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2Editorial

Aquest butlletí que teniu a les mans no és un Butlletí qualsevol.
És el cinquè número editat d’ençà de l’actual legislatura, el quart que edita
el nou equip de redacció, i és aquell amb què celebrem el primer any de
«nova existència».

Vam inaugurar aquesta nova etapa tot just fa un any amb un número de
transició, de caràcter institucional, dedicat a la publicació dels resultats de
les últimes eleccions municipals. Després han vingut els altres quatre.

Creiem que és un bon moment, doncs, per fer balanç d’aquest primer període.
Sens dubte, si alguna cosa ens satisfà de les novetats introduïdes en aquesta
publicació és el fet d’haver format un grup estable de col.laboradors que
han fet possible la revista tal com la veieu avui. Seccions, ordre, disseny,
maquetació, temes de fons, imatges... Entre tots n’hem anat definint el format
actual. I, de fet, encara estem immersos en aquest procés i ens resten idees
per introduir-hi. Ja ho farem.

Fruit d’aquest treball, i amb la modesta vocació de generar participació i
opinió sobre temes que considerem que poden interessar la gent de Teià,
han sortit al carrer els butlletins dedicats a temes de fons com el transport
públic i l’habitatge, i aquest últim dedicat a la qüestió de la immigració.

Ha estat casualitat, però en una època en què estem assistint a un
esdeveniment com el Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona a la vegada
que es produïa fa pocs dies la tancada d’immigrants a la Catedral, o en què
vivim de prop casos com el de la família Darboe de Teià, ens sembla
interessant tornar a posar sobre la taula tot un seguit de temes relacionats
amb aquest fenomen.

Esperem, finalment, després d’aquest primer any de contacte, continuar
recollint les vostres opinions i crítiques al respecte per incorporar a la revis-
ta aquells aspectes en què us sembli millorable.

Tot just fa un any

Correu Obert
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Troballa excepcional d’un
segell de plom amb
inscripció al jaciment
arqueològic de Vallmora
Aquestes actuacions s’estan
executant simultàniament a les obres
d’urbanització del Pla Parcial de Rials-
Garrofers i estan promogudes d’una
banda per la Junta de Compensació
Rials-Garrofers i d’altra banda per
l’Ajuntament de Teià.

Les intervencions arqueològiques
s’inscriuen dins del Programa
d’Investigació del Pla Director 2003-
2007 del projecte CELLA VINARIA,
impulsat des de l’Ajuntament de Teià,
per a la creació d’un Centre
d’interpretació museístic sobre
l’origen, el desenvolupament i
l’expansió de la producció vitivinícola
a la Laietània i el comerç del  vi en
època romana (s. I aC - s. II dC) i que
tanmateix pretén esdevenir un Cen-
tre de serveis socioculturals i de
promoció econòmica del territori  i en
especial de la DO Alella amb més de
13.000 m2 de superfície destinada a
equipaments.

Aquests treballs s’inclouen dins la
Fase 7 del projecte executiu que
preveu la delimitació definitiva del
jaciment i l’excavació en extensió de
la majoria de les estructures
arqueològiques documentades durant
les intervencions anteriors i actuals.

A banda de la localització de noves

estructures en el jaciment, que deno-
ten la seva entitat i importància
històrica com a centre de producció
de vi en època romana, situant-lo,
avui per avui, com un dels més grans
de Catalunya pel que fa a les seves
dimensions, cal destacar la troballa
d’una peça excepcional     corresponent
a un signaculum (segell) de plom rec-
tangular de 6,5 x 3,5 cm., el qual pre-
senta una inscripció a dos renglons,
gravada en positiu, amb la llegenda
disposada a la inversa, que diu:

EPICTETILP
CLEMENTIS

Les investigacions dutes a terme pel
director tècnic i científic del projecte
CELLA VINARIA (nom llatí del celler),
l’arqueòleg i gestor cultural Antoni
Martín i Oliveras, han identificat dos
personatges: EPICTETUS i LUCIUS
PEDANIUS      CLEMENS, , , , , els quals
apareixen citats juntament a d’altres
personatges del mateix llinatge (gens)
en diverses inscripcions aparegudes
a la colònia romana de BARCINO (Bar-
celona), datades en època Flàvia i
Antonina i, concretament, pel que fa
a EPICTETUS i a L(ucius) P(edànius)
CLEMENS en època de l’emperador
Trajà (98-117 dC).  Els PEDANI
corresponen a una notable família

barcinonensi, de la qual se sap que
tenien un gran poder econòmic i
influència en la societat romana de
l’època.

El fet de poder relacionar una família
notable dins la societat romana ads-
crita al territori, amb una activitat
econòmica molt determinada, en
aquest cas la  producció i el comerç
del vi, suposa un important avenç en
la investigació històrica sobre els
nostres orígens i la nostra memòria.
Aquest fet sens dubte situarà Teià
com a referència obligada, tant a
l’esfera nacional com internacional,
per comprendre des d’un punt de vista
històric l’origen, el desenvolupament
i l’evolució de la producció vinícola i
el comerç del vi a l’antiguitat.

Aquestes conclusions han estat
confirmades, d’una banda, pel Dr.
Marc Mayer i Olivé, catedràtic de
Filologia Clàssica de la Universitat de
Barcelona i exdirector general del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya i, d’altra banda, per la Dra.
Isabel Rodà de Llanza, catedràtica
d’Arqueologia  de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Des del passat mes de maigDes del passat mes de maigDes del passat mes de maigDes del passat mes de maigDes del passat mes de maig
d’enguany s’estan duent ad’enguany s’estan duent ad’enguany s’estan duent ad’enguany s’estan duent ad’enguany s’estan duent a

terme tota una sèrieterme tota una sèrieterme tota una sèrieterme tota una sèrieterme tota una sèrie
d’intervencionsd’intervencionsd’intervencionsd’intervencionsd’intervencions

arqueològiques preventivesarqueològiques preventivesarqueològiques preventivesarqueològiques preventivesarqueològiques preventives
al jaciment del Veral deal jaciment del Veral deal jaciment del Veral deal jaciment del Veral deal jaciment del Veral de
Vallmora de Teià, amb laVallmora de Teià, amb laVallmora de Teià, amb laVallmora de Teià, amb laVallmora de Teià, amb la
corresponent autoritzaciócorresponent autoritzaciócorresponent autoritzaciócorresponent autoritzaciócorresponent autorització

administrativa  deladministrativa  deladministrativa  deladministrativa  deladministrativa  del
Departament de Cultura,Departament de Cultura,Departament de Cultura,Departament de Cultura,Departament de Cultura,

Direcció General delDirecció General delDirecció General delDirecció General delDirecció General del
Patrimoni Cultural i laPatrimoni Cultural i laPatrimoni Cultural i laPatrimoni Cultural i laPatrimoni Cultural i la
inspecció tècnica delinspecció tècnica delinspecció tècnica delinspecció tècnica delinspecció tècnica del

Servei d’Arqueologia de laServei d’Arqueologia de laServei d’Arqueologia de laServei d’Arqueologia de laServei d’Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya.Generalitat de Catalunya.Generalitat de Catalunya.Generalitat de Catalunya.Generalitat de Catalunya.



