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ENTREVISTA A MONTSE RIERA, REGIDORA D’EDUCACIÓ, MEDI AMBIENT I COOPERACIÓ

“Volem que Teià sigui un poble en què l’educació
tingui continuïtat tota la vida”

Montse Riera és regidora d’Educació, Medi Ambient i Cooperació en
representació d’ERC-Compromís
amb Teià.
A Teià hi ha tres centres educatius
públics que cobreixen les necessitats d’escolarització dels 0 als 16
anys: l’Escola Bressol Municipal Els
Galamons, l’escola El Cim i l’Institut
Turó d’en Baldiri. Quina relació hi
teniu?
Els centres escolars són l’agent
educatiu per excel·lència durant la
infància i l’adolescència, i l’objectiu
prioritari de la Regidoria és que funcionin bé i es coordinin entre ells. Per
això hi destinem bona part dels recursos i hi tenim una relació constant
i fluida.
A més de la conservació i millora
dels equipaments, prestem suport
a les activitats educatives a través
del finançament de projectes que
creixen i es consoliden any rere any.
Totes aquestes iniciatives tenen caràcter transversal, ja que atenyen a
la Regidoria d’Educació, però també
als responsables i tècnics de Joventut, Medi Ambient, Esports, Cultura,
Serveis Socials o Sanitat. D’aquesta
manera fem possibles les revisions
optomètriques i els tallers d’higiene
bucal, les sessions de teatre infantil i
de cinema a La Unió, els tallers ambientals i les sortides relacionades
amb el medi, les activitats a la Biblioteca i el Fons Batllori o els cursos
de natació i les pràctiques de tennis i
pàdel, per citar alguns exemples.

Fa temps que treballeu per convertir Teià en Poble Educador. En
què consisteix i en quin punt es troba el projecte?
El curs 2015-2016 vam impulsar un
pla d’acompanyament a l’escolaritat
dels 0 als 16 anys perquè aquesta fos
inclusiva, participativa i de qualitat. El
curs següent vam transformar l’antic
Consell Escolar en un Consell Educatiu Municipal (CEM) on s’apleguen
tots els agents educatius de la població. És un òrgan consultiu i propositiu
que treballa de forma autònoma i que
serveix per compartir informació i experiències que enriqueixen totes les
parts. Per les seves característiques i
equip humà, el CEM és la plataforma
ideal per desenvolupar un projecte
més ambiciós: el de Poble Educador.
La finalitat és enfortir la comunitat i els
vincles amb l’entorn social per garantir la continuïtat del procés educatiu
al llarg de tota la vida.
Des d’octubre de 2017 comptem
amb un altre ajut de la Diputació i
ben aviat presentarem una pàgina
web per divulgar totes les activitats,
serveis i recursos educatius que
s’ofereixen al llarg de l’any a totes les
franges d’edat. Per això rep el nom
d’Educaentorn.
En matèria ambiental, la principal despesa municipal es destina a
fomentar la reducció i el reciclatge
dels residus domèstics. Ho fem prou
bé els teianencs?
A poc a poc anem millorant els percentatges de recollida selectiva d’orgànica, vidre, cartró i envasos. A això
hi ha contribuït també la millora del
servei municipal de recollida i gestió
de residus. Tanmateix, encara estem
lluny d’assolir els objectius del 50%
que marca la normativa europea per
a 2020. Tenim molta feina a fer en
matèria d’educació ambiental. Però
no n’hi ha prou amb reciclar. Hem
de reduir i reutilitzar. Aquest canvi
de mentalitat i hàbits l’haurem de
fer necessàriament, així com acostumar-nos a sistemes de recollida similars al porta a porta... Un altre front és

