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Vols participar en l’elaboració Vols participar en l’elaboració Vols participar en l’elaboració Vols participar en l’elaboració Vols participar en l’elaboració deldeldeldeldel
nou Butlletínou Butlletínou Butlletínou Butlletínou Butlletí de Teià? de Teià? de Teià? de Teià? de Teià?
En l’edició especial del mes de juliol, dedicada bàsicament a la difusió
dels resultats electorals de les últimes eleccions municipals, en un espai
de la contraportada es plantejava aquesta pregunta en aquell moment
sense més transcendència que la de “llençar la canya” a tots aquells
teianencs i teianenques que tinguessin interès a col.laborar en l’elaboració
d’aquesta publicació municipal.

Des de llavors han plogut algunes reunions, temps per a la redacció dels
articles, el muntatge i l’edició d’aquest butlletí. D’aquestes trobades en-
tre els membres d’aquest primer grup inicial de col.laboradors que “hem
picat l’ham”, n’ha sorgit la voluntat que la pregunta que es plantejava
llavors sigui un dels lemes de referència de la publicació en la nova etapa
que s’inicia amb el número que teniu a les vostres mans: “Vols partici-
par-hi?”.

I per què? Perquè volem que aquest sigui un dels mitjans a Teià en què
tothom qui ho vulgui s’hi pugui expressar lliurement, amb l’única condició
(creiem que òbvia) que es faci sempre des de l’òptica del respecte. Aixi
doncs, volem i apostem per obrir i oferir les pàgines d’aquest butlletí,
doncs, a la participació, l’opinió i el debat, entenent que és un dels camins
de què disposem per fomentar, entre d’altres, la implicació de la gent del
poble en el desenvolupament de la vida municipal.

En aquesta línia de treball, podreu comprovar en les properes pàgines
que hem intentat incloure una combinació entre seccions dedicades a la
informació municipal i altres amb espais oberts a la creació i l’opinió,
plantejats i pensats perquè qui ho vulgui hi pugui dir la seva i fer-nos-la
arribar per incloure-la en propers números. Hem volgut apostar, en l’inici
d’aquesta nova etapa, per una renovació important en els continguts i, a
mida que avancem en l’edició dels propers números, acabar de definir el
format de disseny.

Esperem, doncs, que la proposta que us fem us agradi, us “enganxi” i us
engresqui a fer-hi les aportacions que calgui, tant des del punt de vista
dels continguts com de la forma. És amb aquesta voluntat que us
presentem aquest nou butlletí, amb la il.lusió de qui inicia un nou projecte
que espera completar-se amb la vostra participació. Hi comptem!

telèfons útils

2  butlletí municipal

Ajuntament (oficines) 93 540 93 50

Avaries FECSA 900 74 74 74

Avaries Hidroelèctrica 93 796 02 00

Avaries d'aigua SOREA 904 100 000

Avaries Gas 900 39 40 41

Bombers Badalona 93 388 08 80

Casa Rectoral 93 555 30 91

Casa Cultura La Unió 93 540 12 63

Casal d'Avis 93 540 01 68

Casal de Joves 93 555 36 13

CAP El Masnou 93 555 70 61

Col.legi El Cim 93 540 90 46

Consultori Municipal 93 540 12 03

Creu Roja (El Masnou) 93 555 21 21

Doctor Mariano 93 555 30 67

Farmàcia 93 555 35 18

Mercat Municipal 93 555 58 42

Policia Local 666 53 58 58

666 59 67 42

Poliesportiu 93 540 51 51

Servei de

Recaptació 93 540 90 12

Servei Local

d’Ocupació 93 540 61 77

Serveis de

Manteniment 93 555 62 25

Serveis Socials 93 540 12 03

Taxis

M.Angel Morón 670 22 58 12

Joan Oliveras 659 59 81 11

607 49 81 11

Manel Llaberia 670 25 47 29

15Correu obert:
Impressions i
opinions dels
teianencs



Fes-nos una petita presentació perquè tots coneguem
una mica més qui ets. Bé, ja saps, on vas néixer, quan...?
Vaig néixer a  Trujillo (Càceres) fa uns pocs anys i quan
en tenia vuit, els meus pares van emigrar a Guadalajara
on vaig viure fins que vaig venir a
Teià, amb un parèntesi etern: “la mili”,
que la vaig fer a La Línea.

Des de quan ets professor de El Cim?
Va ser la teva primera feina? Explica’ns
alguna anècdota de la teva arribada.
Sóc professor  de “EL CIM” des de l’any
79. Després d’acabar Magisteri vaig
estar treballant en una fàbrica i més
tard en un col·legi privat mentre
preparava les oposicions. Una vegada
aprovades i després de fer la “mili”,
vaig estar dos anys a Sacedón, un
poble de Guadalajara, fins que em van
destinar  a Teià. En aquella època,
quan et donaven plaça definitiva et
podien destinar a qualsevol lloc
d’Espanya.

D’anècdotes n’hi ha moltes, la major
part relacionades amb l’idioma i els
costums.  Jo era tutor de 6è i donava
classes a tota la segona etapa.  Segur
que els alumnes d’aquella època es
recordaran de quan jo intentava
passar llista. Us imagineu a un castellà
que mai havia escoltat el català en
directe haver de pronunciar
correctament els noms i cognoms
catalans?. La solució va ser que el
delegat de classe passés llista i així
jo aprofitava i aprenia els noms dels
alumnes i la seva correcta
pronunciació.
Una altra, molt bona, va ser quan un
company  em va dir que preparessin
el Caga Tió i jo no trobava la manera
de fer-ho, fins que li vaig dir:
Jordi, com vols que fem un “tio
cagant” amb una caixa de cartró. Vaig
confondre el “Caga Tió” amb el
“Caganer”.

Com aquestes moltes però... un altre
dia.

Digues que és el que més et va cos-
tar i el que menys, tant del poble com
de l’Escola.
Tot i que veníem d’un lloc diferent
en costums i manera de viure, la veritat és que no ens va
costar gens ni mica adaptar-nos al poble. A l’escola en
aquella època hi havia un director força recordat i estimat
per molta gent, “Don Ángel”,  i uns companys que ens
van fer sentir com si fóssim a casa tant a l’escola com a
fora. A més a més, aquell any  quasi la meitat del Claustre
va venir de fora. Entre tots nosaltres i el personal no

docent, cuineres i conserge, formaven una gran família.
De fet, sempre he dit que la Maria, és la meva mare ca-
talana. En el poble igual,  la meva sensació és que vam
ser molt ben rebuts per la gent d’aquí.

Volem saber també quina és la teva
assignatura preferida i ja posats si
trauries i/o afegiries alguna.
La veritat és que totes les que faig
m’agraden. Pensa que la
denominació dels mestres que no
estem assignats a cap especialitat
és la de “Generalista”. Per tant hem
d’estar preparats tant per un “ba-
rrido” com per un “descosido”. De
tota manera sí que trobo a faltar
una que m’agradava molt, la
pretecnologia que es feia a 7è. i 8è.
Havíem fet autèntiques “virgueries”,
la majoria de les vegades amb ma-
terial  de rebuig, doncs, com
sempre, anàvem escurats de diners.
Exalumnes, recordeu la maqueta
del col·legi, els pessebres per Nadal,
les gàbies per als ocells, les casetes
de fusta per als més petits... ?  Tot
i que la més sonada va ser el mural
de l’entrada que tots els alumnes
del col·legi van fer amb motiu del
vint-i-cinc aniversari.

Estem en el segle XXI. Han arribat
les noves tecnologies a l’Escola?
Fins a quin punt?
És clar que sí, el que passa és que
no han arribat en la mesura que
desitjaríem i que són necessàries.
Necessitaríem  ordinadors a les
aules, no només a la d’informàtica,
a més d’una mediateca amb un
nombre suficient d’ordinadors per
tal de poder ser utilitzada  per una
classe sencera. Però segons estan
els  pressupostos d’ensenyament
em  sembla que això és somniar. A
l’ensenyament sempre anem una
mica endarrerits en aquest aspecte.

El creixement urbanístic és prou
evident. Ens podries dir com ha
afectat aquest fet a l’Escola?
Sobretot, com és natural, en el
nombre d’alumnes i en l’entorn. No
és el mateix treballar en una escola
d’una línia que de dues, el treball i
les obligacions augmenten, però tu

continues amb el mateix temps per fer-lo.
En quant l’entorn, penseu que abans a la vora   de  l’escola
només  hi havia vinyes, el camp de futbol i un petit circuit
de moto-cross (a que molts no ho sabíeu?). Fins i tot el
camí per accedir a l’escola era de terra.

TONI MARTÍNEZ

MANUEL GALLEGO
Professor de l’escola
El Cim

’entre
vista

L
La meva sensació és que vam ser molt ben rebuts per la gent d’aquí.

PREGUNTES RÀPIDESPREGUNTES RÀPIDESPREGUNTES RÀPIDESPREGUNTES RÀPIDESPREGUNTES RÀPIDES
Signe del Zodíac: Leo.
Actriu preferida: Tot i que sembli
mentida, no en tinc.
Una pel·lícula: “Los Santos Inocentes”.
Una ciutat:Trujillo.
Un llibre: “El médico”.
Una flor: La camèlia.
Una estació de l’any: L’estiu i amb
molta calor.
Una beguda: La cervesa i el vi (amb
consum responsable i que siguin bons).
Un animal: “Kira”.
Un país:Espanya.
El teu somni: La jornada intensiva,
no exhaustiva.
Un defecte: Si en dic un, segur que
molts no estareu d’acord. Així que
vosaltres mateixos...
Una música: La música celta.
Una assignatura pendent: A nivell
personal no en tinc.
Una data: N’hi ha vàries, i pertanyen
a records personals.
Un olor: L’ olor a “azahar” * del pati
dels tarongers  de la Mesquita de
Córdoba.
Una virtut: Et dic el mateix que amb
els defectes.
Un color. El blanc.
Nº. de la sort. No en tinc.
Et rius amb... Moltes coses tot i que
no ho sembli.
T’emociones amb...Moltes coses tot i
que no ho sembli. Sóc de llàgrima fàcil.
Dia de la setmana.Si dic dilluns se-
gur que ningú s’ho creurà. Ni jo
tampoc. Com la majoria, dissabte.
Una paraulota: Cojones!!! (Si es pot
posar i en castellà).

*Tot i que el propi Manolo ens diu
que «azahar» no és correcte en català
ens demana que ho posem entre co-
metes, perquè li agrada més que
tarongina.
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gar els pares dels fills, i si sou una d’aquelles famílies que
prefereixen fer coses juntes? Allà vosaltres, jo no em faig
responsable de res, però teniu a la vostra disposició la Colla
gegantera de Teià, el Grup de dimonis de Teià, el Grup de
trabucaires de Teià i el Club excursionista Teià. I les excursions
ens retornen a la natura, i és obligatori esmentar la Societat
de caçadors Teià, l’Agrupació de pescadors de Sant Martí i
l’associació Agrícola de Teià.

Però si el que et va de debò és moure’t, fer exercici i com-
petir (recorda sempre que guanyar no és el més important,
ho és tot) aleshores pots triar entre bàsquet (Agrupació
esportiva Teià), el Club de Futbol Teià (de futbol gran), el Club
petanca Teià (ei! què tal uns quants concursos de noms?
només és una idea), el Club Tennis Barcelona-Teià, el Teià Futbol
Cinc, i el Club dòmino Teià. Al Casal d’avis Gent Gran de Teià
potser no hi ha competició oficial, però també s’hi juga al
dòmino, a banda de moltíssimes altres activitats (si no tens
prou edat tu t’ho perds, de debò).
Per acabar, en ple segle XXI cap poble no és poble sense
una plataforma pro- o anti- o anti-pro. A Teià en tenim
una, vols institut? Ells també: Plataforma pro-institut a Teià. I
posats a millorar les coses, si ets d’aquells que creuen que
parlant tots arribem a conèixer-nos millor i a solucionar
problemes (alguns, potser pocs, però importants),
l’Assemblea local del GRAMC i el grup Dones 21 grup d’opinió
són les teves entitats, així com, en clau més existencialista,
la Penya barcelonista Centenari de Teià.
Aquest espai és perquè totes les entitats expliquin amb
més detall les seves activitats i objectius. Tampoc no voldria
acabar sense admetre que  potser hi ha més agrupacions al
poble que no han estat esmentades, si és així, no dubteu a
posar-vos en contacte amb nosaltres per fer-nos saber que
existiu, les mencionades en aquestes ratlles podeu indi-
car-nos també qualsevol error que haguem comès, l’editor
assumirà encantat la responsabilitat de tot el que estigui
malament en aquest article.  BLAI COLLADO

