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Primer any: seguim treballant!

Ja fa un any de la presa de posses-
sió de l’actual govern de Teià. Després 
d’aquest període, des de CaT+ERC 
valorem molt positivament la feina feta 
amb els companys de CDC Teià.

Durant aquest any, hem tirat enda-
vant moltes mesures necessàries per 
al bon desenvolupament de la vida del 
municipi. Tot i això, i com es pot espe-
rar, hi ha coses que haurem de millorar, 
però tenim la determinació de fer-ho.

Som conscients que ens queda mol-
ta feina a fer, tal com es pot veure al Pla 
d’Actuació Municipal (PAM), penjat al 
web municipal. Tenim una aposta de 
model de municipi que volem desenvo-
lupar i consolidar. Com a accions a des-
tacar, hem desplegat millores a l’espai 
públic, com ara pavimentacions de car-
rers i arranjaments de voreres a diversos 
barris, neteja de zones verdes, l’entrada 
en servei de les noves concessions d’en-
llumenat i de recollida de residus urbans, 
el primer parc de lleure per a gossos, la 
piscina municipal, etc. També hem apro-
vat definitivament el Planejament d’or-
denació urbanística municipal (POUM), 
que al setembre entrarà en vigor.

Així doncs, continuem comprome-
sos amb Teià, amb la seva gent i el 
seu entorn. És la nostra manera d’en-
tendre la política municipal, la de 
promoure petits canvis per millorar 
el dia a dia de la ciutadania. g

Passat i futur
PASSAT: El mes de març l’alcalde dona-

va compta al Ple municipal de la resolució 
del tribunal de Comtes de Madrid, per la 
qual les denúncies d’irregularitats, estafa, 
falsificació de documents i suborn que 
grup municipal Gent de Teià havia llençat 
contra els governs municipals anteriors, no 
donava lloc a la incoació del procediment 
i per tant quedaven arxivades, demostrant 
una vegada més que les acusacions no 
eren certes i només perseguien la difama-
ció dels alcaldes i regidors dels governs 
de CiU, ERC i PSC. En el darrer Ple de maig 
al torn obert de paraules, Xavier Ramírez, 
ex-regidor de Gent de Teià i signant de la 
denúncia en primera instancia, però que 
es va negar a ratificar-la, va demanar dis-
culpes públicament als afectats, declarant 
que considerava que no hi havia motiu 
per a la denúncia i que les coaccions inter-
nes de GdT el van obligar a signar. Un gest 
d’honestedat que valorem positivament, i 
que diu molt d’aquesta persona.

FUTUR: El futur de Teià i de tots els 
vilatans i vilatanes que hi vivim se’ns il-
lumina a partir de dos focus importants: 
l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació 
Urbana Municipal (POUM) que projecta 
el futur desenvolupament humà, urba-
nístic, de serveis i d’infraestructures de 
Teià i per altra banda la millora que com 
a municipi ens portaria un estat català 
independent. La determinació que hem 
pres molts catalans i també Teià com a 
Municipi per a la Independència, de tre-
ballar per la sobirania de Catalunya. g

Bon estiu, i bones vacances
Després d’observar que en un any 

de legislatura, l’ actual govern només 
ha estat capaç de treure un Butlletí 
Municipal,  i que la informació ha ha-
gut d’ arribar als teianencs a través de 
les xarxes socials, o bé de la premsa 
comarcal, que cobra de l’Ajuntament 
per publicar notícies.

Després de veure que per treure 
un segon Butlletí ha calgut contrac-
tar un periodista (almenys així es va 
donar a entendre en C. I.) enlloc de 
treballar-lo des de la pròpia regido-
ria com s’ havia fet fins avui.

Veient que s’ha reduït a menys de 
la meitat els “caràcters” dels que dis-
posem els Grups Municipals per pu-
blicar escrits,  tot i que Gent de Teià 
és l’únic grup a la oposició, i que per 
tant, en tot cas hi ha més espai que 
mai.

Sabedors que l’ equip de govern 
ens fa lliurar l’ escrit el 6 de juny, tot 
i que el butlletí Municipal no sorti-
rà fins a unes setmanes després, i 
que per tant, el govern disposa del 
temps necessari per intentar rebatre 
qualsevol de les informacions que 
puguem publicar.