La delegació de Teià va visitar a finals
de març el municipi de Massorosa, a
la província de Lucca, a la Toscana ita-
liana. Van ser quatre dies intensos,
amb un programa molt atapeït
d’activitats i visites institucionals,
culturals, sectorials, etc., que ens ha
permès de conèixer Massarosa i la seva
gent. I, sobretot, d’intercanvi
d’informació.

Ha estat el primer pas en el procés que
els ajuntaments de Massarosa i Teià han
iniciat per tal d’establir un
agermanament entre tots dos
municipis, en l’àmbit d’intercanvis
promoguts per la Unió Europea.

Com ja vam informar en l’anterior
Butlletí, van formar part de la delegació
de Teià: l’alcalde Andreu Bosch; el re-
gidor de Promoció econòmica, Josep M.
Gallés; Josep Botey, regidor en
representació dels grups municipals de
l’oposició; Anna Ibarz, directora del CEIP
El Cim; Gener Santandreu, educador
social municipal; Rosa M. Bertran i Anna
Vicens, en representació del sector de
la flor i la planta ornamental i del sec-
tor vinícola, respectivament.

Cap a mitjan setembre o octubre Teià
haurà d’acollir la delegació de
Massarosa. Des de l’Ajuntament,
comptant amb la col·laboració del teixit
associatiu, econòmic i cultural que
caracteritza Teià, farem tots els
esforços perquè coneguin Teià i la
nostra comarca i s’hi trobin com a casa.

Vet aquí, doncs, un reportatge
fotogràfic que vol il·lustrar l’activitat de
la delegació de Teià a Massarosa i
l’excel·lent acollida rebuda per part de
les autoritats locals i totes les perso-
nes que ens van acompanyar.

Detall de Massarosa, concretament de l’agregat o terme de Massaciuccoli, amb elDetall de Massarosa, concretament de l’agregat o terme de Massaciuccoli, amb elDetall de Massarosa, concretament de l’agregat o terme de Massaciuccoli, amb elDetall de Massarosa, concretament de l’agregat o terme de Massaciuccoli, amb elDetall de Massarosa, concretament de l’agregat o terme de Massaciuccoli, amb el
llac navegable a primer pla i els aiguamolls, tot plegat d’unes 2.000 ha.,llac navegable a primer pla i els aiguamolls, tot plegat d’unes 2.000 ha.,llac navegable a primer pla i els aiguamolls, tot plegat d’unes 2.000 ha.,llac navegable a primer pla i els aiguamolls, tot plegat d’unes 2.000 ha.,llac navegable a primer pla i els aiguamolls, tot plegat d’unes 2.000 ha.,
integrat dins el parc regional Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.integrat dins el parc regional Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.integrat dins el parc regional Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.integrat dins el parc regional Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.integrat dins el parc regional Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.

Massarosa té un terme municipal de 69,25 km2, dividit en 16 agregats o fraccions,Massarosa té un terme municipal de 69,25 km2, dividit en 16 agregats o fraccions,Massarosa té un terme municipal de 69,25 km2, dividit en 16 agregats o fraccions,Massarosa té un terme municipal de 69,25 km2, dividit en 16 agregats o fraccions,Massarosa té un terme municipal de 69,25 km2, dividit en 16 agregats o fraccions,
entre els quals Massarosa, que dóna nom al municipi, i Massaciuccoli, on viuenentre els quals Massarosa, que dóna nom al municipi, i Massaciuccoli, on viuenentre els quals Massarosa, que dóna nom al municipi, i Massaciuccoli, on viuenentre els quals Massarosa, que dóna nom al municipi, i Massaciuccoli, on viuenentre els quals Massarosa, que dóna nom al municipi, i Massaciuccoli, on viuen
uns 20.000 habitants.uns 20.000 habitants.uns 20.000 habitants.uns 20.000 habitants.uns 20.000 habitants.

1.1.1.1.1. El Parc regional Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, una part del qual està integrat
dins el terme municipal de Massarosa, té una extensió de 23.000 ha. Constitueixen el
consorci del parc els ajuntaments de Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Massarosa i
Viareggio. A la foto, el biòleg responsable de la zona de San Rossore, acotada pel mar
Tirreno i els rius Arno i Serchio, explica a l’alcalde de Teià i als regidors Josep M.
Gallés i Josep Botey les característiques d’un dels recorreguts o senders de natura
habilitats.

2.2.2.2.2. Les mestres d’una de les escoles d’educació infantil de Massarosa, concretament la del
Piano del Quercione, fan lliurament a l’Anna Ibarz, directora del CEIP El Cim, d’un àlbum
amb treballs elaborats pels nens i nenes de l’escola, en presència de l’alcalde de Massarosa
(centre), el president del Consell Municipal de Massarosa (dreta) i l’alcalde de Teià.
Els nens i nenes de Teià ja han començat a intercanviar informació i missatges amb els de
Massarosa. De fet, l’escola és un dels àmbits que ofereix més possibilitats d’intercanvi en
aquest procés d’agermanament.

3.3.3.3.3.     Reunió de la delegació política de Teià al despatx de l’alcalde de Massarosa, amb les
autoritats locals i provincials. D’esquerra a dreta: el president del Consiglio Comunale
(Consell Municipal), la prefecte provincial i l’alcalde de Massarosa conversant amb l’alcalde
de Teià i el regidor de Promoció econòmica.
Minuts abans, Andreu Bosch, alcalde de Teià, va presidir una sessió plenària a l’ajuntament
de Massarosa en la qual es va aprovar per unanimitat una moció de suport al procés
d’agermanament, en la qual es llegeix que el Ple «acorda de tirar endavant el procés per tal
que puguin iniciar-se, a Massarosa i a Teià, les iniciatives pertinents d’intercanvi cultural
adreçades especialment als joves i a l’àmbit escolar, així com també al teixit associatiu i
de voluntariat».

4.4.4.4.4. Els membres de la delegació de Teià, acompanyats de l’alcalde de Massarosa i
altres autoritats i representants locals, amb el llac de Massaciuccoli al fons.

