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Agraïment pel suport a CAT-ERC i comencem a treballar de valent...
En primer lloc, com a força política amb
majoria absoluta a les darreres eleccions
municipals, agraïm de cor els 1.726 vots
dels teianencs i teianenques que han
fet confiança. Assumim amb responsabilitat el nou govern municipal amb els
8 companys i companyes de CAT-ERC,
perquè és el que entenem que ens ha
encarregat l’electorat que ens ha fet
confiança, d’acord amb el programa
electoral amb què hem concorregut a
les eleccions municipals i d’acord amb
l’equip de persones que han format part
de la nostra candidatura.
Abans d’acabar l’any presentarem el
Pla d’Actuació Municipal 2019-2023.

Però ja hem començat a treballar en
qüestions essencials que ja havíem activat des del govern anterior: l’aprovació del projecte executiu d’arranjament
de la Pista de l’AE Teià, amb un cost de
230.000 euros (al pressupost del 2019
n’hi teníem consignats 180.000), amb
l’objectiu de poder licitar-ne les obres
aquesta tardor; seguim treballant amb
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en
el conveni de cessió per 30 anys de la
planta de compostatge i tractament de
fangs per als serveis de manteniment
municipals i altres serveis mediambientals; estem executant el manteniment
de les franges de protecció d’incendis

forestals d’urbanitzacions del municipi;
seguim executant les millores escollides dels pressupostos participatius de
2018 i refent el calendari dels de 2019.
Per exemple, ja hem pogut enllestir les
millores de seguretat vial al tram nord
del carrer Puigoriol i han començat les
obres de millores de l’escola El Cim.
Seguirem treballant per la transparència, el rigor, l’accessibilitat i la proximitat
en la gestió municipal per assolir la màxima qualitat de serveis, per exemple, a
través de la figura dels regidors i regidores delegats de barri i urbanitzacions o
del nou protocol d’acollida adreçat als
nous residents al municipi.

una important petjada en les nostres
àrees de responsabilitat que no volem
que s’esborri. Ara no hi som, però se’ns
veu!
JuntsxCatalunya Teià anirem amb el
cap ben alt per la labor feta en les àrees de Serveis Socials, Sanitat, Cultura i
Patrimoni Històric.
El nou govern amb majoria absoluta no
ens ha volgut al seu costat per encarar
aquest nou mandat. La majoria absoluta obtinguda els dóna, però, tota la
legitimitat. La nostra demanda d’unitat
de les forces independentistes ha estat,
una vegada més, rebutjada.
Ara hem canviat de banda a la bancada
del nou consistori. Érem a la dreta, a la

dreta de l’Alcalde i hem estat la seva mà
dreta; érem la mà dreta del govern i no
ens en penedirem mai, gens. Ara som a
la esquerra, i no serem el peu esquerra
que faci la traveta als projectes del nou
govern. Serem la mà estesa, el compromís, la responsabilitat i la oposició ferma i constant, com ferm i constant ha
estat el treball al seu costat, amb absoluta fidelitat i perseverança.
D’altra banda, volem agrair, també,
el suport incontestable a la candidatura Lliures per Europa encapçalada
pel MHP Puigdemont, que tragué uns
grandíssims resultats, també a Teià, on
ha estat la llista més votada amb 1607
vots i un 46,67% dels sufragis.

No hi som, però se’ns veu
Abans de res, felicitem de tot cor als
guanyadors de les eleccions municipals
del passat 26 de maig, CAT - ERC i al
nou Alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda.
En segon lloc volem agraïr als 537 teianencs i teianenques que han confiat en JuntsxCat Teià. Hem crescut en
nombre de vots i hem passat de ser la
tercera força a ser la segona. Moltes
gràcies!
Malgrat tot, no estem gens satisfets
del resultat obtingut i pensem que la
feinada feta pels nostres regidors, la
Gemma Rosell i el Francesc Ribas no
ha obtingut la translació en vots que
esperàvem. No obstant, la feina feta
ha vingut per quedar-se i hem deixat
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Hi tornarem a ser, per seguir treballant per Teià
Els resultats electorals han deixat un panorama complicat per a Gent de Teià. La nostra cap de llista, Maria Núria Andinyac, serà
la nostra única representant el consistori.
El moment polític que vivim ha marcat clarament el vot en aquestes eleccions, tot i
que no ha estat l’ únic motiu d’aquesta important davallada.
A banda de la sempre important autocrítica, Gent de Teià hi tornarà a ser, i des
de la oposició, defensarem fermament la
nostra idea de poble, un Teià sostenible,
segur, net, inclusiu, igualitari, on les persones que hi visquin disposin dels serveis
de qualitat que es mereixen, i ens en puguem sentir orgullosos.
Serem presents a totes les comissions, i
malgrat que el govern tingui majoria ab-