No fa molt l’Ajuntament de Teià va rebre l’anomenat Informe
Kleinsberg, en quant m’ho van dir no vaig dubtar a pregun-
tar: i a mi què? Després va resultar que el doctor Kleinsberg
és un sociòleg importantíssim i que jo havia quedat com un
ignorant. Doncs bé, l’Informe Kleinsberg és el fruit d’un
ambiciós projecte: l’anàlisi del teixit social de tots el països
que integren la comunitat europea (suposo que quan aquest
article aparegui ja es parlarà als diaris de l’informe), i en
aquest informe hi ha un capítol dedicat a Teià.
Poc després de rebre la notícia vaig tenir l’oportunitat de
conèixer en persona el doctor Kleinsberg, un home de
setanta dos anys molt ben portats (ningú no li posaria més
de setanta un). Tot i que va ser només un moment en un
acte oficial, vaig tenir temps de preguntar-li: “per què Teià?»
Ich spreche nicht Katalanisch (“no parlo català”), va contes-
tar-me.
En el seu capítol dedicat al nostre poble hi ha un apartat
que estudia les entitats i agrupacions. I resulta que n’hi ha
moltes, i variades:
Suposem, per exemple, que ets una persona amoïnada per
la natura i els animals, doncs bé, tens a la teva disposició
l’ADF Teià (Associació de defensa forestal), o la DANA
(Associació de defensa dels animals i la natura). Parlant de
defensa (i atac), tots aquells que no sapigueu què fer amb
el vostres fills teniu molt on escollir, començant per l’Esplai
Itaca i el Cau Mintaka (dues agrupacions lúdiques per a joves
de sis a disset anys), el Casal de joves (per cert, sabeu que
tenim grup de rock a Teià? Típica reacció), i, a més, ofertes
culturals: el grup de teatre Els vailets de la Palma (per a nois
i adolescents), integrant de la Societat la Flor de la Palma, i la
Coral Picarol. Avís per als fills: tots aquells que no sapigueu
que fer amb els vostres pares els podeu inscriure en les
respectives versions adultes: l’agrupació de teatre La Flor
de la Palma, i la Coral l’Esclat, també els podeu incitar a assistir
a les reunions de l’AMPA del Cim (Associació de mares i
pares d’alumnes. Per cert, no us sona això de “sóc membre
de l’hampa” a crim organitzat?) . I si no us va això de segre-

CASAL D’AVIS

Us proposem un seguit d’activitats
al Casal d’avis per al quart trimestre
de 2003:
El dia 24 d’octubre, celebrarem el tra-
dicional “Sopar de Germanor”, que tindrà
lloc a la CMC LA UNIO a 2/4 de 9 del
vespre. La festa estarà amenitzada pel
CONJUNT CELONIS i la trompeta màgica
den Pere Vila, que ens faran ballar una
estona. Oportunament s’anunciaran els
detalls en programes de mà.
L’any passat vàrem celebrar la primera
festa al Nou Casal amb motiu de la
Castanyada. Aquest any ho hem de re-
petir, i el proper diumenge dia 2 de
novembre tindrà lloc la CASTANYADA
2003, igualment al Casal a les 6 de la
tarda. Es serviran castanyes, panellets,
moniatos i vi dolç al preu de 5 euros
per persona. Venda de tiquets a partir
del dia 15 d’octubre al Casal de 18 a
20 hores. Places limitades a la capacitat
del local.
Per al dia 5 de novembre s’està
preparant l’excursió del XIV aniversari
del Casal. S’anirà a visitar el castell d
Escornalbou, tot amoblat d’època i
acompanyats per un guia. Esmorzar i

dinar a Alcover, preu per persona
(socis) 20 Euros, simpatitzants 30
euros. Inscripcions el dia 29 d’octubre
al Casal de 10 a 13 hores. L’agència
SAMBLAS i El CASAL D’AVIS patrocinen
aquest viatge per als socis amb motiu
de l’aniversari del Casal.
Es prepara l’excursió de PRE-NADAL, que
tindrà lloc el dia 10 de desembre a
GOLMES i visita a ACRAMUNT per po-
der comprar torrons i xocolata de
pedra. Preu per persona: 28 euros.
Inscripcions dia 3 de desembre de 10
a 13 hores al Casal.
També es comença a tenir en compte
la Revetlla de Cap d’Any, que tindrà lloc
el dia 31 de desembre a les 21.30
hores a la CMC LA UNIO. Al moment
oportú s’anunciaran tots els detalls en
programes de mà.
A partir del dia 6 d’octubre i cada
dilluns de 18 h. a 21.30 h.  i després
de la classe de gimnàstica tindrà lloc
al Casal el curset “DONES SANES, DONES
SAVIES”, tal i com es va fer el curs
passat.
El dijous dia 6 de novembre a les 18
hores s’iniciarà el Cicle de Conferències.
Un cop cada mes i sempre en dijous,
com ja es va fer el curs passat.
Comuniquem als nostres associats i

amics en general, que aquest any molt
ens hauríem d’equivocar si per la RIFA
DE NADAL no surt el NÚMERO 31832,
que és el que tenim al Casal, al preu
de 3 Euros cada butlleta o participació.
Recordem als nostres associats, que els
diumenges de 5.30h. a les 8.30h. de
la tarda el Casal romandrà obert per
als socis.

Un cop d’ull

CLUB EXCURSIONISTA
TEIÀ (CET)

2ª Caminada per la Serralada Litoral.2ª Caminada per la Serralada Litoral.2ª Caminada per la Serralada Litoral.2ª Caminada per la Serralada Litoral.2ª Caminada per la Serralada Litoral.El
passat 21 de setembre es va celebrar
la 2ª Caminada Popular per la Serralada
Litoral, que va ser organitzada pel Club
Excursionista Teià. El recorregut fou de
15 Km. amb un itinerari diferent de
l’any passat que ens va permetre
conèixer nous racons del Parc de la
Serralada Litoral com la Masía de Can
Raspall, la Riera d’en Cuquet, la Roca
de la Granota, El Turó d’en Baldiri, el
Refugi del Vedat i el Sagrat Cor.
Hi van participar 308 persones de 26
pobles diferents, a destacar els 189
participants de Teià. El participant més
jove fou Lluis Zardoya de Teià (6 anys)
i el més gran Joan Garcia Crusat del
Masnou (75 anys).

grups i associacions
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grups i associacions

AE TEIÀ

Comença la nova temporada
2003-2004, per als nens i nenes,
nois i noies,  que comenceu a jugar
a l’ESCOLA DE  BÀSQUET o els que ja
esteu inscrits en lligues de
competició i amb tarja federativa.
Les vacances ja es veuen llunyanes i
més d’un/a ho trobava a faltar: la pi-
lota, la cistella, els amics,
entrenadors i sobretot, ELS PARTITS.
A veure amb quins equips ens han
col·locat?, són més alts?, més
experts?, tenim nous fitxatges?.

Ja ho veurem. De moment els equips
ja els tenim formats i equipats, però
trobem a faltar els més menuts, els
que han de nodrir els equips més
grans perquè hi pugui haver relleu
de categories.

Amb aquesta carta oberta al poble,
esperem que els nens i nenes més
petits (o sigui els pares d’aquests
nens) s’acabin de decidir i s’apuntin
a fer basquetbol per aprendre a
treballar en equip tot jugant i fent
esport al nostre poble i amb una de
les entitats més arrelades (i antigues)
a Teià: l’AGRUPACIÓ ESPORTIVA
TEIÀ.

Amb motiu de tenir els equips ben
nodrits, ens caldrien, relacionats per
categories i gènere:

Nens nascuts el 92-93 (5é i
6é de primària) per a l’Equip
MINI Masculí
Nens nascuts el 94-95 per a
l’Equip PRE-MINI Masculí
Nenes i nens nascuts el 96, 97
i 98 (P5, 1er i 2on) per a
l’ESCOLA DE BÀSQUET
Nenes de 1er a 4art. D’ESO per
l’Equip INFANTIL Femení

No us ho penseu més, encara hi sou
a temps. Parleu amb en Víctor López
al Telèfon 654.984.914

CORALS ESCLAT I
PICAROL

Les activitats que es duran a
terme aquest trimestre són :

1- El concert de la Festa Major que
enguany serà el dia  7 de
novembre a les 20,30 hores a la
Palma, després del pregó.

2- Aplec de corals del Maresme
(coral Esclat)  diumenge 23 de
novembre a Vilassar de Dalt

Recordeu que si voleu ampliar la co-
ral Esclat assagem els dijous de 21h
a 22’30 hores.

Responsable coral Picarol i Esclat:
Marian Llussà Arboix. 935558128.
Lloc d’assaig: El Casal (pg.La Riera
130, baixos, Teià)
Grup petits: ( de 4 a 7 anys). dia
d’assaig: divendres de 19h a 20h.
contacte: Aïda Espel 620186584/
Meritxell Bascompte 679661238
Grup mitjans: ( de 8 a 12 anys) dia
d’assaig: divendres de 20h a 21h
Contacte: Gloria Prats 619521024
Grup grans: ( a partir de 13 anys) dia
d’assaig: divendres de 20h a 21h
Contacte: Carme Julià 935400066

DIMONIS DE TEIÀ
Des de fa cert temps, de les
profunditats més roents del centre de
la terra, els dimonis, amb un servidor
al capdavant, estem predicant el mal
arreu, esperant impacientment la
nostra arribada a Teià.
Com a novetat us anunciem que el
nombre de dimonis que portem el foc,
així com els tabalers que ens
acompanyen amb els seus ritmes
satànics, ha augmentat enguany, així
el nostre domini serà total.
Durant aquest any la nostra flama

malèvola s’ha estès per diferents
poblacions, entre la que destaquem
Roda de Barà (Tarragona) i Alella, on
vàrem deixar la nostra petjada.

El dissabte 8 de novembre a les 21.30
h. Ens veurem novament a Teià, on ja
cal que us prepareu intensament per
l’acte sacramental, perquè vindrem
amb més foc que mai, ja contem la
nostra nova i millor arma de foc: el
CETROT.
Per facilitar la vostra supervivència, us
recomanem que prengueu es
següents mesures:

Cal portar roba de cotó i el cap
ben tapat (gorra, barret, mo-
cador..., el que preferiu)
Protecció ocular i auditiva
(ulleres, taps...)
Cal que els menor vagin
acompanyats de gent adulta.
Podreu comprar, a un preu
assequible, el mocador dels
Dimonis de Teià.

Durant el correfoc:

No tireu aigua, ja que la pól-
vora és imprevisible.

I per acabar us demano que sigueu
puntuals a la nostra cita. Us hi
esperem a tots. 666666666666666



TEIÀ FUTBOL 5
Aires de canvi en el Teià Futbol
Cinc. Una vegada més comencem
una nova temporada amb la mateixa
il·lusió de sempre, però amb canvis
en l’estructura del Teià Futbol Cinc.

El passat més d’agost, els senyors
Francisco Borrallo i Antoni Almansa,
varen presentar la dimissió per
motius personals. A causa
d’aquestes dimissions l’estructura de
la Junta del Teià Futbol Cinc, es va
veure modificada. Hi han hagut
noves incorporacions i amb aquests
moviments, es va creure convenient
reestructurar els càrrecs de la Junta,
que després d’una votació, varen
quedar de la següent manera,
estructurats en tres grans àrees:
Econòmica, Esportiva i Social:

PRESIDENT: FERRAN ROLDAN
SOTS-PRESIDENT: JUAN PRADOS
TRESORERA: MARIA PUJOL
SECRETARI: CHRISTIAN ROLDAN
VOCALS: ENRIC CARNICERO, JAIME
DE LUCAS, JOAN CLOSA,F R U T O S
RINCON, JAUME MATEU

Amb el començament de la nova
temporada esperem treure els fruits
desitjats per tots i d’aquesta manera
veure el Teià Futbol Cinc en el més
alt de les classificacions en totes les
seves categories.

Una temporada més, gaudim en el
nostre Club, de totes les categories
existents a la nostra Federació, a més
dels equips que juguen a les lligues
escolars del Maresme.

Desitgem de tots vosaltres, una bona
acollida a la nova Junta, que no
dubteu, que treballarem amb ganes
per fer un TEIÀ FUTBOL CINC més
gran.

TENIM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ LA
LOTERIA DE NADAL QUE SERÀ
OFERTADA PELS NOSTRES JUGADORS I
AMICS.

GRAMC
El servei de reforç escolar per
a nens, nenes, nois i noies (des
de p-4 fins a Batxillerat) que
organitza l’Assemblea local de Teià,
des del curs 1995-1996 dins l’àmbit
educatiu i social, no és només per
als fills dels immigrants sinó que és
obert a tots  aquells nens, nenes, nois
i noies que ho necessitin i ens els
adrecin des dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Teià amb qui
treballem conjuntament.

L’objectiu és donar suport a la tasca
dels mestres dels centres escolars on
estudien aquests alumnes amb els
quals estem coordinats  i mantenim

cal tenir-los en compte.

Rosa Villaplana Puig
Coordinadora del Karambo kafo be

DONES 21
Després de les vacances d’estiu
ja   hi  tornem a ser!  Som el grup de
Dones 21 que ens hem tornat a po-
sar en marxa.

La primera activitat que preparem és
fer un  Cinema Fòrum per la Festa
Major,  mentrestant  anem treballant
lectures i   consolidant  idees per
portar-les a terme durant  aquest
curs, que ja  us comunicarem  en el
seu moment.

Us recordem  que si  voleu  venir,
ens trobem  els dimecres de 20h  a
21h  a la Biblioteca de la CMC La Unió

Tothom  hi és convidat!