Gent de Teià creiem oportú aprofi-
tar aquest petit espai, tampoc dóna 
per més,  per desitjar-vos un bon 
estiu a totes i tots, i unes bones va-
cances. g

Entra en funcionament el 
parc de lleure per a gossos

El passat 19 de juny es va inaugurar 
el primer parc de lleure per a gossos 
a can Llaurador, que és obert cada dia 
de la setmana, de 7 a 23h. A l’entrada 
hi ha un rètol amb les normes d’ús i 
els números de telèfon necessaris per 
comunicar qualsevol incidència. Es 
tracta d’un espai tancat de 780 metres 
quadrats equipat amb diversos bancs 
per a les persones i un abeurador per 
als animals. El recinte compta també 

amb una plantació amb reg automà-
tic de sis xicrandes trasplantades del 
carrer de la Cerdanya i una columna 
d’il·luminació procedent de Sant Ber-
ger. Tot plegat ha suposat una inver-
sió aproximada de 20.000€.

Tinença responsable de mascotes 
L’Ajuntament ha impulsat una 

campanya per conscienciar els pro-
pietaris de gossos, gats i fures de la 
necessitat de tenir-los censats i de 
recollir els seus excrements de la via 
pública.

La inscripció de l’animal en el cens 
municipal és un tràmit ràpid, gratu-
ït i obligatori. Per tal d’incentivar-ne 
la regularització, l’Ajuntament obse-
quia amb un portabosses tothom qui 
ja té l’animal censat i qui l’inscrigui a 
partir d’ara. g
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ENTREVISTA A JORDI CASANOVAS

Hem de reciclar almenys el 50% de la brossa

Jordi Casanovas és regidor d’Esports i 
de Serveis Municipals. Com a tal, és el 
responsable polític del desplegament 
del nou servei de recollida de la brossa.

Des de l’1 d’abril, la recollida de la 
brossa la realitza una empresa nova: 
la UTE Urbaser-L’Arca del Maresme. 
Per què es va demorar tant el canvi?  

El canvi s’ha demorat per les im-
pugnacions que ha sofert el concurs 
d’adjudicació. Les empreses que no 
el van guanyar van impugnar-lo de 
manera continuada. Han estat quasi 
tres anys de diligències administrati-
ves que a qui més ha perjudicat ha 
estat als veïns de Teià.  

L’1 de maig el nou servei es va fer 
càrrec de la recollida de les faccions 
selectives de vidre, envasos, paper 
i cartró. Des de la seva implantació, 
aquest servei era prestat pel Consell 
Comarcal. Tot i ser més barat, per 
què se n’ha prescindit?

Fins a l’adjudicació del nou servei, 
la gestió estava repartida entre dos 
operadors amb dinàmiques diferents 
i moltes restriccions definides en els 
respectius contractes: Cespa feia la 
recollida de les fraccions de resta i 
d’orgànica, i el CCM la de les fracci-
ons selectives. A més, les mancances 
d’aquests serveis obligava els serveis 
de manteniment de l’Ajuntament a fer 
feines directes de neteja en totes les 
zones de recollida. I això, amb les dota-
cions actuals, feia molt difícil mantenir 
la qualitat que es mereix el municipi.

Ara, en canvi, la neteja dels punts de 
recollida recau directament en la nova 
empresa. Com que és una de sola, la 
gestió és més dinàmica: ells mateixos 
són coneixedors diàriament de la situ-
ació de tots els punts i s’hi miren més.

El canvi de model ha comportat la 
substitució dels antics contenidors per 
d’altres de nous, més nombrosos però 
de menor capacitat. Això ha provocat 
alguns problemes de saturació. 

S’han canviat els contenidors per dos 
motius: per disposar d’equips nous i 
pels requeriments intrínsecs del nou 
servei de recollida. Ara el sistema és el 
mateix per a totes les fraccions. S’utilit-
za un camió de mitja càrrega posterior. 
Això ens permet ser més àgils.