Teià visita
Massarosa
(Itàlia) per
a impulsar
l’agerma-
nament

11111

22222

33333

44444
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Deficiències sobre la recollida
de la brossa orgànica

Des del mes de gener TeiàDes del mes de gener TeiàDes del mes de gener TeiàDes del mes de gener TeiàDes del mes de gener Teià
és un dels municipis queés un dels municipis queés un dels municipis queés un dels municipis queés un dels municipis que

aplica la recollida dife-aplica la recollida dife-aplica la recollida dife-aplica la recollida dife-aplica la recollida dife-
renciada de la brossa orenciada de la brossa orenciada de la brossa orenciada de la brossa orenciada de la brossa o
fracció orgànica. Tot ifracció orgànica. Tot ifracció orgànica. Tot ifracció orgànica. Tot ifracció orgànica. Tot i

les dades que us vamles dades que us vamles dades que us vamles dades que us vamles dades que us vam
oferir en l’anterioroferir en l’anterioroferir en l’anterioroferir en l’anterioroferir en l’anterior

Butlletí corresponents alButlletí corresponents alButlletí corresponents alButlletí corresponents alButlletí corresponents al
mesos de gener i febrer,mesos de gener i febrer,mesos de gener i febrer,mesos de gener i febrer,mesos de gener i febrer,

des de l’Ajuntament dedes de l’Ajuntament dedes de l’Ajuntament dedes de l’Ajuntament dedes de l’Ajuntament de
Teià estem preocupats perTeià estem preocupats perTeià estem preocupats perTeià estem preocupats perTeià estem preocupats per
la constatació d’algunesla constatació d’algunesla constatació d’algunesla constatació d’algunesla constatació d’algunes

deficiències imputables adeficiències imputables adeficiències imputables adeficiències imputables adeficiències imputables a
la poca col·laboració perla poca col·laboració perla poca col·laboració perla poca col·laboració perla poca col·laboració per

part de la ciutadania.part de la ciutadania.part de la ciutadania.part de la ciutadania.part de la ciutadania.

Per sort, les dadesPer sort, les dadesPer sort, les dadesPer sort, les dadesPer sort, les dades
demostren que hi hademostren que hi hademostren que hi hademostren que hi hademostren que hi ha

habitatges (de moment, en-habitatges (de moment, en-habitatges (de moment, en-habitatges (de moment, en-habitatges (de moment, en-
cara pocs) que practiquencara pocs) que practiquencara pocs) que practiquencara pocs) que practiquencara pocs) que practiquen

escrupulosament laescrupulosament laescrupulosament laescrupulosament laescrupulosament la
separació de la brossaseparació de la brossaseparació de la brossaseparació de la brossaseparació de la brossa

orgànica, que dipositen enorgànica, que dipositen enorgànica, que dipositen enorgànica, que dipositen enorgànica, que dipositen en
bosses compostables en elsbosses compostables en elsbosses compostables en elsbosses compostables en elsbosses compostables en els
contenidors marrons de lacontenidors marrons de lacontenidors marrons de lacontenidors marrons de lacontenidors marrons de la
via pública. A totes lesvia pública. A totes lesvia pública. A totes lesvia pública. A totes lesvia pública. A totes les

persones que hipersones que hipersones que hipersones que hipersones que hi
contribueixen, moltescontribueixen, moltescontribueixen, moltescontribueixen, moltescontribueixen, moltes

gràcies!gràcies!gràcies!gràcies!gràcies!

Qualitat de la brossa
orgànica recollida

El passat 20 de maig, l’alcalde de Teià i
l’enginyer municipal van assistir a la
planta de Gestió de Residus del Vallès
Oriental, a Granollers, per a la
caracterització dels residus de la
matèria orgànica aportats per Teià, acte
en el qual s’analitza la qualitat de la
brossa orgànica d’un determinat
municipi, un pas previ per a la
sol·licitud a l’Agència Catalana de
Residus del Departament de Medi
Ambient i Habitatge del retorn del cànon
de deposició de residus, una mena de
premi, en aportacions econòmiques
trimestrals, que poden revertir en el
municipi per la implantació d’aquest
servei (sempre, però, en funció de la
qualitat de la brossa orgànica recollida).

L’informe emès per l’Escola
Universitària Politècnica del Medi
Ambient de Mollet del Vallès va donar
com a resultat que la brossa orgànica
que es recull a Teià té un 7,70 % de
materials impropis. Aquest és un
percentage relativament baix i, per tant,
és una bona notícia, malgrat que evi-
dencia que hi ha persones que encara
no fan prou bé la separació de la brossa
orgànica a casa o, i això és més greu,
que hi ha persones que dipositen
brossa de rebuig i residus reciclables
(ampolles i envasos de vidre, envasos
de plàstic i llaunes, etc.) en els
contenidors marrons, cosa que és reflex
d’una actitud incívica, la qual cosa ens
obligaria a elaborar una ordenança mu-
nicipal sobre la recollida dels residus

Les bosses compostables

Insistim que cal dipositar la brossa orgànica en bosses compostables, que podeu
trobar a Teià podeu trobar a Ferreteria Roca Ribes, Queviures Marcual     i Autoservei
Casals     i també al Caprabo     del Masnou, tant de 10 l. com de 25 l. No utilitzeu per a la
brossa orgànica bosses d’escombraries normals ni bosses de plàstic comercials, perquè
disminueixen la qualitat de la brossa orgànica recollida; tampoc no dipositeu al
contenidor la brossa orgànica sense la bossa compostable corresponent, perquè
embruta l’interior del contenidor, cosa que causa molèsties de pudors.

Si us plau, col·laboreu a fer una bona recollida de la brossa orgànica. Ens hi juguem
molt, tant des d’un punt de vista mediambiental com econòmic.

Entre setembre i octubre l’Ajuntament de Teià tornarà a organitzar una segona
campanya informativa i facilitarà gratuïtament un altre paquet de bosses compostables
com el que es va distribuir al mes de gener passat. Tanmateix, estem considerant
l’opció d’incloure en la taxa d’escombraries les bosses compostables, de tal manera
que al 2005 l’Ajuntament de Teià facilitaria a cada habitatge el total de bosses
compostables necessàries per a tot l’any, en dos terminis de lliurament.

A N Y  2003 A N Y 2004

R esid us de rebu ig
(C ON TEN ID OR  VE R D  F OSC )

R esidus d e reb uig
(C ON TEN ID OR  VE R D  F OSC )

B rossa org ànica
(C ON T EN ID OR  MA R R Ó)

GEN ER 191.380 kg 174.060 kg 11.720 kg

FE BR E R 166.920 kg 140.320 kg 18.320 kg

MA R Ç 204.760 kg 176.100 kg 21.060 kg

A BR IL 212.380 kg 180.820 kg 20.060 kg

MA IG 228.900 kg 199.100 kg 19.720 kg

Com veieu, entre gener i març la quantitat de brossa orgànica recollida va
anar augmentant progressivament; en canvi, entre abril i maig ha anat baixant
també progressivament, cosa que és preocupant.
Us demanem i us encoratgem, doncs, a contribuir a superar les 21 tones de
brossa orgànica del mes de març.

domèstics, com han fet en altres
municipis.