la lluita contra l’incivisme, una xacra
que desincentiva a qui ho fa bé i que
ens costa molts diners públics.
La plaga de l’escarabat ‘Tomicus’
i el risc d’incendi forestal representen les dues principals amenaces als
nostres boscos. Què s’hi fa des de
l’Ajuntament?
Les característiques de Teià el fan vulnerable al canvi climàtic i als riscos que
se’n deriven: incendis forestals, rierades... L’escalfament global comporta un
augment dels períodes de sequera i de
les temperatures, la qual cosa provoca
un estrès hídric als boscos que afavoreix la propagació d’espècies invasores
i de plagues com el tomicus o la caparreta de la figuera de moro. Gràcies al
suport de la Diputació, el Consell Comarcal i el Parc de la Serralada Litoral
fem gestió forestal, mantenim les franges de protecció de les urbanitzacions
i apliquem diversos tractaments fitosanitaris. En moltes d’aquestes qüestions
comptem amb la col·laboració dels voluntaris de l’ADF.
En els darrers anys, el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
ha fet una important tasca de sensibilització sobre la crisi dels refugiats.
Sí, s’han fet xerrades, exposicions,
concerts, cinema i teatre amb la implicació de moltes persones i col·lectius
amb l’objectiu de prendre consciència
i generar una mirada crítica i reflexiva. Amb els diners recaptats hem fet
aportacions econòmiques a algunes
ONG com Proactiva Open Arms, Eko
i Projecte Djouma. El 2015 ens vam
declarar poble acollidor i hem aprovat
diverses mocions instant al Govern de
l’Estat i la Unió Europea a desplegar
polítiques humanitàries, però els municipis no tenim cap competència en
matèria d’immigració. Un cop més, ha
estat la societat civil qui s’ha mobilitzat
i ha predicat amb l’exemple. A Teià tenim cooperants joves amb molta força
i determinació que fan feina de formigueta sobre el terreny a Grècia, Mali
o Uganda per intentar transformar
aquestes situacions d’injustícia. g
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Un nou curs!

Un final de legislatura

Un cop més hem d’iniciar un escrit al
Butlletí reivindicant la llibertat dels companys i companyes presos i el retorn de
les persones exiliades per motius polítics.
Aquest Octubre commemorem el primer aniversari del referèndum d’autodeterminació i de tot el que se’n van desprendre. Per aquest motiu, i d’acord amb
tots els grups municipals, el passat 30 de
Setembre vam inaugurar la plaça de l’U
d’Octubre, una efemèride que ens servirà per mantenir present l’esperit i l’anhel
de llibertat d’aquelles dates fins la consecució dels nostres objectius polítics.
Però aquest Octubre també podem
començar a valorar una de les accions
més importants del mandat, les obres de
renovació del clavegueram de la Riera.
Una obra complicada i delicada que, fins
a la data, s’està desenvolupant de manera excel·lent, amb els terminis previstos
i, sobretot, amb un absoluta comprensió
i col·laboració per part de la ciutadania.
Aquest mes, també suposa l’inici del
curs escolar, un any més els centres educatius del municipi obriran les seves portes a infants i adolescents per formar-los
i fer-los créixer. Aquest és un dels motors
del municipi i que, des del nostre grup
municipal seguim potenciant. L’educació
és un dels pilars per a un poble cohesionat i una societat més justa.
En paral·lel a aquesta acció, destaquen
iniciatives fora dels centres educatius
que també generen espais d’educació i
formació com la dels corresponsals del
Casal de Joves, on es busca que ells siguin corresponsables de bona part de
les activitats i accions que acabaran fent.
Accions com la que realitzaran amb el
Casal d’avis en motiu del dia internacional de la Gent Gran, on joves i grans gaudiran d’un vespre de jocs.
Aquestes jornades del dia internacional de la Gent Gran, que arriben a la tercera edició, han suposat un revulsiu per
l’històric Homenatge a la Vellesa, i busca
obrir la tipologia dels actes i buscar altres
activitats d’oci com l’excursió a Manlleu.
Per últim aquest curs que comencem
també ha de suposar l’inici de la posada
en marxa la instal·lació de gespa artificial
al Camp de Sant Berger. Una acció que
ha de suposar la revitalització de l’espai
i aconseguir consolidar el futbol base al
nostre municipi.
Així doncs, continuem! g

