. I davant dels ulls les bombetes vestides de flor i les cadenetes enganxades amb pasta 
d’aigua i farina i tothom content, i mentre badava, una veu a l’orella va dir-me: “Ballem?” 

Quantes Colometes hi devia haver a Teià? Quantes dones teixidores i ordidores que donen nom a aquesta plaça, patien pels 
enagos blancs, mentre sospiraven per ser tretes al ball de la Festa Major?! 

Han passat uns quants anys, i també les festes majors han canviat.  Avui ja no portem enagos, i afortunadament no ens cal 
esperar que ens treguin per sortir a ballar! Però, com abans, les dones d’avui, també treballadores dins i fora de casa, ocupades en 
múltiples tasques, volem participar de la festa del nostre poble... A la fira, al correfoc, a la coral, a les curses... o també fent “rellenos” 
i anant a ballar! D’una manera o una altra volem gaudir-ne, i ho volem fer al costat dels nostres familiars, amics o veïns... Perquè la 
Festa Major és, al cap i a la fi, com ha estat sempre, punt de trobada de totes i tots; dones i homes, petits i grans... Teianenques i 
teianencs, i qui s’hi vulgui afegir! 

I en aquest humil però sentit homenatge a la dona de Teià, permeteu-nos que aquesta nit, a la Plaça de les Teixidores i Ordidores 
on ens trobem, tan guarnida que podria ser aquella Plaça del Diamant... siguem nosaltres:  les dones, les noies, les nenes... les que 
traiem a ballar en aquest primer ball! 

Així doncs, sense més preàmbuls, que soni la música i que comenci la festa...  I com les campanes eren antigues pregoneres, cridem 
als quatre vents, desitjant a tothom...   

BONA FESTA MAJOR!



D’ençà dels inicis del cinema van anar 
delimitant-se els diversos gèneres de films 
segons l’argument que desenvolupaven 
fins establir les categories que actualment 
tothom coneix. Així, doncs, distingim 
l’apartat de cinema negre, musical, 
western, bèlic, romàntic, etc. Però en 
molts d’aquests àmbits, s’ha establert 
una total compenetració entre l’actor/
actriu i el personatge que encarnava. 
Intèrprets que, malgrat haver intervingut 
a d’altres films, han restat en l’imaginari 
com  a indissociables de una determinada 
identitat. L’exemple  més clar, ens el 
dóna el britànic Charles Chaplin i el seu 
altre “jo”, Charlot, l’entranyable homenet 
desprotegit i maltractat per la societat 
que l’envolta.
 
Quan arriba el so a les pantalles apareix 
l’austríac Johnny Weismüller, un atleta 
olímpic, carregat de medalles, esdevé 
l´actor que donarà vida al mític Tarzàn. 
No se li coneix cap altre intervenció en 
cap més film, llevat dels de la sèrie  de 
l’home amic dels simis.

Una altre icona que s’ha mantingut 
inalterable és la de la mòmia creada 
pel doctor Frankestein i que l’actor 
anglès  Boris Karloff (William Edward 
Pratt), va interpretar magistralment, no 
sense haver-se sotmès prèviament a 
sessions inacabables de maquillatge. 
L’èxit de la pel·lícula  i el de Karloff  va 
ésser extraordinari, i, malgrat posteriors 
treballs, l’actor ja no podrà desfer-se mai 
més de l’ombra de la criatura sorgida de 
la imaginació de Mary Shelley.

El 1939, s’estrenava un dels  films més 
famosos i representatius de la història 
del cinema, Allò que el vent s’endugué, 
i no cal dir que la parella protagonista, 
Clark Gable i la anglesa Vivien Leight, 
restarà per sempre associada a llurs 
versions de Rhett Butler i Escarlata 
O’hara. Els va resultar molt dificultós 
als productors de la pel·lícula trobar les 
persones adients per a  materialitzar els 
dos herois de l’obra de Margaret Mitchell. 
Finalment, la van encertar; no en podien  
ésser d’altres.
 
En la dècada dels ‘90 s’intentà, sense 
èxit i amb un gran dispendi, rodar una 
hipotètica segona part. Fou un fracàs, i es 
que ja ho deia aquell torero que,“lo que 
no puede ser, no puede ser i ademàs, 
es imposible”.

Helena Riba i Cortacans
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L’actor i el personatge 

increïble però cert !
Catalunya, cada matí, veu néixer 23 edicions de diaris. N’hi ha 
de tan coneguts com El Periódico de Catalunya, La Vanguardia o 
l’Avui, i d’altres més locals i amb menys ressò en el conjunt de 
la població. El Bondia Lleida, el Diari de Sabadell o El Penalty en 
serien tres exemples.

Les notícies que hi apareixen, ja sigui en mitjans grans com 
en petits, es presenten com les més objectives i properes a la 
realitat. Tot i això, fullejant els diaris es poden advertir certs 
errors que, tot i poder ser menors, deixen al descobert que la 
velocitat amb què es treballa avui en dia en el món del periodisme 
és inversament proporcional a la qualitat dels textos.

43Desconnectant

Sort que l’error va ser esmenat la vigília de Nadal! Ara, El Punt 
no es va quedar curt de sensacionalisme amb la rectificació:

L’alcalde de Teià, Andreu Bosch i Rodoreda, 
no és mort     Font: El Punt   24-12-2006

Ei, gent jove! Si no tenim 
calers és perquè no volem. 
Algú s’apunta a fer fortuna 

a Madrid?
La típica enquesta. Sense 

comentaris.

Mare meva!!! M’agradaria 
veure la casa d’aquesta dona, 
té la mateixa capacitat que 

l’estadi Olímpic!

Es farà un acte de difusió 
de la malaltia? Si us plau, 

que no hi vagi ningú!

Amb aquest telescopi segur 
que arribarem lluny. La 
tecnologia cada dia em 

sorprèn més.



TEIÀ EXPRÉS (Teià–Ocata)
-a partir del mes de març autobusos una mica més grans

-nova parada a Ocata centre (a l’alçada del carrer esperança)

-nova marquesina a la rotonda nova davant del parc de vallbellida

CANVIS I MILLORES AL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC

T E I À  E S  M O US’ESTÀ TREBALLANT... 

•PER POSAR EN MARXA TÍTOLS 

ESPECIALS PER A LA GENT GRAN

•PER PROMOURE EL TRANSPORT 

PÚBLIC ENTRE LA GENT QUE 

VINGUI A FER LES COMPRES 

ALS COMERÇOS DE TEIÀ

A PARTIR DEL MARÇ 

NOVA GUIA D’HORARIS I PARADES

GRÀCIES PER UTILTIZAR ELS 

SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE 

TEIÀ ENTRE TOTS AFAVORIM UNA 

MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE !

TEIÀ – ALELLA

-A partir del mes de març 

l’autobús arribarà al Pi de l’Indià i Ibars Meia,

 tant en sentit Masnou com Teià

-A partir del mes de març 

l’autobús arribarà a la Molassa amb dos noves parades 

(Molassa amb Onze de setembre i al carrer Xops.

 

-El servei dels dissabtes deixarà de fer servei 
per la poca assistència de viatgers (menys de 30 viatgers /dia) i l’elevat cost. 