Per altra banda, els ajuntaments de
Teià, el Masnou i Alella estem treballant
en l’aplicació mancomunada de cara al

2005 de la recollida individualitzada i
porta a porta dels residus comercials
(restaurants, bars, botigues, forns i
pastisseries, mercat, escoles, etc.), tal
com marca la llei de l’abril de 2003.

Quantitat de la brossa orgànica recollida

Des de l’entrada en vigor a Teià de la recollida de la brossa orgànica el 12 de
gener, vet aquí la quantitat de brossa orgànica recollida:
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El President
del Parlament
de Catalunya

visita Teià

Amb motiu de la commemoració dels
25 anys d’ajuntaments democràtics, el
passat 12 de juny el president del
Parlament de Catalunya, el Molt Hble.
Sr. Ernest Benach i Pascual, va
descobrir a la Sala de Plens la placa
artística original restaurada de l’època
republicana (1933) commemorativa
del mecenatge de Francesc Casals
Chinchilla, en presència del seu nét,
Ernest Plana i Casals.

A l’acte hi van assistir, a més de
l’alcalde i tota la Corporació munici-
pal, exalcaldes i una bona
representació d’exregidors i
exregidores de Teià, a més dels
familiars de l’alcalde Amadeu Creus i
dels regidors del Consistori de 1933.
El President del Parlament de
Catalunya va signar al Llibre d’Honor
de l’Ajuntament de Teià amb aquestes
paraules:

«Catalunya creix, i ho fa en molts
aspectes. Potser el més important és
la maduresa que mica en mica anem
assolint com a nació. Una maduresa
com a poble basada en el diàleg, la
pau, la convivència i la cohesió social.
I això, s’ha aconseguit pels molts
esforços de tants i tants ciutadans i
ciutadanes del nostre país i pels
esforços de les seves institucions,
molt especialment dels ajuntaments
que han sabut donar resposta a les
inquietuds, necessitats i demandes de
la seva ciutadania, i ho han fet a més
amb esperit de servei al país.
«Enhorabona per la feina feta per
l’Ajuntament de Teià, i molta sort i
encerts en la que resta per fer tant a
Teià com a Catalunya.

ERNEST BENACH,ERNEST BENACH,ERNEST BENACH,ERNEST BENACH,ERNEST BENACH,
President del Parlament de
Catalunya.»

Al migdia, el President del Parlament
de Catalunya, acompanyat de l’alcalde
i tota la Corporació municipal, també
va visitar l’exposició monogràfica
Antoni Batllori i Jofré i la seva
contribució a En Patufet i l’Esquitx que
hi ha al Museu Municipal de Ca la
Cecília, seu del Fons Batllori, amb les
explicacions de Toni Batllori.

I, a la tarda, va fer una visita al jaciment
arqueològic del veral de Vallmora, per
mostrar-li l’estat de les excavacions
del centre vitivinícola romà dels segles
I-II dC, amb explicacions de
l’arqueòleg i director del projecte
CELLA VINARIA, Antoni Martín i
Oliveras.

A dalt: Ernest Benach durant la seva vi-
sita al jaciment arqueològic del veral de
Vallmora
A l’esquerra: Francesc Casals Chinchilla.
A la dreta: moment del descobriment de la
placa commemorativa

LA PLACA, DEL 28 DE MARÇ DE 1933,LA PLACA, DEL 28 DE MARÇ DE 1933,LA PLACA, DEL 28 DE MARÇ DE 1933,LA PLACA, DEL 28 DE MARÇ DE 1933,LA PLACA, DEL 28 DE MARÇ DE 1933,
DIU AIXÍ:DIU AIXÍ:DIU AIXÍ:DIU AIXÍ:DIU AIXÍ:

«La vila de Teià reconeguda al seu Fill
Predilecte senyor Francesc Casals
Chinchilla i agraïda per la seva
generositat i singular filantropia,
esplèndidament palesada en
l’embelliment del Casal de la Vila i
ambdues Escoles Nacionals, li dedica
aquesta placa. XXVIII-III-MCMXXXIII.»

Amb les signatures gravades de
l’alcalde, Amadeu Creus, i dels
regidors de la Corporació municipal
d’aquell 1933:

«Amadeu Creus, Miquel Sabater, Roc

Brunet, Joan Duran, Pere Magret,

Joaquim Casals, Martí Ramentol.»

6L’equip de govern informa
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L’Ajuntament de Teià
restaura el
monument a Félix
Rodríguez De la
Fuente
L’Ajuntament de Teià ha encarregat a
l’escultor Ricard Medina, autor del
conjunt escultòric de bronze, la
restauració del monument que es va
col·locar l’any 1983 al jardí públic de
l’avinguda del Dr. Félix Rodríguez De
la Fuente, i que ara s’ha retirat del lloc.
La restauració ha tingut un cost de
9.000 EUR.

Amb el pas dels anys es van anar
malmetent i escapçant tres de les ales
de les àligues, per bretolades
incíviques. Al juny de l’any passat algú
va arrencar literalment el bust gravat
del personatge amb el llop, peça de
relleu que s’ha hagut de crear de nou,
amb motllo previ i fundició.

De moment, un cop restaurada, es
reubicarà l’escultura al jardinet dels
Eucaliptus, a la zona verda amb l’àlber
que hi ha entre el començament del
passeig de la Riera i l’inici de l’avinguda

Roca Suárez-Llanos, a tocar del futur
parc públic de can Llaurador. La me-
sura (que ha estat prèviament consul-
tada als grups municipals i a qui va ser
president de l’extingit Grup Ecologista
de Teià, Joaquim Olivé, entitat que va
impulsar aquesta iniciativa artística i

d’homenatge el 1983) pretén evitar-ne
les bretolades i actes incívics, atès que
l’actual ubicació estava molt aïllada i
isolada. En un futur, i un cop enllestides
les obres d’urbanització tant de la Pla-
na com de la Solera, si és el cas, se’n
podrà replantejar la ubicació inicial.

El monument al
Dr. Félix

Rodríguez de la
Fuente abans de
ser retirat de
la seva antiga

ubicació, a
l’Avinguda J.