“under construction”
Som a 8 mesos de les properes eleccions municipals, i com està passant a la
majoria de municipis, els grups polítics ja
han iniciat la campanya electoral. Aquest
fet és fàcilment palpable pels vilatans,
que ja noten i notaran tot un seguit
d’obres que es duran a terme durant el
propers mesos. A Teià, aquestes inversions just al final de la legislatura estaran
suportades per l’excedent de romanent
de tresoreria que hi ha a l’ Ajuntament,
valorat en 986.000e, i que es veurà ampliat el proper any amb partides del nou
pressupost. Aquest fet, deixarà poc marge de maniobra al nou consistori, que
formarà govern al proper mes de juny.
Quan parlem d’ aquestes obres, no
ens referim al soterrament del clavegueram de la riera, que ja ha entrat en la seva
fase final i que és una obra totalment necessària, i gairebé tota subvencionada.
Als propers mesos ens trobarem amb
l’adequació del camp de futbol de Sant
Berger amb la posada de gespa artificial, l’arranjament de la pista de l’AE Teià,
la pavimentació de carrers i arranjament
de voreres de practicament totes les zones del Poble (zona de Sant Berger, Pi
de l’Indià, zones de Vallmora i Garrofers,
Molassa, Can Basols...).
Tot i que no estava previst inicialment,
sembla que finalment canviaran també
l’ instal·lació elèctrica de l’Escola el CIM,
després de la insistència de Gent de Teià
al passat Ple del mes de Juliol, on vàrem
expressar la nostra preocupació arrel d’
un informa dels serveis tècnics que en
considerava prioritària la seva execució.
- Som conscients que tots aquests deperfectes no s’han produït de cop en el
últims mesos ?
- Que el poble tenia totes aquestes
mancances d’equipaments i mobiliari
urbà desde fa anys ?
- Que hagués passat si no es disposés
de gairebé 1 milió d’euros de Romanent?
No es admissible que sembli que els
partits polítics només s’enrecordin de les
necessitats del poble quan s’apropen les
eleccions.
- Potser llavors el que caldria és fer
eleccions cada dos anys enlloc de cada
quatre. g

Un poble, un projecte, una
candidatura
L’1 d’octubre de 2017, un dia que va
canviar el decurs de la nostra història
més recent, ens ha deixat gravades en
la memòria imatges ben contrastades:
d’una banda la brutalitat policial contra
una munió de gent que amb crits de
“som gent de pau” volia exercir el dret
bàsic de qualsevol democràcia adulta: el
dret a VOT, i d’altra banda imatges d’una
unitat popular i política sense pal.liatius i
amb un objectiu comú: la celebració del
Referèndum d’ara fa un any.
Han passat dies, mesos, 1 any, i mica
en mica aquella unitat que ens va fer
forts aquella tardor de 2017, s’ha anat
esqueixant i ens ha afeblit com a poble i
ha dinamitat el nostre projecte de llibertat plena per a la nostra Nació. Encarà
som a temps! Som a temps de recosir
esqueixos abans no s’estripi tot plegat.
Cal reprendre el camí d’unitat que hem
anat construint plegats, i identificar clarament quins són els nostres adversaris.
No ens fem mal nosaltres mateixos, això
ens afebleix, ens estova, ens distreu del
nostre objectiu.
Des del grup municipal de JuntsxCatalunya-PDeCAT, tenim molt clar qui és el
nostre adversari polític i l’hem de vèncer
des del més estricte valor democràtic i
fugint de la violència que condemnem
categòricament, vingui d’on vingui.
Les eleccions municipals, que són ben
aprop, ens posen davant una oportunitat
d’agafar fil i agulla i recosir esqueixos,
des del municipalisme, que potser en altres instàncies costen d’assolir.
Els opositors polítics estan teixint estratègies per a governar els nostres ajuntaments i això no ho hem de permetre.
No ens podem permetre deixar els governs municipals en mans d’aquells que
han nascut per dinamitar la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra identitat, i
el nostre devenir com a Nació.
Per això, des d’aquestes línies fem una
crida a les formacions polítiques sobiranistes de Teià a trabar una candidatura
única i inequívocament sobiranista per
afrontar amb garanties les properes eleccions del 26 de maig de 2018.
El futur del poble i de Catalunya, s´ho
valen! g