Dones 21 ens adherim amb la Plata-
forma Aturem la Guerra que va re-
unir unes 20.000 persones a la
manifestació que va convocar sota la
pancarta «Fora les forces d’ocupació
d’Irak i Palestina» i «No a la guerra» i
on la portaveu de la Plataforma
Aturem la Guerra, Rosa Cañadell va
denunciar la guerra contra el règim
de Saddam Hussein com una
«invasió» i una «masacre» que només
ha reportat «destrucció de les
infraestructures i el patiment del
poble» iraquí. Encara avui no s’ha
demostrat ni l’existència d’armes de
destrucció massiva ni la vinculació
del règim de Sadam amb el
terrorisme internacional», Tampoc
no s’ha implantat la democràcia a
Irak ni tampoc no vivim en un món
més pacífic.
Al final de la manifestació l’actriu
Imma Colomer va llegir un llarg
manifest en què va encapçalar així :
«Estem escalfant motors per tornar
a ser un milió, com a la primavera»

AE MINTAKA
Calendari de cau del 1r trimestre
 
Octubre
11-12 - cau normal de 17 a 19h
18-19 - cau normal de 17 a 19h
25-26 - cau normal de 17 a 19h
 
Novembre
1-2 - castanyada
8 o 9 - guerra de bombardes
15-16 - Assamblea d’EC (no cau)
22-23 - participem amb la festa de
la Joventut
 
Desembre
6-7 pont
13-14 - cau normal de 17 a 19 h
20-21 - ultim dia, festa fi d’any

converses a fi de fer de pont entre el
centre i les famílies.

A més  a més també organitza un
curs de formació per a dones
immigrants que forma part d’un pro-
grama de formació i alfabetització
juntament amb altres poblacions
com Salt, Cassà de la Selva i
Palafrugell , així com un curs
d’alfabetització per a homes.
D’acord amb la filosofia del Gramc,
el Karambo kafo be o Escola de tots
pretenem que sigui un lloc on els
noies i noies vinguin diàriament i que
se sentin  membres actius  en
aquesta societat  sense  perdre el
bagatge cultural  que reben de la seva
família

Un altre objectiu és que ens
coneguem tots: volem ensenyar-los
a parlar, a llegir, a escriure, a
conèixer i estimar el nostre país. Però
també volem aprendre amb ells,
d’ells, ens volem conèixer i els volem
conèixer. Solidaritat i interculturalitat
són dos mots que ens agradaria que
definissin el nostre programa
educatiu. Per això, enguany, i amb
voluntat de continuïtat, hem
organitzat la mostra de Tardor de
Cinema i Diversitat. Mostra on amb
el suport d’una pel·lícula podrem re-
flexionar unes vegades en veu alta i
d’altres amb un mateix sobre el
racisme,  la interculturalitat, la
immigració, la sol·lidaritat ... en de-
finitiva sobre la condició humana i
viure en societat.
Les pel·lícules que es projectaran
són:
- Le Gone du Chaâba de Christophe
Ruggia
- Taxi de Carlos Saura
- Balseros de Carles Bosch i Josep
M. Domenech
- Beautiful people de Jasmin Dizdar

Hi ha un proverbi africà  que en
Doudou Diène (encarregat de l’ONU
per el racisme i les noves formes
d’exclusió social ) ens ha ensenyat
aquest estiu al Mercat del Mon de
Torruella de Montgrí  ,  que és uni-
versal en la seva senzillesa  i flagrant
saviesa, i que cal prendre  bona nota
d’aquesta lliçó de la natura per in-
tentar que les branques, que són les
ètnies, les llengües, les
religions...puguin desplegar-se
amb tot el seu vigor però sense
esbatusar-se, i alimentades per les
arrels profundes de valors comuns
que les uneixen més enllà   dels seus
trets particulars..   i que diu així:::::

“““““En el bosc, mentre les branquesEn el bosc, mentre les branquesEn el bosc, mentre les branquesEn el bosc, mentre les branquesEn el bosc, mentre les branques
dels arbres es  barallen, les arrelsdels arbres es  barallen, les arrelsdels arbres es  barallen, les arrelsdels arbres es  barallen, les arrelsdels arbres es  barallen, les arrels
s’abracens’abracens’abracens’abracens’abracen”.”.”.”.”.

És un desafiament important  que no
sembla fàcil d’afrontar en uns
moments   com els que vivim, però
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El 2004 Teià
implantarà la recollida
de la brossa orgànica
A partir del 12 de gener es preveu
que comenci a Teià la implantació de
la recollida de la brossa orgànica.
Aquesta mesura adoptada per la
Regidoria de Medi Ambient —a la qual
Teià està obligada des de fa dos
anys— té com a finalitat aconseguir
de reduir el volum de residus que
aboquem —i paguem a un preu molt
elevat— a la planta incineradora de
Mataró i aconseguir un servei de
recollida de brossa selectiu i
respectuós amb el medi ambient.
Naturalment, aquest nou servei farà
incrementar un 50% l’import de la
taxa d’escombraries, increment que
ha de tendir a suportar
progressivament l’elevat cost del
servei de recollida de la brossa en ge-
neral (actualment, amb la taxa actual,
l’usuari només cobreix un 40% del
cost del servei: recollida i
incineració).

Per a la recollida de la fracció
orgànica, s’ubicaran contenidors de
color marró al costat dels de color
verd, on, a partir del 2004, només hi
abocarem la brossa de rebuig.

Per a aconseguir una
correcta eficàcia i
eficiència de la recollida
selectiva, l’Ajuntament
de Teià iniciarà, a través
de l’empresa Ecosistem i
amb el suport de la
Junta de Residus del
Departament de Medi
Ambient, una campanya
informativa
domiciliària, a través de
la qual es farà arribar a
tots els habitatges un
kit domèstic (un
minicontenidor de 10 l.
—de 25 l. per a famílies
nombroses—, un paquet
de bosses compostables
i informació
personalitzada i escrita
del procediment de
recollida).

DEL 10 AL 16 DE NOVEMBRE
1. Estada Ambibús a can Llaurador
(horari d’11h a 14h i de 17h a 20h).
2. Presentació campanya: dissabte 15 de
novembre a les 12h a can Llaurador.

DEL 17 DE NOVEMBRE AL 5 DE DESEMBRE
1. Inici de la 1a Fase informativa porta
a porta.
2. Barris afectats per aquesta fase: Casc
urbà, Poble Espanyol, el Castell i Man-
so Arnau.

DEL 9 AL 27 DE DESEMBRE
1. Inici de la 2a Fase informativa porta
a porta.
2. Barris afectats per aquesta fase: la
Molassa, les Delícies, Gran Vista,
Assumpció, Santa Fe i Paradís, i Sant
Berger.

DEL 29 DE DESEMBRE AL 10 DE GENER
1. Inici de la 3a fase informativa porta
a porta.
2. Barris afectats per aquesta fase: la
Vinya, Rials, Vallmora i Vallbellida
3. Cloenda de la campanya: diumenge,
11 de gener a les 13h, davant del parc
de can Godó.

La campanya informativa
consistirà en:

TRASTOS I VOLUMINOSOS

Des de la Regidoria de Medi Ambient
demanem la col·laboració dels teianencs
a utilitzar la deixalleria mancomunada i a
no dipositar il·legalment voluminosos i
trastos al costat dels contenidors de
brossa de rebuig o dels contenidors de
recollida selectiva (on només podem
llençar paper, vidre i envasos) ni en
qualsevol altre lloc de la via pública. El
sobrecost d’aquest servei és considera-
ble per a la hisenda municipal i contribuïm
a donar una mala imatge al poble.
L’Ajuntament de Teià disposa d’un servei
de recollida de mobles i trastos vells.
Només cal trucar a l’Ajuntament (93 540
93 50) i indicar-ho.

HORARI RECOLLIDA DE MOBLES I
TRASTOS VELLS:

El segon i darrer dimarts de cada mes.
Cal informar a l’Ajuntament abans.

Us recordem també el servei de la
DEIXALLERIADEIXALLERIADEIXALLERIADEIXALLERIADEIXALLERIA mancomundada ubica-
da darrere del Caprabo i de la
Depuradora:

HORARI DEIXALLERIA:

de dimarts a dissabte, de 9 a 14 h. i
de 16 a 20 h.
diumenge, de 10 a 14 h.

La deixalleria és el lloc destinat, en-
tre altres residus domèstics, als vo-
luminosos i trastos vells.

l’ajuntament informa
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Amb aquest procediment, aquests
arbres queden legalment protegits i
se’n garanteix la preservació com a
patrimoni natural local, i es tracta
d’una llista que es pot anar ampliant.

Part d’aquest llistat serà tramès al
Consell Comarcal del Maresme per a
la seva aprovació com a catàleg
d’arbres i arbredes públics
monumentals del terme municipal de
Teià d’interès comarcal.

S’hi han inclòs els següents arbres:

El garrofer de can Xarpeta (al torrent
de les Monges); el plàtan i el gggggarrofer
de l’Escorxador; el pi blanc     del carrer
Aqüeducte; els til·lers, les magnòlies
i el cedre de Ca la Cecília (als jardins
del casal d’avis); l’àlber de la plaça
Eucaliptus (avinguda Roca Suárez-
Llanos); el ginko biloba del parc de can
Godó; la palmera     de la plaça del carrer
Cadí; el negundo de can Bordoi; les
oliveres de l’Ajuntament; els lllllledoners
de cal Senyorcinto; les dues moreres
de paper de la plaça de Missa (plaça
de Sant Martí); el pi canari del Poble
Espanyol (entre els carrers Puigoriol i
Pau Picasso); i l’emblemàtic pi d’en
Pere, un pi pinyer que va plantar i
cuidar el desaparegut Pere Duran.

I les arbredes que detallem:

Els plàtans de la Riera, des del torrent
d’Aroles, al passeig de la Riera, fins
al torrent de Sant Berger; els plàtans
de la carretera vella de Teià; les
robínies de l’avinguda Roca Suárez-
Llanos; els plàtans del carrer Pere
Noguera; les alzines de Roca Suárez-
Llanos i avinguda Félix Rodríguez de
la Fuente; les moreres de la Rampa i
de la baixada de les Moreres; les
moreres del carrer del Vapor; l’alzina

Aprovat un primer catàleg d’arbres i arbredes
públics monumentals d’interès local.

de la Bruixa i les altres alzines del
torrent d’Aroles; i els sobris xiprers
del Cementi.

I ara comencem el tràmitI ara comencem el tràmitI ara comencem el tràmitI ara comencem el tràmitI ara comencem el tràmit
per a la catalogació delsper a la catalogació delsper a la catalogació delsper a la catalogació delsper a la catalogació dels
arbres privatsarbres privatsarbres privatsarbres privatsarbres privats
A partir d’octubre la Comissió
elaborarà una llista provisional
d’arbres i arbredes privats
monumentals d’interès local per
procedir-ne a la catalogació i
protecció, com si es tractés d’un
catàleg del patrimoni històric i
arquitectònic. El procediment que se
seguirà serà la seva aprovació inicial
per Ple, amb notificació escrita de
l’acord als propietaris, amb un
període d’al·legacions de 15 dies, i
aprovació definitiva i trasllat de
l’acord al Consell Comarcal per a la
seva ratificació.

Catalogar els arbres privats vol dir que
l’administració que els protegeix es
fa càrrec del seu manteniment en cas
de malalties, la qual cosa implica que
els propietaris disposen del suport
gratuït de determinació de patologies i
tractaments del servei de protecció de
vegetals del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat Catalunya. A més, una
finca que disposa d’elements
patrimonials catalogats té un valor
addicional. I, sobretot, assegurem la
continuïtat d’un arbre catalogat pel
futur, essent protegit per
l’administració pública i la comunitat.

L’Ajuntament de Teià, des de la
regidoria de Medi Ambient,
demana la col·laboració dels
propietaris a fi i efecte que Teià
pugui ser exemplar en la
protecció del patrimoni natural.

     Presentada la guia
del Meridià Verd

Aquest setembre es va presentar al
Masnou la guia Meridià Verd. Tram
Pirineus-Mediterrània. Ruta a peu i
en bicicleta de muntanya, una
publicació editada per Turisme de
Catalunya, una iniciativa de la
Direcció General de Planificació Am-
biental de la Generalitat de
Catalunya.

Aquesta guia, que descriu un
recorregut des del coll de Pal
(Setcases) a la platja d’Ocata, passa
pel terme municipal de Teià. Per això,
la guia, de 144 pàgines, inclou un
reportatge descriptiu actualitzat de
la nostra vila, a més del recorregut
corresponent, que estarà
degudament senyalitzat.