Roca Suárez Lla-
nos, per a la

seva restauració
(el bust també

va desaparèixer)

La Generalitat dota les
inversions de
l’Ajuntament de Teià
amb 616.521 euros

El Departament de Governació i
Administracions Públiques ha publicat al
DOGC els edictes d’aprovació inicial dels
ajuts de la planificació quadriennal (2004-
2007) del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya.

Els projectes que va presentar l’Ajuntament
de Teià han rebut una dotació total de
616.521 euros (102.580.463 PTA), un
181% més que el quadrienni 1999-2003.

Del programa general d’inversions, rebrem
416.521 euros, un 90% més que la
quantitat rebuda el quadrienni anterior,
que serviran per finançar, tal com
anunciàvem al Butlletí núm. 89: serveis i
pavimentació del torrent de Casa Bru i
carrers adjacents (152.000 EUR),
adequació del tram baix del torrent del Dr.
Barrera (60.000 EUR), urbanització de la
plaça de Sant Martí (115.000 EUR), i serveis
i pavimentació del carrer Folch i Torres.

També s’ha dotat, amb el programa
específic d’acció territorial, la
urbanització i ampliació de la plaça de
Catalunya i entorn (150.000 EUR) i, amb
el programa específic de nucli de
població, els serveis i vorera de
l’avinguda del Comte d’Alba de Liste, a
Vallbellida (50.000 EUR).

Teià rebrà per primera
vegada fons europeus
(FEDER) per valor de
200.000 euros per al
projecte arqueològic

CELLA VINARIA

El projecte arqueològic de Vallmora ha
estat seleccionat com una de les
actuacions dels ens locals susceptibles
de cofinançament pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), amb
un ajut de 200.000 EUR (33.277.200
PTA) per al trienni 2004-2006.

Aquest projecte de centre d’interpretació
museístic sobre els orígens i el comerç
del vi a l’època romana a partir del
jaciment de Vallmora (Teià) ha merescut

una dotació significativa, tenint en
compte que per als projectes
arqueològics i de patrimoni de tot
Catalunya hi havia una dotació total ini-
cial de 4.000.000 d’euros.

També se’ns ha confirmat la planificació
inicial del PUOSC corresponent al pro-
grama específic de biblioteques, amb
una subvenció de 396.500 euros
(65.972.049 PTA) per al projecte de bi-
blioteca pública de can Llaurador.

Ara, doncs, només estem a l’espera que
el programa d’ajuts de Xarxa de
Municipis de la Diputació de Barcelona
ens confirmi quin serà l’import de la
subvenció sol·licitada tant
econòmicament com en la redacció del
projecte.

La Generalitat de
Catalunya subvencionarà
gairebé 400.000 euros

per a la biblioteca
pública de Teià
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Dimarts 25 de maig el Govern de la
Generalitat de Catalunya va aprovar
definitivament el Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge
de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, un
pas que el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral reclamava des del
1999, any de l’aprovació inicial del
document.
El Pla especial estableix que l’òrgan
gestor de l’espai de la Conreria-Sant
Mateu-Céllecs, d’una superfície total de
4.697,5 ha., és el Consorci del Parc
Serralada Litoral, si bé pel que fa al
terme municipal de Badalona serà el
Consorci del Parc de Serra de Marina.
Convé advertir, a més, que l’àmbit del
Parc de la Serralada Litoral no coincideix
amb els límits de l’espai d’interès na-
tural que fixa el Pla especial, ja que
Montornès del Vallès i Martorelles, tot i
no formar part de l’àmbit de l’espai
protegit, són dos dels ajuntaments
consorciats dins el Parc de la Serralada
Litoral, mentre que Òrrius,
contràriament, que continua refusant
integrar-se en el Consorci del parc, for-

Aprovat el Pla especial de l’espai d’interès
natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

ma part de l’àmbit del Pla especial.
El document, redactat inicialment per
l’antiga Direcció General de Patrimoni
Natural i del Medi Físic del Departament
de Medi Ambient per a desenvolupar el
Pla d’espais d’interès natural (PEIN) del
1992, respon a la necessitat de regular
les condicions en les quals s’han
d’executar els projectes o iniciatives
que puguin incidir en l’espai, per tal
d’assegurar el respecte als valors
naturals protegits, i molt especialment
pel que fa a l’ordenació d’usos en el
sòl no urbanitzable, en la regulació de
l’establiment de noves activitats i en
l’ordenació del lleure i l’ús públic en tot
l’àmbit de l’espai protegit (el Pla divideix
l’àmbit en cinc zones: forestal, forestal
de recuperació, agrícola i d’espais
oberts, d’equipaments i serveis, i de
regulació especial). A més, la protecció
dels valors naturals i paisatgístics de la
zona adquireix especial importància
pels elements naturals que hi són
presents i poc representats a la resta
del territori català, així com aquells
elements que són representatius dels

ecosistemes de les serralades litorals
septentrionals.
Dins del sinuós recorregut d’aquesta
aprovació, una de les primeres gestions
realitzades pel Consorci que presideixo
des del mes d’octubre va ser
precisament instar l’anterior Govern de
la Generalitat a l’aprovació definitiva del
Pla especial, sense que per part de
l’exconseller de Medi Ambient
Espadaler se’ns donés cap explicació
que en justifiqués el retard, fins al punt
que ni tan sols se’ns va concedir
l’entrevista que vam sol·licitar-li des
del Consorci.
Amb el nou govern de la Generalitat i,
concretament, amb el nou conseller de
Medi Ambient i Habitatge, només han
calgut quatre mesos de gestions i
negociacions per a la tramitació legis-
lativa i jurídica definitiva d’aquest Pla
especial. Amb una entrevista
mantinguda a començament de març
entre el president i vicepresident del
Consorci, Andreu Bosch i Salvador Illa
respectivament, d’una banda, i el
conseller Salvador Milà i el director ge-