soluta, aportarem totes les idees o millores que siguin possibles als projectes que
ens presentin. A la vegada, però, proposarem també nosaltres punts del nostre
programa per intentar que es duguin a
terme.
Ens trobem en uns anys econòmicament
molts bons per a Teià. Cal aprofitar aquest
moment per a fer inversions potents, i a la
vegada sostenibles.
Una d’elles és la rehabilitació de la pista
de l’AE Teià. Nosaltres anem més enllà del
projecte actual. Demanarem al govern
que encarregui un estudi per incloure
un sostre retràctil en la reforma. Això ens
permetria tenir un espai munti funcional
al centre de Teià, cobert quan fos necessari, que permetria allotjar activitats exte-

riors en cas de pluja, practicar esport sota
cobert, fer-hi trobades de joves, concerts,
i sobretot, adequar-lo cada any com a
envelat de la Festa Major. Només l’ estalvi generat al no haver de llogar l’envelat,
probablement permetria fer rendible la
inversió.
L’espai per al rocòdrom de CET, l’skate
pels joves, o la rehabilitació definitiva de
la zona esportiva de Sant Berger seran
també unes prioritats per a nosaltres, així
com dotar de més diners als Pressupostos
Participatius, per a que sigui el vilatà que
decideixi amb que s’ ha d’invertir.
Agafem el compromís de treballar per
Teià i seguir construint-lo des de l’oposició, per a millorar la qualitat de vida dels
teianencs.

Nuestro compromiso son nuestros valores
Des de Ciutadans Teià volem agrair el
suport dels 355 teianencs i teianenques que van donar-nos el seu suport
el 26 de maig. Aquest resultat ens
permet entrar a l’ajuntament d´una
forma solvent el primer cop que hem
presentat llista al nostre municipi.
Venim d’un mandat anterior en què
hem patit una anomalia democràtica,
perquè una part dels vilatans no estàvem representats al nostre ajuntament, des de fa unes setmanes hem
superat aquesta etapa i el ple de Teià
serà més fidel a la pluralitat del nostre
municipi.
Estem satisfets perquè hem aconse-

guit remoure el tauler polític del municipi. Ara som quatre grups a l’oposició, però tot fa intuir que poques
coses canviaran per part dels actors
polítics del mandat anterior, per això
assolim amb responsabilitat la tasca
de liderar una oposició valenta i sense complexos, tal com ens ha demanat una part dels vilatans.
Como ya manifestamos en el pleno de
investidura, las mayorías democráticas
legitiman para llevar a cabo proyectos
económicos y sociales, pero no para
imponer ideologías. Exigiremos al gobierno municipal no utilizar la actividad
cultural y los espacios públicos como

plataformas de publicidad ideológica.
Durante los próximos 4 años fiscalizaremos la acción del gobierno municipal instando al dialogo en lugar de la
imposición. Plantearemos propuestas
útiles para superar los retos que el
municipio tiene por delante, que son
diversos y complejos.
Trabajaremos por el presente, pero
sobre todo pensando en el futuro,
por un municipio inclusivo, moderno
y sostenible. Un municipio integrado
en Cataluña, España y la Unión Europea, con la que compartimos valores
que forman parte de nuestro ADN
como la libertad e igualdad.

Arriben la il·lusió i la força del socialisme
Des del PSC de Teià volem donar les
gràcies a cadascuna de les 321 persones que, amb el seu vot, van decidir
fer confiança a la nostra llista el 26 de
maig. Treballarem a fons durant tot el
mandat en la millora de Teià i en favor
del conjunt de les teianenques i teianencs, com és la nostra vocació, i particularment treballarem per fer valer els
valors republicans de llibertat, igualtat
i fraternitat expressats en aquests 321
vots.
Les eleccions han situat el nostre partit
a l’oposició. Però des d’aquí farem una
tasca constructiva i dialogant, a l’hora
que rigorosa en el control al govern

municipal i en la defensa dels valors i
drets de les veïnes i veïns que van votar
socialista.
Perquè la Democràcia i l’Estat de Dret
consisteixen també, i molt especialment, en que el govern respecti els
drets dels ciutadans que no van votar-lo
a ell. Ja siguin aquests un 9%, com les
teianenques i teianencs que van votar
socialista el 26 de maig, o siguin fins i
tot un 52%, com les catalanes i catalans
que al setembre i octubre de 2017 ens
vam sentir menystinguts pel govern català. El diàleg sincer i teixir consensos
suficientment amplis són la clau per
construir una societat millor.

La gent del PSC, doncs, no som a
l’Ajuntament per “seguir fent el mateix
de sempre”, com deia més o menys el
lema de campanya de l’actual alcalde.
Volem fer coses noves. Assolir fites que
Teià ja hauria de tenir fa anys, a més
dels nous requeriments que el temps
actual reclama.
La majoria absoluta d’ERC no és el millor escenari perquè l’Ajuntament sigui
el gresol d’idees i projectes que convé
a Teià, i sabem que més teianenques i
teianencs ho pensen ara. Però el PSC
està aquí per sumar, amb il·lusió i en
positiu, i estarem a l’alçada de la confiança que ens ha estat dipositada!