   El Ple de juliol va acordar per
unanimitat aprovar el catàleg d’arbres i
arbredes públics monumentals d’interès
local del terme municipal de Teià,
elaborat per la Comissió d’Estudi
constituïda per  tots els grups
municipals, amb l’assessorament del
Servei tècnic municipal i de l’Àrea de
Medi Ambient del Consell Comarcal del
Maresme.
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Iniciades les excavacions del jaciment
romà vitivinícola de Vallmora
El passat 4 de setembre es van iniciar
les obres del projecte de dinamització
i posada en valor de les restes
romanes localitzades al jaciment
arqueològic del veral de Vallmora (també
conegut com a Vinya del senyor Mas),
situat dins el nostre municipi, a tocar
de l’àrea de descans de l’autopista C-
32 i del traçat nord del camí de serveis
de l’autopista en el seu tram asfaltat
(camí d’Alella).

Abans de final d’any al llarg del 2003
quedaran enllestides les fases de
reexcavació i delimitació de les
estructures i de tancament i cobertu-
ra del jaciment, dues fases que estan
valorades a l’entorn dels 70.000 €,
cost que s’ha aconseguit de cobrir
íntegrament a través del patrocini
d’Autopistas Concesionaria Española, SA
(ACESA), Alella Vinícola Can Jonc, SL i
Caixa Laietana.

Aquest projecte preveu la construcció
d’un futur centre d’interpretació al
jaciment, per tal d’explicar, a través
de la seva museïtzació, el fenomen
històric de l’expansió de la producció
vitivinícola a la Laietània i el comerç del
vi en època romana  (s. I dC), al mateix
temps que tindrà una projecció cul-
tural, turística i de promoció
econòmica relacionada amb la
Denominació d’Origen Alella i amb el
sector vitivinícola de la comarca.

     Creat el Gabinet iCreat el Gabinet iCreat el Gabinet iCreat el Gabinet iCreat el Gabinet i
Laboratori MunicipalLaboratori MunicipalLaboratori MunicipalLaboratori MunicipalLaboratori Municipal
d’Arqueologiad’Arqueologiad’Arqueologiad’Arqueologiad’Arqueologia
El Ple de l’Ajuntament de Teià del
passat 18 de setembre va aprovar per
unanimitat la ubicació a la primera
planta de l’antiga casa del Dr. Mariano
(Ca la Cecília) del Gabinet i Laboratori
Municipal d’Arqueologia,,,,, a fi i efecte de
poder disposar de la infraestructura
necessària per tal de fer l’estudi,
documentació i inventari de tots els
materials arqueològics recuperats en
les intervencions arqueològiques
efectuades al jaciment del veral de
Vallmora fins a data d’avui; així com
d’altres materials arqueològics mobles
que es puguin recuperar d’anteriors,
actuals o futures intervencions
arqueològiques en jaciments situats
dins el terme municipal de Teià.

     PresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentació
institucional delinstitucional delinstitucional delinstitucional delinstitucional del
projecteprojecteprojecteprojecteprojecte
L’acte de presentació institucional del
projecte va tenir lloc a la sala de Plens
de l’Ajuntament el passat 3 d’octubre.

A més de la presentació de l’alcalde de
Teià, hi van intervenir: Antoni Soy,
vicepresident del Consell Comarcal del
Maresme i alcalde d’Argentona; Jordi
Sala, director general de PlanificacióLes restes van ser descobertes en la

dècada dels anys 60 i inicialment
excavades pel sr. Lluís Galera el 1966-
1967 i el 1972-1973.
Les darreres intervencions
arqueològiques —sondeigs,
delimitació i excavació— es varen
efectuar el 1999, amb motiu del
projecte d’urbanització de la zona,
dins el Pla Parcial de Rials-Garrofers,
malgrat que a posteriori la Direcció
General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura resolgués el
cobriment de les restes, tenint en
compte que l’equip de govern muni-
cipal d’aleshores no va voler donar una
rendibilitat immediata al jaciment.

No obstant això, el desembre del 2001
el Ple de l’Ajuntament de Teià va de-
clarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
el conjunt arqueològic del jaciment del
Veral de Vallmora (Teià).

És objectiu de l’actual equip de govern
poder desplegar al llarg d’aquesta le-
gislatura (2003-2007) la totalitat del
Pla Director —encarregat a l’arqueòleg
i gestor cultural sr. Antoni Martín i
Oliveras—, cercant el recolzament de
les diferents administracions,
institucions i entitats públiques i
privades a fi i efecte d’aconseguir els
recursos humans, tècnics i econòmics
necessaris per tal de desenvolupar la
totalitat del projecte.

Ambiental del Dpt. de Medi Ambient;
Guiomar Amell, delegada territorial de
Cultura del Dpt. de Cultura; Domingo
Valiente, director de l’Institut Català de
la Vinya i el Vi (INCAVI); Lluís Serra, di-
rector general d’ACESA; Alfons Garcia,
gerent d’Alella Vinícola Can Jonc; i Antoni
Bonamusa, president de la Fundació
Caixa Laietana.

També hi van assistir Andreu Francisco,
alcalde d’Alella, Eduard Gisbert, alcalde del
Masnou, Salvador Artés, president del
Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Alella, i Josep Guitart, director de
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
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L’Ajuntament de Teià, a través de la
regidoria d’Ensenyament i l’Alcaldia,
ha arribat a un acord amb la Direcció
General de Centres Docents del
Departament d’Ensenyament per a la
construcció de l’institut
d’ensenyament secundari a Teià.

La gestió de l’actual equip de govern
ha consistit a fixar definitivament els
terrenys de Sant Berger com a ubicació
de l’institut i a acordar amb el
Departament d’Ensenyament el
sobrecost de construcció derivat de
la particular orografia del terreny ofert
a la Generalitat de Catalunya en la
passada legislatura (els terrenys que
hi ha damunt de la piscina municipal).

La construcció de l’IES, que es preveu
que quedi enllestida el 2005, anirà a
càrrec de la Generalitat, mentre que
l’Ajuntament de Teià haurà de pagar
el 50% del sobrecost de la primera fase
de l’institut. Inicialment, el Dept.
d’Ensenyament estimava aquest
sobrecost a assumir per l’Ajuntament
en 32 milions de pessetes. Finalment,
després de l’informe tècnic sobre
l’estudi econòmic revisat per
l’arquitecte municipal, la quantitat que
haurà de pagar l’Ajuntament s’ha
rebaixat a gairebé 24 milions de
pessetes (144.000 EUR).

L’actual equip de govern no ha volgut
considerar l’opció dels terrenys del
sector de can Padellàs que havia
apuntat l’anterior alcalde com a
possible ubicació de l’institut, tenint
en compte que es tractava de subor-
dinar l’institut a una operació urba-
nística privada que exigia una
modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU), a més de
condicionar el projecte a l’execució
del soterrament de la Riera en el tram
sud —una obra que probablement
s’iniciarà a començament del 2004,
un cop el Ministerio de Medio Am-
biente n’hagi procedit a
l’adjudicació— i a la posterior
construcció de la carretera que haurà
de connectar el passeig de la Riera
amb la carretera N-II, un projecte que
es preveu que pugui iniciar-se el
2005. En definitiva, la construcció de
l’institut hauria quedat ajornada, com
a mínim, fins al 2006 o el 2007.

Amb l’acord signat i aprovat pel Ple
d’octubre, si el Departament
d’Ensenyament respecta els terminis

l’ajuntament informa
 Acord sobre l’IES de

Teià amb la Generalitat
previstos, abans de final d’any sortirà
la licitació pública del projecte
arquitectònic i a mitjan 2004
s’adjudicarà l’obra, amb la qual cosa
podrien començar les obres el
setembre o l’octubre del 2004.
Recordem que el compromís de
l’actual consellera d’Ensenyament va
ser que el curs 2005-2006 es podria
inaugurar l’institut.

 Aparcament gratuït
a la Cooperativa

L’Ajuntament de Teià ha arribat a un
acord amb l’Agrícola de Teià per a
utilitzar l’aparcament de l’antiga
Cooperativa, a la plaça de Catalunya,
com a aparcament gratuït cada dia
de la setmana, de dilluns a
diumenge, des de les 7 del matí fins
a les 10 del vespre.

Aprovats nous noms
de carrers en els sectors
de Rials-Garrofers i la
Solera i de la plaça de
can Bassols

En primer lloc, es van aprovar per
unanimitat els criteris d’assignació
de nous noms de carrers sobre la
base de la recuperació i la fixació de
la toponímia local i del
reconeixement de personalitats
locals o vinculades amb la vida del
nostre poble.

En aquest sentit, la nova plaça que
ha quedat enllestida al sector dels
pisos de can Bassols rebrà el nom
de plaça de les Teixidores i ordidores,
recordant l’activitat industrial que
s’hi va dur a terme fins al segle
passat i de manera especial els oficis
majoritàriament desenvolupats per
les dones de Teià (no se’n podia dir
plaça de can Bassols perquè ja
existeix el carrer de can Bassols).

Al sector de la Solera, els nous vials
que delimitarà el pla parcial
urbanístic seran:

1. Carrer del Desmunt.
2. Carrer de can Pau Valls.
3. Carrer del Pont.

Al sector de Rials-Garrofers, els
nousvials s’anomenaran oficialment:

1. Carrer d’Ernest Lluch, d’acord amb
el compromís adoptat en la

passada legislatura com a
reconeixement social d’aquest
polític català víctima del
terrorisme d’ETA.

2. Carrer de la Vinya del senyor Mas,
on hi ha el jaciment arqueològic
del veral de Vallmora, futur Cen-
tre d’interpretació.

3. Carrer d’Amadeu Creus i Rosés, com
a reconeixement social i polític
del primer alcalde a la II Repúbli-
ca i alcalde fins al 1937.

4. Carrer de Pau Civil i Costa, com a
reconeixement cultural del tenor
de renom internacional nascut a
Teià (1899-1988).

5. Carrer de Cristòfol Ferrer i Ferrà,
com a reconeixement cultural del
mestre de l’escola pública de Teià
i autor del llibre Notes Històriques
i Tradicionals de la Vila de Teià
(Palma de Mallorca 1888 – Premià
de Mar 1986).

L’acord, aprovat per unanimitat i
consensuat per tots els grups
municipals, ha estat en exposició
pública durant un mes.

 Arriba a Teià el Servei
de Pediatria
El servei de Pediatria arriba finalment
a Teià. Les negociacions i converses
iniciades el mes de juliol han donat
els seus fruits; el Servei Català de la
Salut ens ha confirmat que la
incorporació definitiva del nou
pediatre serà la tercera setmana
d’octubre, de moment una tarda
setmanal, fins que sigui possible
l’ampliació del servei dos dies per
setmana.
Properament us informarem de
l’horari definitiu del nou servei de
Pediatria que s’ubicarà al Consultori
Municipal.

 Banc de sang, rècord
de donacions

El passat divendres 26 de setembre
va tenir lloc una campanya de
donació de sang a Teià amb un
rècord de participació: 47 donacions!
Una xifra amb la qual totes les
teianenques i els teianencs hem
aconseguit passar de les 33
donacions que es van fer al llarg de
l’any 2002, a les 47 en una única
campanya. Gràcies a totes les entitats
difusores i a tots els participants.
Ànims per continuar amb aquest
esperit tan solidari!
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Ja són aquí! Ja s’han desplegat!
Des de l’1 d’octubre els MOSSOS D’ESQUADRA
han assumit les competències en seguretat
ciutadana que fins ara assolia la Guàrdia Civil.
Però el canvi de responsabilitats no és
únicament un canvi de nom. Els Mossos són la
nostra policia. La competència en matèria de
seguretat pública és una de les capacitats
bàsiques d’autogovern que va ser escapçada
l’any 1936. Aquesta competència s’ha anat
concretant i adaptant a les realitats
sociopolítiques i es presenta ara amb una cul-
tura pròpia on la corresponsabilitat entre les
diferents administracions: autonòmica i local,
puguin garantir un sistema de seguretat més
eficaç racionalitzant els recursos.
I això què vol dir per als vilatans de Teià? Doncs
bé, es tracta que els responsables de les dues
administracions estableixin converses per tal
d’arribar a coordinar els cossos distribuïnt les

L’anunciat
desplegament
dels mossos
d’esquadra
arriba a Teià

competències i instaurar serveis de gestió conjunta si és el cas.
Això implica que el desplegament dels mossos també comporta
una remodelació en l’operativitat de la nostra policia local. El model
policial de Catalunya estructura els seus efectius en el territori en
dos nivells: les àrees bàsiques i les regions. A Premià de Mar
tenim la Comissaria principal de l’Àrea Bàsica del Maresme Nord
que està dotada dels serveis bàsics per a l’atenció primària en
quant a les demandes de prevenció, seguretat ciutadana, control
de trànsit i investigació de primer nivell. Qualsevol ciutadà de
Teià que vulgui contactar amb els Mossos d’Esquadra ho podrà
fer via telefònica al 088 o a l’Oficina del Ciutadà de la Comissaria
de Premià de Mar al 937418191.
Des d’aquestes línies volem donar la benvinguda als homes i a
les dones del cos dels Mossos d’Esquadra que actuaran al nostre
municipi. Benvinguts i benvingudes!

Millora i pavimentació de carrers

A dalt a l’esquerra, el carrer
Mestre Riera, a la dreta, el
carrer Llevant i a baix a
l’esquerrra el carrer Mossèn
Cinto.