Mirador habilitat pel Parc de laMirador habilitat pel Parc de laMirador habilitat pel Parc de laMirador habilitat pel Parc de laMirador habilitat pel Parc de la
Serralada Litoral aquesta primave-Serralada Litoral aquesta primave-Serralada Litoral aquesta primave-Serralada Litoral aquesta primave-Serralada Litoral aquesta primave-
ra a la Cornisa, en terme munici-ra a la Cornisa, en terme munici-ra a la Cornisa, en terme munici-ra a la Cornisa, en terme munici-ra a la Cornisa, en terme munici-
pal de Teià.pal de Teià.pal de Teià.pal de Teià.pal de Teià.
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neral de Medi Natural, Ramon Luque,
de l’altra, n’hi va haver prou per acti-
var l’aprovació definitiva d’aquest
document.
Enmig d’aquest procés, un acord del
consell plenari del Consorci del 14 de
gener demanant al Govern de la
Generalitat aprovar el document, d’una
banda, i, de l’altra, diverses mocions de
suport aprovades per alguns dels
municipis consorciats (Alella, Argentona,
Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles i
Teià), han estat suficients perquè el nou
govern tripartit afrontés una reivindicació
insistent i generalitzada del Consorci.
Fins i tot el propi conseller Milà ha mostrat
l’interès perquè el Departament de Medi
Ambient s’aculli, de cara al 2005, a la
petició d’integrar-se dins el Consorci,
amb les implicacions econòmiques que
això comportaria per al Parc de la
Serralada Litoral, que, a hores d’ara,
compta amb el suport fonamental de
l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació

de Barcelona, sense el qual aquest
Consorci no hauria pogut satisfer totes
les necessitats pressupostàries ni els
objectius fixats els darrers anys, malgrat
que els catorze ajuntaments consorciats
(6 del Vallès Oriental i 8 del Maresme, a
més dels ja citats: Montornès del Vallès,
la Roca del Vallès, Santa Maria de
Martorelles, Vallromanes i Vilanova del
Vallès; Premià de Dalt, Tiana i Vilassar de
Dalt) i els dos consells comarcals estan
fent un esforç considerable amb llurs
aportacions anuals.
Som, doncs, davant d’un repte per a la
preservació d’un dels espais d’interès
naturals amb més pressió urbanística,
econòmica i demogràfica. Ara, per fi, ja
en tenim l’eina de gestió. Des del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral
ens hi esmerçarem.

 Andreu Bosch i Rodoreda
ALCALDE DE TEIÀ
PRESIDENT DEL CONSORCI DEL PARC DE
LA SERRALADA LITORAL

A l’esquerra: Nova
senyalització urbana de
municipi adherit al Parc
Serralada Litoral, a can
Llaurador.

A Baix: Nova
senyalització de porta
d’accés al Parc
Serralada Litoral, al
torrent d’Aroles.

JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI

Acte
d’homenatge

a Suècia
per la seva

contribució
humanitària a
la Colònia Sueca

Catalana
Hi assistirà l’ambaixador de Suècia

a Madrid i la cònsul general de
Suècia a Barcelona.

L’acte serà a la Unió, l’11 de
Setembre,

a les 6 de la tarda.

Concert coral a càrrec de la professora
sueca del Palau de la Música Gudrun
Bruna i amb la participació conjunta

de la Coral Esclat de Teià.
Amb la participació dels gegants de

Teià i la colla gegantera.

... I un berenar als jardins
de can Wertheim.

Dissabte, 4 de setembre
Jornada de portes obertes al Fons
Batllori (Museu de Ca la Cecília, de
10 a 14 h.)

Presentació del Pla director del
projecte arqueològic CELLA
VINARIA (La Unió 19 h.).

Diumenge, 5 de setembre
Jornada de portes obertes al
jaciment arqueològic de Vallmora
(de 10 a 14 h.).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Per Sant Jordi...
actes culturals
Amb la posada en escena de l’obra de
teatre «Tot ballant» al teatre de La Pal-
ma s’iniciaven els actes de la Setmana
Cultural de Sant Jordi d’enguany.
Aquesta adaptació de l’obra «Dancing»
va aglutinar en el muntatge a gairebé
70 persones entre actors, tècnics, i
col.laboradors diversos; que en les 3
representacions programades van
aconseguir convocar uns 700
espectadors.

També en el marc de la Setmana Cul-
tural, el dia 25 d’abril va tenir lloc l’acte
de lliurament de premis de la fase lo-
cal de la Mostra Literària del Maresme,
amb actuacions a càrrec de les escoles
de música Cadença i Clau de Sol i de
l’escola de ball Pas Bàsic. Tots els
treballs premiats en les modalitats de
prosa i poesia passen automàticament
a la fase comarcal del certamen, el
lliurament de premis de la qual tindrà
lloc al mes d’octubre a Tordera.
A la secció «El relat» hi podeu trobar
una petita mostra d’aquestes obres.

Les corals Esclat i Picarol també van
voler participar com cada any amb el
concert del dia 23 d’abril. Menció es-

pecial mereix el d’enguany pel debut
d’una nova secció, encara sense nom,
amb un estil propi i innovador.

Finalment, altres actes que es van ce-
lebrar amb motiu de la diada de Sant
Jordi van ser l’audició de l’escola de
música Cadença, l’espectacle de
titelles sobre la llegenda d’aquest
personatge, i les tertúlies literàries a
La Unió amb la Care Santos i amb el
grup Dones 21.

Exposició
commemorativa a La
Unió: «Patufet, 100
anys»

Amb motiu de la celebració dels cent
anys de la revista En Patufet, durant
el mes de maig s’ha pogut visitar a La
Unió una exposició commemorativa
d’aquest centenari que havia estat
exposada anteriorment al claustre de
la Universitat de Barcelona.
L’exposició a La Unió es complemen-
ta amb l’organitzada al vestíbul del
Museu de Ca la Cecília, que es podrà
visitar fins a finals d’any, on es pot
contemplar una mostra de la
col.laboració de l’Antoni Batllori en
aquesta publicació. Concretament, es
tracta de la seva participació al
suplement L’esquitx, i el material
exposat forma part de l’arxiu del Fons
Batllori.

POESIA
CATEGORIA A (DE 6 A 8 ANYS)
1r premi

Títol: ELS NÚMEROS

Autora: LARA BONILLA DURAN

CATEGORIA B (DE 9 A 11 ANYS)
1r premi

Títol: L’ABECEDARI

Autor: FERRAN ROGERO SOLER

CATEGORIA C (DE 12 A 14 ANYS)
1r premi

Títol: RECULL DE POEMES

Autora: ADRIANA SOL REDÓN

CATEGORIA E (A PARTIR DE 19
ANYS)
1r premi

Títol: PARAULES

Autora: JOSEFINA CASTELLVÍ BONA

CATEGORIA A (DE 6 A 8 ANYS)
1r Premi

Títol: ELS PIANOS ENCANTATS

Autora: JANA LLANSÓ CAPARRÓS

CATEGORIA B  (DE  9 A 11 ANYS)
1r premi

Títol: MON DE FANTASIA

Autora: IDOIA HUICI VÁZQUEZ

CATEGORÍA C (DE 12 A 14 ANYS)
1r Premi

Títol: SECRETS I CARTES

Autora. CARLOTA MAS RUÍZ

CATEGORIA E (A PARTIR DE 19 ANYS)
1r. Premi

Títol: VIATGE A UN MÓN NOU

Autor: ROGER CASTELLS OLIVELLA

Relació
de treballs
premiats
 a la Mostra
literària

PROSA

Cartell de l’exposició: de Toni Batllori i Obiols
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Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple

El proper diumenge 11 de juliol, a la
Piscina Municipal de Teià, podrem
celebrar, juntament amb milers de
persones de diferents punts de
Catalunya, l’11a edició de la
campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múl-
tiple.....