El nombre de contenidors ha aug-
mentat, sobretot els de paper i cartró, 
vidre i envasos. Amb la informació que 
rebem a diari anem definint si calen 
més o menys contenidors. És un procés 
viu que s’ha d’anar analitzant dia a dia. 
L’objectiu principal és facilitar als veïns 
el reciclatge de les cinc fraccions de 
manera còmoda i senzilla. D’aquesta 
manera podrem optimitzar la recollida 
i reduir-ne el cost. L’impacte econòmic 
en cas de millora pot ser important.

També s’han posat en marxa algu-
nes bateries de contenidors soter-
rats construïdes fa temps. 

Sí, l’1 de juliol vam activar les tres 
ubicacions soterrades que quedaven 
pendents als carrer de Can Pau Valls, 
Vallmora i Amadeu Creu i Rosés. 

Els veïns es queixen d’algunes ubi-
cacions. Hi poden haver canvis?

S’ha reduït algun punt de recollida 
per qüestions de seguretat vial o d’op-
timització del servei. Érem conscients 
que un canvi d’aquestes magnituds 
comportaria situacions complexes, 
però estem en una fase inicial en què 
podem analitzar cas per cas per tro-
bar una solució que satisfaci les dues 
parts: la veïnal i la del servei.

Al passeig de la Riera i a d’altres in-
drets hi ha contenidors sobre la calça-
da de forma provisional, esperant que 
s’hi adeqüi un espai específic. Quan és 
previst que es facin aquestes obres?   

Sí, són ubicacions provisionals que 
s’allargaran alguns mesos. Està previst 
que aquestes zones es pintin per evitar 
el moviment dels contenidors. També 
es modificaran les voreres per ubicar-
los i facilitar-ne l’ús dels pedals. En el 
cas concret de la Riera i en d’altres in-

drets hi ha prevista també la fixació a 
terra dels contenidors per mitjà de su-
ports metàl·lics per evitar-ne el despla-
çament a causa del vent o la pluja.

El nou model de recollida té com a 
finalitat principal millorar els índexs de 
reciclatge. Quin percentatge global de 
residus es va reciclar l’any 2015 a Teià?

Efectivament, la finalitat és millorar 
els índexs de reciclatge tant per la 
part econòmica com per la normativa. 
Cada any, els teianencs generem prop 
de 3.000 tones de residus, de la qual 
cosa en resulta un mitjana de 500 qui-
los per habitant. De tot aquest volum, 
la quantitat que no es recicla està per 
sobre del 70%. L’objectiu òptim passa-
ria per situar-nos almenys al 50% per 
estar en sintonia amb les normatives 
i les poblacions veïnes. Aquest és el 
gran objectiu, una tasca no gens fàcil 
sense la participació de tothom.

Entre les millores adoptades hi ha 
la instal·lació de dues estacions per 
recollir l’oli domèstic. Què pot fer la 
gent per col·laborar-hi?  

No som prou conscients del mal que 
pot fer un litre d’oli domèstic llençat per 
l’aigüera. Fins fa poc només podíem 
dur-lo a la deixalleria. Ara, en canvi, en 
tenim tres: la deixalleria i les màquines 
de Vallbellida i la de davant de Càritas. 
El seu funcionament és molt senzill: a 
l’Ajuntament ens faciliten el primer pot 
de plàstic per a la recollida i, un cop ple, 
el deixem dins de la màquina i ella ma-
teixa ens n’ofereix un de buit. Així, un cop 
entrat dins de la roda, el servei funciona 
de manera autònoma i tothom pot reci-
clar l’oli de manera fàcil i neta. 

Un dels principals punts negres de 
la neteja són les àrees de conteni-
dors. Sovint s’hi veuen bosses fora, 
mobles i electrodomèstics. 

Necessitem la col·laboració veïnal. 
Hem d’aconseguir que tots els volumi-
nosos (mobles, trastos, etc) es duguin 
a la deixalleria o bé truqui al servei de 
recollida de mobles (937 905 560). Les 
dues opcions són gratuïtes. Qualsevol 
trasto que s’abandona al carrer o es 
llença a la brossa té un cost directe per 
al municipi: en paguem la recollida i un 
recàrrec com a penalització. g