S’han enllestit aquest setembre les obres d’arranjament i
pavimentació de tres carrers del nucli antic: carrer Mestre
Riera, carrer Llevant i carrer Mossèn Cinto.

Durant el 2004 l’Ajuntament preveu una actuació de millora
al torrent de casa Bru, amb nova pavimentació i xarxa de
sanejament, i al torrent del Dr. Barrera.

FO
NSBatllori

HORARI DE VISITES

Tots els dissabtes, d’11.00 a
13.00 hores a ca la Cecília
(antiga cas del Dr. Mariano).

Visites concertades per a escoles i
grups.

Per a més informació, poseu-vos en
contacte amb l’Ajuntament de Teià, al
telèfon 93 540 93 50.

VENIU A VISITAR  EL NOSTRE MUSEU.

CAPELLA DE
MÚSICA DE
SANTA MARIA
DEL PI

Polifonia religiosa
dels segles XVI-XVII

dissabte, 1 de novembre, a les 12.45 h.
a l’Església parroquial de Sant Martí de Teià
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 Andreu Bosch, nou
president del Parc
Serralada Litoral
El passat 8 d’octubre a Cabrera de
Mar van prendre possessió del càrrec
de consellers del Consorci del Parc
Serralada Litoral els representants
nomenats dels catorze municipis de
les comarques del Maresme i del
Vallès Oriental que integren el
Consorci del Parc Serralada Litoral,
dels respectius consells comarcals i
de la Diputació de Barcelona.
Andreu Bosch i Rodoreda, alcalde de
Teià, va ser escollit president del
Consorci, mentre que Salvador Illa,
alcalde de la Roca del Vallès, i el
diputat Francesc Martos, conseller
delegat de la Diputació de Barcelo-
na, van ser escollits vicepresidents.

El nou president va manifestar a tots
els presents el seu interès en
aconseguir la regularització del marc
legal de gestió d’aquest ens.
L’aprovació definitiva del Pla espe-
cial de protecció del medi natural i
del paisatge, que actualment es troba
pendent del darrer tràmit
parlamentari, serà una de les
prioritats d’aquest nou mandat.

També va destacar la conveniència
de dotar al Parc de punts
d’informació, acollida i servei als
visitants. Igualment va expressar la
necessitat de comptar amb una major
presència dels cossos de seguretat
en el territori per tal de regular
l’accés motoritzat, un dels
problemes més greus que afecten
tant la conservació com la bona
convivència entre els diferents usos
al parc. Finalment va referir-se a la
importància de l’acció pedagògica
com a mitjà de sensibilització i
corresponsabilitat en l’ús del medi
natural.

     Promoció econòmica
i Comerç

Amb el nostre contacte amb els
vilatants anirem informant de les
activitats i projectes d’ aquesta
regidoría de nova creació.

De moment el que s’ ha  acordat  amb
la Càmara Agrària és  la utilització del
pati com a aparcament gratuït,
ininterromput des de les 7 h del mati
fins a les 22 h de la nit.
Amb l’ampliació d’horaris i
l’arranjament del lloc  s’ intenta faci-
litar l’ accés dels usuaris per afavorir
els comerços i el  Mercat municipal.

Paral.lelament, aquesta Regidoria
promou la creació d’una associació de
comerciants i la millora del mercat.

S‘està estudiant, amb la  col.laboració
dels restaurants, l’organitzacó de la
1ª Mostra  gastronòmica del Bolet a
Teià, per al proper mes de novembre.

Relacionat amb el  pla d’urbanisme

que es preveu revisar, es
promocionarà  la creació de nova
zona industrial per afavorir que les
indústries del centre del poble no
tinguin limitat el seu creixement per
qüestions d’ espai i logístiques.

L’SLO, UNA ÀREA MOLT DINÀMICA

El Servei Local d’Ocupació  assessora,
ajuda a la confecció de currículums,
gestiona ofertes i demandes de
treball i realitza cursos de formació.
Actualment s’ estan realitzant cur-
sos d’ Ofimática i Internet .

En el darrer any, l’Oficina ha cobert
39 llocs de treball de les 58 ofertes
gestionades.
L’ adreça és Camí de Premià de Dalt
nº 68, (urb. Sant Berger) , tel.
93.540.61.77

Un altre servei  és l’Oficina Municipal
del Consumidor (OMIC). Aquest
servei és gratuït i, assessora i tramita
les reclamacions dels consumidors.
És bo saber que en el 80 % dels casos
s’obtenen resultats satisfactoris.

Finalment, recordem a  tots els
teianencs la disponibilitat del SERVEI
d’ASSESSORIA JURIDICA, (SAJ).
L’advocat al front del SAJ pot
assesorar en una primera consulta
gratuïta, assumptes diversos, com
poden ser conflictes immobiliaris,
arrendaments matrimonials,
herències, veïns, laborals, etc.

L’ OMIC i el SAJ  es troben  al Passeig
de la Riera 118 , tel. 93.540.12.03
(hores convingudes).

     Ei tu... Ets jove?? Per
què no hi participes?

Molt sovint es diu que els joves no
volen participar. Potser la manca de
participació és simplement una man-
ca de canals de participació, o una
manca d’estils participatius.
Potser el problema no està en els
joves, sinó en què hi hagi una
veritable cultura participativa,
sobretot una bona disposició recep-
tora. Lògicament, ningú no vol par-
ticipar si no se l’escolta, i tampoc si
no se li donen respostes. D’altra ban-
da, participar no és demanar. Potser
és tot el contrari.
El gran valor de la participació és,
precisament, aportar.
Cal parlar de les inquietuds, dels
problemes, de les solucions, però
també parlar del present i del futur
del poble, de les expectatives de
desenvolupament i de la possible
contribució com a joves, tot plegat
amb el convenciment de que la
participació és voluntat de canvi.
Participem perquè hi ha coses que
volem millorar. Es tracta de defensar
allò que són drets i assumir allò que
són deures. I fer-ho amb realisme
però amb ambició...

MOLT AVIAT A TEIÀ... 1r 1r 1r 1r 1r FÒRUM DEFÒRUM DEFÒRUM DEFÒRUM DEFÒRUM DE
JOVES!!!JOVES!!!JOVES!!!JOVES!!!JOVES!!! Comptem amb tu!

ACTIVITATS
DIVERSES

     NOU CURS DE DJEMBÉENOU CURS DE DJEMBÉENOU CURS DE DJEMBÉENOU CURS DE DJEMBÉENOU CURS DE DJEMBÉE

Tots els dilluns de 18’30h a 19’45h
curs de percussió africana a l’ASAC,
i si vols fer dansa africana...
dirigeix-te a la Unió !!
Preu trimestral percussió: 90€
Per a més informació:

93 555 36 13
joventut@teia.net

     MONOGRÀFIC “SÓC JOVE IMONOGRÀFIC “SÓC JOVE IMONOGRÀFIC “SÓC JOVE IMONOGRÀFIC “SÓC JOVE IMONOGRÀFIC “SÓC JOVE I
TREBALLO”TREBALLO”TREBALLO”TREBALLO”TREBALLO”

On i com cercar feina? Vols tenirOn i com cercar feina? Vols tenirOn i com cercar feina? Vols tenirOn i com cercar feina? Vols tenirOn i com cercar feina? Vols tenir
més eines a l’hora de buscar feina?més eines a l’hora de buscar feina?més eines a l’hora de buscar feina?més eines a l’hora de buscar feina?més eines a l’hora de buscar feina?
Tens dubtes? Incerteses en el mónTens dubtes? Incerteses en el mónTens dubtes? Incerteses en el mónTens dubtes? Incerteses en el mónTens dubtes? Incerteses en el món
laboral....?laboral....?laboral....?laboral....?laboral....?

Divendres 24 d’octubre, de 19h a
21h a l’ASAC
A càrrec d’AVALOT-JOVES DE LA UGT
DE CATALUNYA
Organitzen: Regidories de Promoció
Econòmica i Joventut
Confirma la teva assistència!!!Confirma la teva assistència!!!Confirma la teva assistència!!!Confirma la teva assistència!!!Confirma la teva assistència!!!

93 555 36 13 (ASAC)
93 540 61 77 (SLO)
joventut@teia.net
saezpe@diba.es

     FESTA DE LA JOVENTUT 2003FESTA DE LA JOVENTUT 2003FESTA DE LA JOVENTUT 2003FESTA DE LA JOVENTUT 2003FESTA DE LA JOVENTUT 2003

Ja saps que ja arriba la XI Festa
de la Joventut??? De moment reserva
a l’agenda els dies 21 i 22 de
novembre perquè al·lucinaràs!!
T’avancem algunes de les
activitats....
Divendres 21 de novembre a partir
de les 22h al teatre de la Palma...
1r Concurs de Música Jove Teià 2003,
amb molts grups, jurat, servei de
bar i molt bona música!!!
Dissabte 22 de novembre. Concurs
de futbolí, exhibició de djembée,
performance, circuit nocturn per
a les entitats...etc. Si vols més
informació no dubtis a consultar
www.teia.net/joventut.
Ei!!! no et quedis a casa vine a
dir la teva... que és una festa
per a tots!!

     CASAL DE NADAL 2003-04CASAL DE NADAL 2003-04CASAL DE NADAL 2003-04CASAL DE NADAL 2003-04CASAL DE NADAL 2003-04

Per Nadal... Casal!
Aquest Nadal no et quedis a casa!
Els dies 22, 23, 24, 29, 30, 31 de
desembre del 2003 i el 5 de gener
del 2004 t’oferim un casal ple
d’activitats!
Per a infants de 3 a 12 anys.
Molt aviat preinscripcions!

Més informació a l’ASAC Teià
Parc Can Godó s/n
Tel.93 555 36 13

l’ajuntament informa
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Diuen que la memòria dels peixos és
de només 3 segons, però, de
vegades, sembla que els éssers
humans no els portem gaire
avantatge. No ha passat tant de
temps des que escoltàvem a
diferents líders polítics justificar una
invasió militar, al·legant que Irak
estava en possessió d’armes de
destrucció massiva, però en canvi,
sembla que mai no hagi passat res.
Indignant, oi? Doncs parem un
moment d’atenció a aquests 2 ter-
mes: “destrucció” i “massiva”. De
destrucció no cal que comentem res,
perquè a tots ens queda clar què és
el que vol dir. De massiva, en canvi,
si fem una ullada al diccionari ens
trobem un munt de definicions, i una
de les primeres és «en massa», és a
dir, en gran quantitat. Però, és clar,
ara jo em pregunto, quan parlem de
vides humanes, què és una gran
quantitat? 10, 100, 1000, 10000?
Perque, suposant per un moment que
establim com a gran quantitat a partir
de 100 persones, voldria dir això que
99 ja no ho són? O, reduïm si voleu
la xifra a 10, tampoc 9 seria una gran

quantitat? Una bestiesa, oi? La veritat
és que no cal gaire sentit comú per
entendre que fins i tot una única
persona ja seria massa.
Per a tots aquells que ara mateix es
puguin estar preguntant si és què
m’he tornat boig, tot seguit
descobrireu on vull anar a raure amb
tot això. Intenteu fer un altre exercici
de memòria, i recordeu com va mo-
rir o va quedar malferit algun fami-
liar, amic o conegut vostre. Estic
convençut que si féssim una esta-
dística, més del 50 % de les perso-
nes en les quals heu pensat ho han
estat per accident de trànsit. I és que,
només a Espanya, moren i queden
greument ferides milers de perso-
nes. Doncs bé, us deia en començar
aquest escrit, que m’indignava es-
coltar arguments tan frívols com els
de la possessió d’armes de
destrucció massiva per justificar una
guerra, però és clar, el que no he dit,
segurament perquè és de sentit
comú, és que m’indigna molt més el
fet que algú pugui posseir aquestes
armes, i per tant, si com ja he dit,
els cotxes, i vehicles motoritzats en

general, s’han convertit en una de
les principals causes de mortalitat,
significa també que,
conseqüentment, s’han convertit en
armes de destrucció massiva, i que
per tant puc afirmar amb rotunditat
que Teià és un poble armat. I
segurament pensareu que, Teià i la
major part del Món, però tot i que
teniu raó, sóc realista i sé que la meva
veu amb prou feina arribarà més
enllà de Teià.
Em sento orgullós i satisfet de viure
en un poble com el nostre, un poble
tranquil, on la gent, tot i que sembli
una obvietat, es saluda; un poble on
podem deixar jugar els nostres fills
al carrer; un poble obert però que
manté les seves tradicions; en defi-
nitiva, i utilitzant una definició que
es fa servir molt a la ciutat, «un poble
poble». Però ara també tinc por. I tinc
por, perque he estat testimoni en
primera persona de com la gent és
capaç de perdre la raó a les mans
d’un cotxe o una moto. He vist com,
amb actuacions increïblement
imprudents, han convertit aquests
mitjans de transport en potencials

Teià, un poble armat
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armes de destrucció. Crec per tant,
que ha arribat el moment d’aturar
aquesta bogeria col ·lect iva.
Proposo doncs, que comencem per
nosaltres mateixos, que un cop
més exercitem la nostra memòria
i intentem recordar totes aquelles
coses que fem quan conduïm i que
no hauríem de fer, perquè aquestes
actituds l’única cosa que provo-
quen en la majoria d’ocasions és
la pèrdua de vides, generalment
innocents. I m’agradaria pensar,
encara que com diu la cançó sigui
un il·lús per tenir una il·lusió, que
com a persones civilitzades que
som, hi hauria prou en demanar
aquest canvi d’actitud, però la
realitat ens demostra dia a dia que
no, que no hi ha prou, ni tan sols
amb campanyes publicitàries tan
impactants com les de la DGT.
Aleshores, què podem fer? Doncs
bé, segurament l’única cosa que
ens queda és intentar ser molt més
exigents amb tots aquells que
tenen les eines per a lluitar contra
aquesta terrible situació. I
m’explico: crec que hauríem
d’esperar molt més per exemple,
de la Policia Municipal, que em
mereix tot el respecte que se’ls
pugui donar, però que una mica,
tinc la sensació que es limita
bàsicament a controlar el trànsit a
les hores d’escola i  a parar
indiscriminadament a les 4 motos
de torn. Però també exigir molt
més al nostre Ajuntament, sigui del
color polític que sigui. Exigir que
no es l imit i  a col ·locar els
malauradament de moda “sleeping
policeman”, que traduït literalment
és el policia dormint, i que per a
qui no ho sàpiga, són aquesta
mena de muntanyes que posen en
mig de la carretera, doncs com
deia, que no es limitin a col·locar
aquestes, i mai millor dit, barreres
arquitectòniques i se n’oblidin.
Perque no ho volem això, no volem
ni una policia, ni un Ajuntament
adormit. El que volem és una policia
que s’involucri molt més, i que si
el problema és que no tenen prou
recursos, doncs que l’Ajuntament
els posi. I  volem també, un
Ajuntament dur i implacable amb
tots aquells que diàriament posen
la nostra vida en perill. Volem, en
definitiva, «un poble poble».