Durant tot el matí podreu col·laborar
en aquesta jornada de natació
solidària, i de 10h a 13h, no hi falta-
ran les activitats i els jocs dirigits al
públic infantil.

Pel fet d’acostar-vos a la Piscina ja
estareu aportant la vostra
col·laboració a aquesta causa. No
falteu a la cita, us hi esperem.
Per un Teià més solidari.

La Diputació
subvenciona la
catalogació del Fons
Batllori

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona assumirà el
cost de 9.000 EUR de catalogació i
registre dels originals del dibuixant
Antoni Batllori i Jofré, dipositats al

Nomenada nova jutgessa
de pau substituta

El Ple de maig va acordar per
unanimitat nomenar Sandra
Casadevall Mullol, llicenciada en Dret
i veïna de Teià, jutgessa de pau subs-
tituta. En l’acord adoptat també es va
agrair institucionalment a Jordi
Franquet Montornès     els serveis
prestats en el desenvolupament del
càrrec com a jutge de pau substitut,
càrrec que havia anat desenvolupant
durant els períodes de 1993 a 1995 i
des del setembre de 1999 ençà.

A l’acte, l’alcalde va lliurar un pin de
plata de Teià a Jordi Franquet com a
mostra d’agraïment.

L’alcalde fa entrega d’un pin de plata de Teià a Jordi Franquet que
fins ara havia estat jutge de pau substitut

naturalsnaturalsnaturalsnaturalsnaturals que tindrà lloc al Casal de
Joves de Teià.
L’activitat, organitzada conjuntament
des de les regidories de Sanitat,
Ensenyament i Joventut de
l’Ajuntament de Teià, dirigida per
GASS (Grup Associat pels Serveis de
Salut) i subvencionada per l’Àrea de
Salut Pública de la Diputació de Bar-
celona, proporcionarà informació so-
bre les drogues naturals i els riscos
del seu consum, treballant les
tècniques de grup, amb la finalitat de
generar una reflexió crítica i motivar
la prevenció i la reducció dels riscos
que aquestes comporten.

Aquest taller, que és inclòs dins el
programa de treball de Salut Pública,
Ensenyament i Joventut de
l’Ajuntament, esperem que esdevingui
una experiència i aportació positiva
per a tots/es.

Museu Municipal de Ca la Cecília, tas-
ca que anirà a càrrec d’una empresa
especialitzada.
Recordem que el Fons Antoni Batllori
és obert dissabtes, d’11 a 1 del
migdia. Actualment, a més de l’estudi
del dibuixant, també es pot visitar
l’exposició Antoni Batllori i Jofré i la
seva contribució a En Patufet i
l’Esquitx, una col·lecció d’originals
que han preparat Toni Batllori fill i els
membres dela Comissió del Fons
Batllori.

Taller sobre drogues
naturals

Els joves teianencs/ques d’entre 16 i
25 anys podreu participar, el proper
divendres 9 de juliol, a partir de les
19.30h, al Taller sobre droguesTaller sobre droguesTaller sobre droguesTaller sobre droguesTaller sobre drogues



Casal d’Estiu 2004

Aquest any el Casal d’Estiu ha estat
escollit d’entre un total de set
propostes educatives. Al mes de març
es va obrir una convocatòria pública
per presentar un programa educatiu
per a l’estiu 2004 en base a la
disponibilitat dels espais municipals
de l’escola, el poliesportiu, la piscina
i el casal de joves. Van ser 7 entitats
que van fer una oferta i va ser escollida
aquella que tant en la vessant educa-
tiva com en la econòmica podia do-
nar un resultat més positiu. En la
selecció van participar 3 tècnics del
mòn de l’educació i del lleure i tres
regidors (2 de l’equip de govern i 1
de l’oposició). Creiem que s’ha fet una
proposta transparent en base uns
criteris que possibilitaran poder ava-
luar la qualitat del servei de cara al
proper any.  Esperem que aquells que
hi participin en gaudeixin d’uns dies
de convivència.

L’institut de Teià...

Ja ha estat licitat la construcció del
nou institut (en l’argot del
Departament: Secció d’Ensenyament
Secundari, SES) als arquitectes Mateo
Closa Boixeda & Fco. Javier Biurrun
Salanueva. A partir d’ara s’obre un
perídode de temps, aproximadament
uns set mesos, per a concretar el
disseny del nou institut. Les
informacions que tenim són molt
positives quant a la qualitat tècnica
dels licitants guanyadors. Per altra
banda hem trobat en el Departament
un canvi de mentalitat pel que fa a la
concepció del que ha de ser un servei
educatiu: no es parla d’un edifici sinó
d’un servei i com a tal preveu aspectes
que anteriorment s’obviaven com ara
l’existència d’un menjador. (i els pa-
res i mares de l’alumnat de l’IES
d’Alella sou conscients del que això
significa).

L’ampliació de l’escola

Per altra banda, després d’una reunió
amb el director dels Serveis
Territorials de BCN Comarques se’ns
ha confirmat la previsió de l’ampliació
de la tercera línia per al 2005. Aquesta
ampliació presenta dificultats. Per on
ampliar? La solució més factible seria
fer-ho on actualment hi ha l’edifici
dels mestres, però les dificultats
jurídiques que això representa obliga
a posar sobre la taula d’altres
alternatives que passen per la pèrdua
d’espais d’esbarjo. Esperem trobar
solucions que satisfacin a tots.

Des de l’Institut de
Alella...

La realitat és que l’any proper
l’alumnat anirà majoritàriament a l’IES
d’Alella i tant el transport com el
menjador seran objecte de concreció
de les converses mantingudes al llarg
d’aquest curs. Sense oblidar les

possibilitats del transport, no gratuït,
de l’alumnat del Batxillerat.
Per altra banda aquest curs hem iniciat
el treball d’orientació amb pares i
mares de l’alumnat de secundària i
que esperem el proper curs poder
ampliar.

Atenció a la
contaminació acústica.

S’apropa l’estiu, la calor, la fresca,... i
un dels sorolls més molestos: el que
fan algunes motos a la nit. Durant
aquest mes de juny la Policia local ha
realitzat una campanya informativa,
preventiva i de control sobre el soroll
de les motos. A partir del mes de juliol
començarà la campanya  sancionado-
ra, el contingut del ban que trobareu
en els plafons municipals informa
sobre la forma d’actuació davant de
l’ús inapropiat d’un mitjà de
locomoció habitual en el nostre poble
( i no únicament del jovent...)
Recomanem que els propietaris i
usuaris facin seva les recomanacions
referides al manteniment del seu ci-
clomotor o moto.