 TONI MARTÍNEZ

Teià gaudeix d’una gran extensió de
zones verdes. De fet, gairebé el 60 %
del territori està conformat per bosc.
Una àmplia gamma de vegetals
diferents composen un dels
patrimonis més valuosos del poble.
És un gran bé comú del que tots de
en podem gaudir. Però aquest entorn
tan proper i alhora tan magnífic,
amaga entre les seves entranyes
alguns cossos estranys que mai no
hi haurien d’haver anat a parar.
Bosses de plàstic, ampolles, cartrons,
runa i una llarg cúmul de porqueria
envaeixen uns espais de manera
furtiva i desvergonyida.  Són la
representació del despropòsit, de la
desconsideració, d’una actitud no
només poc respectuosa sinó sobretot
d’una falta de civisme flagrant.
En cap cas podem afirmar que els
nostres boscos estan infestats de
deixalles, ni molt menys.
Afortunadament la gran majoria del
nostre entorn està en unes
condicions envejables. Però no per
això es pot justificar l’actitud d’uns
quants desapresnsius que degraden
la naturalesa i es degraden ells
mateixos. Com s’entén que algú si-
gui capaç d’abocar runa enmig del
bosc? O un moble, o uns plàstics o
una simple burilla de cigarret? No tan
sols és la falta de consciència i res-
pecte el que tenen sinó sobretot una
gran falta d’autoestima. Perquè no
s’entén de cap altra manera que algú
vulgui tirar-se les escombraries a la
seva pròpia casa, i en aquest cas el
bosc, el nostre bosc, és una part més
del que tenim.
Els descobriments científics i les
diferents tecnologies han sofert una
evolució vertiginosa en els últims
anys. En poc més d’unes quantes
dècades s’ha progressat en diferents
matèries el mateix que hem trigat a

Un cos al bosc
fer-ho durant segles i segles.  Alguns
d’aquests avanços es produeixen en
detriment del medi ambient i de la
pròpia salut humana. De tots és ben
conegut el perjudicial forat existent
a la capa d’ozó o l’actual escalfament
del planeta. Però també cal
reconèixer que hi ha una vessant dels
nous coneixements tecnològics que
ens permet potenciar la preservació
dels recursos i la millora de la salut
ambiental. Un exemple ben senzill
són els contenidors selectius
d’escombraries. Cada vegada més
presents en els nostres carrers, són
d’una utilització simple però amb
una funció molt important. Un petit
gest com el de la llençar cada residu
al seu lloc corresponent permet
millorar la salut del nostre entorn i
de retruc la nostra. També cal des-
tacar la presència de la deixalleria,
que per si algú no ho sap, a Teià en
tenim una. Hi podem portar tot allò
que no es pot llençar als contenidors
comuns o selectius, és a dir, des dels
olis domèstics o de motors fins als
cables elèctrics, les runes, els
frigorífics i tota una llista intermi-
nable de residus que malauradament
de vegades trobem escampats pel
bosc. Per saber on es troba, els
horaris, i tot allò que s’hi pot portar
només cal trucar al número de
telèfon 93 555 86 99.
De vegades la ignorància o la desídia
són les causants de molts dels
nostres mals. Però si hi posem una
mica de voluntat, una mica d’esforç
i sobretot el més elemental sentit
comú podem millorar el que ens
envolta, el que ens pertany i a la
vegada a nosaltres mateixos. Posem
entre tots el nostre gra de sorra, no
sigui cas que algun dia, passejant pel
bosc, darrera d’uns matolls, hi
trobem un cos.  XAVIER SÍPER

Trobar-nos un cos al bosc
no és una sensació
precisament agradable. Pot
ser més aviat un fet
impactant, sorprenent,
fins i tot repulsiu. No
hauria de ser una
d’aquelles coses que ens
acostumin a passar. A
través dels mitjans de
comunicació sovint veiem
crims de tota mena
ocorreguts en pobles
llunyans, però una altra
cosa ben diferent és
trobar-nos-el cara a cara
en el nostre propi poble.

a fons!
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De vegades tinc laDe vegades tinc laDe vegades tinc laDe vegades tinc laDe vegades tinc la
sensació que elsensació que elsensació que elsensació que elsensació que el
poble s’acaba a lapoble s’acaba a lapoble s’acaba a lapoble s’acaba a lapoble s’acaba a la
RieraRieraRieraRieraRiera
Sóc de Teià de tota la vida i he vist
com el poble, amb el pas dels anys,
s’ha anat fent gran. Gran demogràfica
i urbanísticament. Aquest ràpid
creixement ha provocat una forta de-
manda de transport públic que,
segons el meu parer, no ha sabut
adaptar-se fins fa no gaire temps a
les necessitats reals del poble. Tot i
així, trobo que si bé és cert que pel
que fa al servei, el rendiment és prou
satisfactori, pel que fa a la
infrastructura, aquesta deixa molt que
desitjar, perquè si no estic confosa,
només hi ha una única parada coberta
en tot el trajecte. Jo visc a Vallvellida i
quan plou és totalment impossible
protegir-te. De vegades tinc la
sensació que el poble s’acaba a la Rie-
ra. I ho dic sobretot per a persones
que com l’altre dia em vaig trobar, es
queixen que l’autobús pari a
Vallbellida. Doncs bé, els vull fer sa-
ber que Vallbellida també és Teià, que
paguem els mateixos impostos, però
que en canvi no gaudim dels mateixos
serveis, per no parlar del tema
urbanístic, del qual probablement
parlaré en una altra carta. Per tant, el
que sí que m’agradaria és saber si
existeix algun pla o projecte que
prevegi la remodelació de l’actual
xarxa de transport.

CARME GALIANA CAÑAMÁS
Vallbellida

Només espero queNomés espero queNomés espero queNomés espero queNomés espero que
el que m’ha passatel que m’ha passatel que m’ha passatel que m’ha passatel que m’ha passat
serveixi perserveixi perserveixi perserveixi perserveixi per
millorar lamillorar lamillorar lamillorar lamillorar la
seguretat delseguretat delseguretat delseguretat delseguretat del
nostre poblenostre poblenostre poblenostre poblenostre poble
El passat dimecres 16 de juliol vaig
patir un ensurt que no voldria desitjar
mai a ningú. Sortosament a Teià molt
poques vegades s’esdevenen
situacions d’aquesta mena i estem
acostumats a circular pel nostre
poble amb total tranquil·litat fins que
a alguna persona propera o a
nosaltres mateixos ens passa una
cosa semblant. Només espero que el
que m’ha passat a mi serveixi per a
millorar la seguretat del nostre poble
i per a conscienciar més a la gent dels
perills als quals ens enfrontem quan
conduïm.

És cert que aquest fet no ha estat
gens agradable ni per a mi ni per a la
gent que m’estima. Però malgrat tots
aquests moments dolents que he
passat des del dia de l’accident hi ha
una cosa que m’ha sorprès molt i que
valoro molt positivament, i és que he
pogut comptar amb el suport de
gairebé tota la gent que conec del
poble, fins i tot amb gent que no
m’hagués imaginat mai. Per aquest
motiu vull donar les gràcies a tota
aquesta gent ja que el seu suport
m’ha permès tirar endavant i no
ensorrar-me en els moments més
difícils. Finalment, aprofito també per
a agrair el gran suport del nou equip
de govern de l’Ajuntament de Teià,

El Cos de MossosEl Cos de MossosEl Cos de MossosEl Cos de MossosEl Cos de Mossos
d’Esquadra és und’Esquadra és und’Esquadra és und’Esquadra és und’Esquadra és un
servei públic per a laservei públic per a laservei públic per a laservei públic per a laservei públic per a la
comunitatcomunitatcomunitatcomunitatcomunitat
Aprofitant l’amable invitació que
II.lm.  Ajuntament de Teià ens ha fet,
ens volem dirigir a tots els veïns de
Teià per presentar-nos i fer-los arri-
bar  alguns dels nostres objectius
que ens hem fixat a l’hora d’assolir
les competències en seguretat
ciutadana i investigació als deu
municipis del Baix Maresme.

En primer lloc,  des de la comissaria
de Premià de Mar pretenem donar un
servei de qualitat en els diferents
serveis que conformen la nostra
activitat policial.

En segon lloc, volem també oferir-
los un servei de proximitat cap a tots
vostès vetllant per la seva satisfacció
i per una percepció de seguretat que
afavoreixi la sensació de confiança i
de cohesió social. I creiem que
aquesta satisfacció  l’aconseguirem
si som capaços de resoldre els seus
problemes  tot donant-los el tracte
que es mereixen. Els prometem que
hi treballarem amb afany .

En tercer lloc, esmentar que el Cos
de Mossos d’Esquadra es defineix
com un servei públic per a la
comunitat  i per tant amb el mandat
explícit de coadjuvar al benestar so-
cial en cooperació amb els altres
agents socials. És per això que
arribem amb el mandat i amb la
voluntat de treballar amb
col·laboració i coordinació amb les
diferents autoritats,
administracions, agents socials i
Cossos de Seguretat i de forma molt
especial amb els alcaldes i els cossos
de Policia Local.

I finalment dir-los que no dubtin a
fer-nos arribar els seus
suggeriments o queixes que ens
ajudin a millorar. Ho poden fer fent-

nos-les arribar a la comissaria o bé
a través de la nostra adreça de correu
electrònic.

JOSEP LLUÍS ROSSELL PUJOL
Inspector Cap de l’ABP
Premià de Mar
itpg3235@gencat.net

amb el qual he pogut comptar en tot
moment i m’ha permès expressar-
me en aquestes ratlles.

Moltíssimes gràcies a tots.

ÀLEX MAS HERNÀNDEZ
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Què és el que
més t’agrada de

Teià i què hi
trobes a faltar?

Volíem conèixer l’opinió dels teianencs i teianenques sobre
qüestions relacionades amb el poble. Per això, vam creure oportú
fer una enquesta al carrer, ja que preguntant a diferents perso-
nes a l’atzar, de diferent edat i sexe podríem aconseguir un
ventall d’opinions diverses. També vam creure interessant trobar
persones del poble de tota la vida i persones que fa menys que hi
viuen. El nombre d’opinions s’ha limitat a l’espai disponible.

La pregunta va ser per a tots la mateixa, la que vam creure més
oportuna per començar aquesta secció.

 ELISENDA GUIU

ANTONIO FALCÓ I JOAQUIMA
SABATÉS
74 i 74 anys. Fa 15 anys que viuen
a Teià però ella, a més amés, hi
va  néixer.
Què els agrada més: “La Riera. Té
un encant especial”
Què troben a faltar: “millor
transport, sobretot els caps de
setmana, ja que quedes incomunicat”

RAMON CREUS
93 anys. Va néixer a Teià.
Què li agrada més: “la
tranquil.litat”
Què troba a faltar: “res. Però hi
ha massa cotxes”

SIRA SANYANG
9 anys. Estudiant de 5è de
primària. Viu a Teià des que va
néixer.
Què li agrada més: “el parc”
Què troba a faltar: “Per què no una
pista de gel?”

CONCHA FUENTES
35 anys. Professora. 7 anys a Teià.
Què li agrada més: “la tranquil.litat,
les coses positives de poble petit i
ser a prop de Barcelona”
Què troba a faltar: “una normati-
va en referència a l’urbanisme que
controli el creixement. També
faria falta un pàrquing”

ALBERT GHIRINGHELLI
34 anys. Comercial. 3 anys a Teià.
Què li agrada més: “la tranquil.litat”
Què troba a faltar: “un institut.”

RAFAEL CALVET
54 anys. Metge. 23 anys a Teià.
Què li agrada més: “el clima i la
tranquil.litat”.
Què troba a faltar: “el transport
intern, per moure’s per la zona.”

GLORIA BRUTAU I CARLES
JAVIERRE
Ella, 28 anys, comercial  i 5 a Teià.
Ell, 38 anys, dissenyador i 12 a Teià.
Què els agrada més: “la
tranquil.litat i el poble en general.”
Què troben a faltar: un cinema, un
institut i més control amb la
velocitat dels cotxes que passen
per la riera.”

DAVID GÓMEZ
40 anys. Administratiu. 13 anys a Teià.
Què li agrada més: “en conjunt,
que tot queda accessible.”
Què troba a faltar: “un gimnàs complert.”

ABEL FERRER
29 anys. Professor d’informàtica.
Viu a Teià des que va néixer. Què
li agrada més: la “tranquil.litat“.
Què troba a faltar: “millor
transport públic. He de pujar des
de Masnou caminant!”

LINA RUANO
42 anys. Dependenta. Fa 18 anys
que viu a Teià.
Què li agrada més: “l’ambient de
poble que encara conserva”.
Què troba a faltar: “Un institut!”

NÚRIA
14 anys. Estudiant 3er d’ESO.
Què li agrada més: “com és el
poble i el casal de joves.”
Què troba a faltar: “llocs on la gent
jove pugui sortir, ja que aquí hi
ha La Palma i el Casal i, sinó, has
d’anar a Masnou.”

JOAN CARBONELL I ELISA
CASADESÚS.
36 i 34 anys. Ell, tècnic industrial;
ella, administrativa. Fa 3 anys que
viuen a Teià.
Què els agrada més: “l’ambient i la
tranquil.litat”
Què troben a faltar: “millor
comunicació (necessites el cotxe
per a tot) i més botigues”

SALVADOR MATEU.
60 anys. Transportista. A Teià des
que va néixer.
Què li agrada més: “el poble en
conjunt.”
Què troba a faltar: “res.”

MARTA ORTEU
44 anys. Immobiliària. Fa 21 anys
que viu a Teià.
Què li agrada més: “l’ambient de
poble: la gent encara es coneix”
Què troba a faltar: “el transport,
un tema que encara no s’ha
solucionat”

VICKY CUBERO
36 anys. Puericultora. És a Teià
des que va néixer.
Què li agrada més: “tot!”
Què troba a faltar: “una piscina
coberta.”

JOAQUIM ESTELA
69 anys. Jubilat. 23 anys a Teià.
Què li agrada més: el bosc i
l’entorn del poble.
Què troba a faltar: “que la Riera
estigui més neta, les voreres
arranjades i, en general menys
brutícia i menys soroll”

l’enquesta
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sinó que a més ha de promoure bones pràctiques,
basades en el “civisme” i la “solidaritat”, de garantir i
assegurar l’estat del benestar; en àmbits com la sanitat,
l’educació, la protecció social, l’habitatge, i saben com-
binar les normes de la competició i cooperació; igual
que un equilibri entre les pulsions egoistes i altruistes
de les persones que conformem la societat.

Ara bé qualsevol objectiu polític s’esmussa i esvaeix
quan la gent no el fa seu. Per això, si es vol mantenir
viu un ideal o una meta cal participar activament.

I és des de aquestes petites reflexions, i ara que ja som
grans, perquè ja sabem quina és la nostra identitat.
Hem d’avançar cap a una societat més solidària i que
ens garanteixi un creixement sostenible.

ARA és l’hora...

JOAN ANTONI MARTÍNEZJOAN ANTONI MARTÍNEZJOAN ANTONI MARTÍNEZJOAN ANTONI MARTÍNEZJOAN ANTONI MARTÍNEZ
Grup Municipal Socialista

El grup municipal d’ERC sempre hem
estat partidaris de fer una política fis-
cal equilibrada als costos que suposa
oferir un bon servei a les persones.

Teià ha fet els últims anys una política
de no apujar equilibradament els
impostos i les taxes; això ha fet que
cada cop les despeses ordinàries de
l’Ajuntament (despeses de
funcionament, serveis al ciutadà…)
depenguin més dels ingressos no
ordinaris, que són els ingressos
derivats de llicències d’obres i la
construcció. És a dir, que per quadrar
els pressupostos municipals cada cop
es depenia més de l’augment del
creixement urbanístic del municipi.

Aquesta forma de fer política pot
semblar correcta a curt termini però a
llarg termini és una greu
irresponsabilitat; perquè com més
creix el municipi, més serveis
necessita, i més serveis i millors serveis
s’han d’oferir als ciutadans. I aquí és
on falla aquest sistema, ja que en no

Fa uns mesos tinguérem les eleccions
municipals; aviat escollirem un nou
president de la Generalitat ; i d’aquí a
pocs mesos es renovarà el govern de
Madrid, i per rematar-ho les europees.
Períodes electorals tan atapeïts poden
arribar a cansar, però cal insistir en que
l’examen periòdic dels governs és la
millor la millor manera de vertebrar una
societat complexa.

Ben segur que les eleccions no resolen
tots el problemes particulars ni
col·lectius, però es clar que ajuden a
millorar la convivència. És cert que el
control regular dels ciutadans sobre els
seus representants constitueix, fet i
fet, un avenç colossal en el sistema de
valors de l’espècie humana, que no es
pot menysprear de cap manera. I
reforçar els mecanismes de la
democràcia representativa cap a una
democràcia participativa és el repte i
l’exigència que ens cal assumir.

No només cal triar bons governants,

apujar equilibradament els impostos i les taxes en els
darrers 6 o 7 anys, l’Ajuntament no ha pogut mantenir
uns serveis de qualitat (neteja, recollida, festes,
transport públic, arranjament del casc antic…). A més,
la situació s’ha vist agreujada pel fet que els diners
que s’havien de rebre per ingressos d’obres i projectes
urbanístics no han arribat a temps, perquè alguns
projectes s’han paralitzat, amb la qual cosa ens trobem
amb una previsió d’ingrés de 60 o 70 milions menys
del previst i amb el mateix nivell de despesa. Per tant,
mantenir aquest dèficit és insuportable per a les arques
municipals.

És per això que l’equip de govern actual actuarem amb
responsabilitat i proposarem:

• Control i reducció de la despesa ordinària municipal.
• Optimitzar els recursos interns per oferir millors

serveis als vilatans.
• Buscar fonts d’ingressos i de finançament externs

(subvencions, ajuts…) per obtenir nous serveis.
• Reequilibri del nivell impositiu de manera gradual

al llarg dels anys amb l’aplicació de bonificacions.

ALBERT GALLÉSALBERT GALLÉSALBERT GALLÉSALBERT GALLÉSALBERT GALLÉS
Grup Municipal d’ERC

Govern responsable

Eleccions pel davant i pel darrere

grups municipals
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100 dies del nou consistori
Es compleixen per aquestes dates, 100 dies des que
l’actual equip de govern d’Ajuntament de Teià, va prendre
possessió i va endegar la seva trajectòria al front del
Consistori Municipal. És al cap d’aquests 100 dies quan
s’acostuma a fer balanç i analitzar el que han estat les
primeres decisions, que van conformant la filosofia de
Govern i apunten la que serà la política que el Pacte de
Govern (ERC-PSC) portarà a terme.

Malauradament, el balanç d’aquest 100 dies, no sols no
genera gens ni mica d’il·lusió sinó que és notablement
decebedor: La primera decisió (adoptada al poc temps
de la presa de possessió) és la fixació d’un sou conside-
rable per l’alcalde, via dedicació exclusiva, i la
implantació de sous, via dedicació parcial, per a la resta
de regidors. Resultat: Augment del 47% en les
retribucions de l’equip que governa.

Des que van prendre possessió l’equip de Govern  ha afirmat
en diferents ocasions que la gestió de l’antic equip  havia
deixat un notable forat a les arques municipals, afirmació
totalment incerta, ja que el balanç de l’any 2002 ha estat
tancat amb un superàvit de 60.000 euros. Prova d’això és
que fins ara i per més que s’ha demanat, no s’ha facilitat al
grup de CiU el balanç econòmic. Per acabar d’arreglar-lo i
per tal de maquillar els comptes, desequilibrats per
l’augment dels sous i altres mesures, s’ha hagut de recórrer
a la venda de patrimoni municipal.

Pel que fa  als projectes, de moment viuen dels de l’anterior
govern de CiU. Exemples?, uns quants: Pavimentació de

carrers. Fons Batllori, construcció de
voreres, desafectació dels habitatges dels
mestres per habilitar-hi  seus i locals per
a les entitats culturals i de lleure del
poble, i que en cap moment deixarem que
siguin per un altre ús, tal i com queda
recollit a l’acta del darrer ple. Però no
acaba aquí la cosa sinó que encara els
quedarà una bona temporada per seguir
vivint dels rèdits i fruits de la feina de
l’anterior equip de CiU: Construcció
d’habitatges socials, ampliació del
Cementiri, Can Munt, la Cooperativa,
l’Institut, el cobriment de la riera, etc. Per
part nostra, cal dir que durant aquest
període en què després de 12 anys de
govern, hem passat a exercir l’oposició,
hem procurat que aquesta sigui correc-
ta. No ens dol reconèixer els mèrits de
les accions encertades per l’equip de
govern actual, com és el cas de les restes
arqueològiques de Vallmora, on gràcies
a una gestió idònia, s’ha arribat a un
resultat beneficiós per al poble.

La nostra oposició és i serà respectuosa,
constructiva i raonable, però ferma i de-
cidida a l’hora de defensar els interessos
dels vilatans de Teià i la millora  i el
progrés del nostre Poble que el progra-
ma electoral de CiU defensa.

CURSOS PRESENCIALS

Nivell: B1 (bàsic per a no catalanoparlants)
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 15.15h a
17.00h a la CMC LA UNIÓ
Preu: Gratuït

Atès la demanda de places per a aquest curs, s’ha hagut
d’obrir un segon curs d’aquest mateix nivell.

CURSOS A DISTÀNCIA
I1, I2, I3, Intermedi

Tots els cursos comencen el dia 13 d’octubre i acaben
el 28 de gener

VOLUNTARIAT  LINGÜÍSTIC

Durant el darrer mes de juliol, en un acte presidit pel
president Jordi Pujol, es va fer la presentació del pro-
grama Voluntaris per la llengua, promogut per la
Generalitat amb el conjunt de mesures aprovades pel
febrer per impulsar l’ús social del català.
L’objectiu del programa és aconseguir que les perso-
nes nouvingudes a la comarca que estan aprenent el
català tinguin l’oportunitat de poder començar a par-
lar-lo fora de les aules gràcies a l’ajuda de voluntaris

lingüístics que s’ofereixen com a interlocutors per a
conversar-hi en català una hora a la setmana.
El  CNL Maresme-Mataró i les oficines de català que
té al Maresme participen en el programa mitjançant
la creació d’un cens de voluntaris catalanoparlants
als quals faciliten una entrevista amb alumnes
nouvinguts perquè es posin d’acord per a trobar-se
una hora a la setmana per xerrar en català; també
informen i ofereixen suport tècnic puntual a les per-
sones voluntàries.
Si sou catalanoparlants i esteu disposats a fer-vos
voluntaris lingüístics poseu-vos en contacte amb
qualsevol oficina de català del CNL Maresme-Mataró.

DINAMITZACIÓ

CAMPANYA “CORREUS PLURALS”

El CNL MARESME-MATARÓ recolza la campanya que
l’entitat Organització pel Multiliingüisme ha iniciat
amb el nom “Segells plurals”. Aquesta campanya que
es va iniciar l’any 1999 té per objectiu aconseguir
que l’Empresa Estatal Correus i Telègrafs S,A (Correus)
introdueixi el català, i les altres llengües de l’Estat
diferents del català, en el canvi d’imatge corporativa.

ASSESSORAMENT

A partir del 13 d’octubre l’horari d’aquest Servei serà:
Dilluns, dimecres i divendres de 10.00h a 14.00h

OFICINA
DE
CATALÀ

grups municipals
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 Un home fa explotar
a Sant Sadurní el cotxe
d’un veí amb qui s’havia
discutit, però s’equivoca
de vehicle.
Font: El Punt, edició Penedès
23/09/2003 - - - - -  Sant
Sadurní d’Anoia

Desconnectant...
increïble
però cert!
Increïble però cert; moltes coses que
passen al món ho són i aquesta secció vol
ser-ne un reflex. . . . . Aquí hi trobareu un
recull de premsa escrita amb les notícies
més curioses, divertides, còmiques, en fi,
diferents, i que molt sovint passen
inadvertides als ulls dels lectors. El
primer número recull notícies de caire
local català que, realment, podrien haver
succeït a Teià!!!!!

 La víctima d’un
robatori es queixa
perquè la pena
imposada al lladre, un
amic seu, és massa alta
Font: INTRA-ACN

11/09/2003 - Girona

 Denuncia que li han
robat el cotxe amb dro-
ga a dins i és detingut
immediatament
Font: El Punt
26-04-2003 Vidreres

     El jutgen dos cops
per robatori i en una vis-
ta intenta agafar el tele-
visor de la sala

A les nou i deu de tots els meus dies d’infància
arribava a l’escola suada i corrents, agafada
de la mà del meu pare, molt més atabalat
que jo. No recordo haver vist mai cap dona a
casa, ni pintallavis al lavabo, ni cremes per la
cara, ni mitges de xarxa, ni sabates de taló;
cap cosa d’aquestes que jo sempre m’hauria
volgut posar, per poder anar al Carnestoltes
disfressada de vedette o d’actriu, com totes
les meves amigues, enlloc de Pantera Rosa i
d’abella Maya, en el millor dels casos, o de
catalaneta i d’arbre, en els anys més
alternatius del pare.
Però el costum converteix en normal fins i
tot allò que creies que no ho era, i jo em vaig
habituar a conviure amb ell i a mantenir-hi
aquella relació d’amics, l’única amistat
sencera entre home i dona, la del pare i la
filla. A partir d’un cert punt però, vaig voler
saber per què a casa no hi havia una dona
que ens mimés, que ens digués coses com
les que veia que només deien les mames,
que em portés a ballet i que em comprés
samarretes amb floretes. Tenia la lleugera
sospita que a les cases amb mare no es
quedaven sense llet i tenien més quadres
penjats a les parets, així que vaig començar
a preguntar. I deuria preguntar molt, perquè
la meva curiositat, convertida en obsessió
odiosa, va fer que el pare, que a l’inici
s’inventava contes de nous móns amb noves
unitats familiars, transformés la seva
paciència en un lema encara més odiós: “Això
és una cosa important, i les coses importants
són per a nenes grans”. Així que no em va
quedar més remei que aprendre a conviure
amb La Cosa Important com un fantasma que
em vigilava i que estava esperant que jo
creixés per fer-se visible, i vaig decidir
comptar els dies que faltaven en silenci, per
no fer-me pesada, tement que el pare es
posés de mal humor i decidís que les nenes
són grans quan tenen trenta anys.
Més ràpid del que m’esperava, el temps va
passar i em vaig adonar que estava marxant
a Londres a fer la carrera de música i encara
no sabia La Cosa Important. Nadal rere Nadal
repreníem la confiança el dia que em tocava
tornar a marxar. Per això el dia de l’infart no
me’n vaig adonar. El pare se n’havia anat
sense dir res, però no va ser fins molt més
tard, més curada de la tristesa però igualment
buida, quan em vaig adonar de tot allò que
encara havia de saber i que ell s’havia endut
en silenci amb el seu silenci.
Vaig veure la llum després de tres anys de
foscor en una estació de metro de Nova York,
on em vaig enamorar per primera vegada.
Varen ser tres minuts de claror, el mateix
temps que va durar el meu idil·li. Les meves
ulleres de sol psicològiques ja m’havien
acostumat al blanc i negre, i aquell dia, la
multitud que lluitava per fer-se un lloc a
l’andana em semblava igual de repugnant i
drogada d’estrès que la dels altres dies. Potser
per aquest motiu, perquè em trobava coberta
i protegida per la meva tediosa monotonia,
no em vaig girar quan vaig sentir el primer
copet a l’esquena. Era conscient que era
intencionat i no un frega-frega del metro,
per això al segon no em va quedar més remei
que desafiar a l’anònim i a la meva por. “Ets
catalana, oi?”. No em va deixar temps per

respondre. “És que jo també ho sóc. Saps?
No sé per què, però t’ho he vist, o més aviat,
t’ho he olorat, perquè estaves d’esquena!”.
I es va posar a riure d’una manera tan sin-
cera, tan sana i encomanadissa, que em va
contagiar l’alegria i em vaig trobar abraçant-
lo sense poder parar de riure.  Aquella inex-
plicable eufòria va desaparèixer
momentàniament: “I també ets pianista, oi?”.
La meva rialla es transformà en seriosa
preocupació: “I tu què ets, bruixot o
detectiu?”. “No, és que també t’ho he vist.
Ja ho saps, els músics ens detectem”. “Tu
també ets músic?”. “Jo també sóc músic”. I li
vaig agafar les mans per mirar-me-les bé.
No, no m’enganyava. Ell també era pianis-
ta. El vaig repassar de dalt a baix, i vaig
assentir amb el cap, com donant-li
l’aprovació de no sabia ben bé què. El me-
tro arribava. Seguíem allà, immòbils, mirant-
nos, absents del món i absorbits per la
nostra troballa. Encara ens agafàvem de la
mà mentre entràvem al metro i, de sobte,
l’angoixa em va tornar a envair en no sentir
més el seu contacte. Li havien caigut les
partitures i havia reculat fins a l’andana. Les
portes es van tancar en el moment en què
estava a punt de posar el peu al vagó.
“Espera’m a la parada següent! T’he de dir
una Cosa Important!”, vaig sentir que em
deia des de fora. Però a la parada següent
hi havia hagut una avaria i el metro no es va
parar: ens van fer baixar a tots a la següent
de la següent, i el meu va ser l’últim metro
del dia en aquella direcció.
El vaig estar buscant durant dos anys. Amb
molta insistència al principi, desanimada i
sense força al final. Preguntava com una
imbècil a tots els conservatoris de Nova York
per un spanish noi, de cabells castanys i
ulls marrons. Quina lucidesa, la meva. I quan
estava a punt de tornar a Barcelona per
canviar de recerca, i iniciar la de les nenes
grans, et vaig conèixer a tu, i em vaig oblidar
de totes les Coses Importants que han
articulat la meva vida i que no he arribat a
saber.  Me’n vaig oblidar fins avui, quan
m’has trucat per citar-me i fer-me saber
aquesta Cosa Important que, per cert, en-
cara no m’has dit.
La meva història no l’hauries sabuda, i és
també teva, perquè, sense ser explicada,
t’hauria canviat la vida. Una altra Cosa
Important sense saber.

“Tot allò que no es dóna, es perd”. No, no
ho he dit jo, estava escrita a la porta del
lavabo. Sortia a dir-te que marxava i l’he
trobada; sortia a dir-te que no volia encetar
el repte d’una Cosa Important que de nou
no sabria; però en un moment he entès que
allò que no s’ha dit, per no donat, ja s’ha
perdut. Però allò que encara resta per fer,
per dir i per saber, cal portar-ho endavant.
Sinó també es perdrà.
I m’he quedat. I t’ho he dit tot. I no marxaré.
Tot allò que no es dóna es perd. És maca,
oi?
Vet aquí la meva història: ja tens la meva
Cosa Important. Ara també et pertany.
I tu... tu que m’havies de dir?

 MARIONA GUIU

Parleu-me, paraules, parleu-me
El relat...
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GERARD VALL-LLOVERA

Font: El Punt, edició
Comarques Gironines
31/01/2003 - Girona



Dia 2 de noDia 2 de noDia 2 de noDia 2 de noDia 2 de novvvvvembrembrembrembrembreeeee
Concurs de pesca infantil a la Platja del Masnou
Dia 7 de noDia 7 de noDia 7 de noDia 7 de noDia 7 de novvvvvembrembrembrembrembreeeee
17.00-19.00 Discoteca infantil a la Unió
19’30 h Pregó a L’Ajuntament
20’30 h Concert Coral a la Palma
23 – 06 h Concert Rock (típica Reacció, Lax’n Bus-

to i dj’s) al Poliesportiu
Dia 8 de noDia 8 de noDia 8 de noDia 8 de noDia 8 de novvvvvembrembrembrembrembreeeee
8-21h Open dòmino al Cafè de Baix i Casal d’avis
9-14’30h Torneig de petanca a les Piscines
9 – 13 h Passejada per Teià pel poble
13’30h Vermut comiat Pubilla-Hereu a l’Ajuntament
16-17’30 h Passejada de vehicles sense motor en-

tre Cambray i parc Can Godó
17’30 h Guerra de bombardes
18’00h Audició Sardanes davant la Palma
18’30h Passatge del terror a la Llar Sta. Rosalia
20 h Concert Orquestra al Poliesportiu
21’30 h Correfocs. Sortida des de la Unió
24 – 03 h Ball Festa Major i pas bàsic (Orquestra

Maravella) al Poliesportiu.
Dia 9 de noDia 9 de noDia 9 de noDia 9 de noDia 9 de novvvvvembrembrembrembrembreeeee
8 h Despertada (Geganters)
9 – 14 h Trobada Gegants (Riera i Parc)
16-21h Festa Popular:  Desfilada gossos, bitlles

catalanes, espectacle de putxinel·lis,
etc. i al Parc Can Godó

CONVOCATÒRIES

Volem un butlletí diferent, volem un butlletí més obert,
volem un butlletí més participatiu, volem un butlletí que
no ‘anomeni butlletí. I el nom el tries tu. Envia un correu
electrònic a l’adreça revistadeteia@yahoo.es o fes arri-
bar un sobre a l’ajuntament, hi hauràs d’indicar la teva
proposta, el teu nom i un telèfon de contacte, a l’exterior
del sobre o l’apartat “assumpte” del correu electrònic
indica “concurs”. Si la teva opció és l’escollida obtindràs
a més un esplèndid premi. Jo de tu, no m’ho pensava.

El teu relat també pots veure’l publicat en aquesta secció.
Si ets un lletraferit, o estàs inspirat, o senzillament tens
ganes que et llegeixi algú més a part dels amics i la
mare, no dubtis a escriure’ns! Poesies, relats, prosa
poètica... o qualsevol cosa que s’assembli a una creació
tenen cabuda en aquest espai. Envia’ns el teu escrit a
revistadeteia@yahoo.es. Esperem tenir dificultats per
triar entre la multitud d’ escrits que ens arribin. Però
mentre no és així (afanya’t, serà per poc temps!), estigues
segur que el teu el veuràs aquí.

Volem que tu també hi diguis la teva. Publiquem les teves
opinions, rèpliques i suggerències d’interès general.
Envia’ns la teva carta a revistadeteia@yahoo.es.

El Butlletí

El relat

FFFFFesta major de Sant Maresta major de Sant Maresta major de Sant Maresta major de Sant Maresta major de Sant Marti 2003ti 2003ti 2003ti 2003ti 2003

Opinió

MERCA·TEI·ART

Es convida a participar en aquesta primera fira d’art a
Teià a tots els artistes que vulguin presentar les seves
obres de format petit sobre paper o suport equivalent
(màxim din a-3) en dibuix o pintura. Disposaran d’un
taulell, identificat amb el seu nom on quedaran
exposades i a l’abast dl públic
visitant interessat, que podrà
adquirir-les i endur-se-les al
moment.

És una oportunitat de fer
conèixer l’obra i fer partíceps a
tothom, en aquestes properes
festes de Nadal, de la possibilitat
de gaudir del treball dels artistes
que hi col.laboren

 

Dia 10 de novembre
18 – 19’30 h Espectacle Infantil a la Unió
22 h Ball Música Tradicional a la Unió
Dia 11 de noDia 11 de noDia 11 de noDia 11 de noDia 11 de novvvvvembrembrembrembrembreeeee
8 h Despertada Trabucaires a la Riera
11 h Ofici Solemne
12– 14 h Concurs Relleno a la Unió
12’30-14h Espectacle infantil a la Palma
12’30-14h Sardanes Davant la Palma
18-19h Xerrada: Balenes al nord d’Europa

(Setmana de la Ciència 2003) a l’ASAC
19h Tei de plata a la Unió
21 h Teatre de Guerrilla al Poliesportiu
Dia 12 de noDia 12 de noDia 12 de noDia 12 de noDia 12 de novvvvvembrembrembrembrembreeeee
20’30h Xerrada: Què ha passat aquest estiu

amb els incendis? ADF Teià (Setmana de
la Ciència 2003) a la Unió

Dia 14 de noDia 14 de noDia 14 de noDia 14 de noDia 14 de novvvvvembrembrembrembrembreeeee
20’30h Xerrada: L’esport de competició i el

dopatge (Setmana de la Ciència 2003)
al poliesportiu

Dia 15 de noDia 15 de noDia 15 de noDia 15 de noDia 15 de novvvvvembrembrembrembrembreeeee
19h Xerrada: Tenim, plenament, garantia

sanitària de la carn que mengem?
(Setmana de la Ciència 2003) a l’ASAC

22’30h Sac & Ganxo al poliesportiu
Dia 22 de noDia 22 de noDia 22 de noDia 22 de noDia 22 de novvvvvembrembrembrembrembreeeee

Concurs de pesca d’adults

VVVVVenda anticipada d’entrenda anticipada d’entrenda anticipada d’entrenda anticipada d’entrenda anticipada d’entradesadesadesadesades
dia 31 d’octubre
de 19.00 a 21.00 hores
dia 2 de novembre
de 12.00 a 14.00 hores

A LA CMC LA UNIÓCMC LA UNIÓCMC LA UNIÓCMC LA UNIÓCMC LA UNIÓ