La neteja és
cosa de tots
i de totes.

Aquest és un tema
recurrent. Si a
l’anterior publicació
fèiem esment al
voltant de les
defecacions del
gossos, en aquest
farem referència
d’un tema que també
és preocupant pel
que significa quant a
la conscienciació d’alguns ciutadans
i ciutadanes. El servei d’escombraries
recull en aquests moments la brossa
orgànica i la brossa de rebuig i també
hi ha contenidors per paper, cartró i
vidre. Ara bé, una part de la població

Com a mostra, una imatge.

resideix en cases amb zones
enjardinades, les restes de les quals
s’han de baixar a la DEIXALLERIA.
Utilitzar els contenidors per abocar les
restes particulars del jardí és una ac-
titud insolidària i incívica.

12L’equip de govern informa



La FICOEM 2004 ha estat una primera experiència
d’obertura de la tradicional Fira de Sant Ponç als nostres
pobles més próxims com són el Masnou i Alella. La
presència  del 1r. tinent d’alcalde del Masnou i regidor de
promoció econòmica, Sr. Artur Gual, a l’acte d’inauguració
de la fira, n’és un exponent.

 El nou enfocament donat a la fira, creiem que ha estat
positiu, tant pel que fa a l‘increment d’expositors , a la
diversitat de productes alimentaris i artesanals, d’
empreses, comerços i entitats com pel seu emplaçament
entre el parc de Can Godó i la plaça de les Ordidores i
Teixidores. La trobada de puntaires i l’intercanvi de plaques
de cava van fer aplegar-hi molts visitants. I el gran encert
va ser la novetat del carrilet turístic, que va atraure a petits
i grans.

Una fira d’aquestes caracteristiques té un munt de
col.laboradors que fan possible la seva realització i a tots
ells, aquesta regidoria vol expressar el seu agraïment. En

primer lloc, tot el treball intern dels funcionaris adscrits a
les regidories de Comunicació, Hisenda, Cultura i Promoció
Econòmica, al personal de Serveis de Manteniment, a la
Creu Roja, i a la Policia Municipal. En segon lloc, l’agraïment
als 59 firaires i expositors que oferiren els seus productes
i serveis, a l’AMPA pel mercat de segona mà, a les mares i
pares de 5è per fer-se càrrec del bar, a l’Esplai Itaca per
fer les botifarres, als alumnes de l’Escola de Música
Cadença, Escola de Ball Pas Bàsic i al Gimnàs Gym Flama
per les seves actuacions, així com les empreses
col.laboradores Finques Mónico, Caves Blancher i Lejias
Pons.

Finalment, el nostre agraïment al poble, a totes les
teianenques i teianencs que amb la seva participació i
mostres de suport ens encoratgen a seguir treballant pel
bé de Teià.

Josep Maria Gallés

REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Agraïment per la FICOEM’2004 - TEIÀ
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Visita escolar
dels nens i nenes del Cim a l’ajuntament

   I M P O S T O S
IBI : IMPOST DE BÉNS I IMMOBLES

Exempcions :

Béns de naturalesa urbana i amb valor inferior als 601,01 euros
(100.000ptes.)
Béns de naturalesa rústica i amb valor inferior als 1202,02 euros
(200.000ptes.)
Béns la quota líquida dels quals no superi la xifra de 6 euros (1.000ptes.)

Bonificacions:

En el supòsit de noves construccions es concedirà una bonificació del
50% en la quota de l’impost. El termini per beneficiar-se de la bonificació
comprèn el temps d’urbanització o de construcció i un any més a partir
de l’acabament de les obres.
Les cases o pisos de protecció oficial gaudeixen d’una bonificació del
50% de la quota, durant tres anys comptats des de finals de la
construcció.
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la
condició de família nombrosa en la data de meritament de l’impost,
tindran dret a una bonificació del 15% de la quota íntegra.

IVTM : IMPOST DE VEHICLES

Exempcions :

Els cotxes d’invàl·lids
Els vehicles, que tenint una potència inferior a 17 cavalls fiscals, estiguin
destinats a ser utilitzats com a autoturismes especials per al transport
de persones amb minusvalidesa en cadira de rodes.
Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de la Cartilla
d’Inspecció Agrícola.

Bonificacions:

S’aplicarà una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’ímpost als
vehicles històrics o aquells que tinguin una activitat mínima de 25 anys
comptats a partir de la data de la seva fabricació.

PV : PLUSVÀLUES

Bonificacions:

S’aplicarà una bonificació del 50 per 100 de la quota de l’ímpost, en
les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets
reals de gaudiment limitatiu del domini, que afecti al domicili habitual,
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels cònjugues.

T A X E S
ESCOMBRARIES

Exempcions :

Contribuent que obtingui uns ingressos anuals inferiors als que
corresponguin al salari mínim interprofesional.
Cortribuents amb situació de precarietat econòmica dictamniada pel
òrgans competents.

LLICÈNCIES D’OBRES

Bonificacions:

Bonificació del 90 per 100 sobre la liquidació de la taxa en les obres
de restauració i conservació d’edificis inclosos dins el precatàleg del
Patrimoni Històrico-Artístic Municipal.
Bonificació del 90 per 100 sobre la liquidació de la taxa en les obres
de millora de l’aspecte exterior dels edificis existents.



Eleccions
S E C C IÓ  1 S E C C IÓ  2 S E C C IÓ  3

M E S A  A M E S A  B M E S A  A M E S A  B M E S A  A M E S A  B T O T A L S

C e n s 7 4 2 8 6 8 6 9 0 7 4 0 6 8 2 7 4 7 4 4 6 9

P A R T IC IP A C IÓ 4 5 ,2 8  % 4 9 ,1 9  % 4 1 ,7 4  % 4 5 ,2 7  % 3 8 ,8 6  % 3 8 ,0 2  % 4 3 ,3  %

C IU 9 2 11 2 7 5 9 8 5 4 5 7 4 8 8

P S C -P S O E 1 0 2 1 0 7 7 8 1 0 1 8 1 8 6 5 5 5

C U P 2 1 2 2 7

P P 3 0 4 3 4 0 5 7 5 4 7 0 2 9 4

E R C 8 3 1 0 9 5 8 4 3 4 6 4 8 3 8 7

IC -E U IA 1 7 4 8 2 8 3 0 2 2 2 0 1 6 5

E V -G V 3 3 2 1 1 1 0

P. C A N N A B IS 4 3 3 1 2 2 1 5

A L T R E S 2 3 0 5

B la n c 1 1 2 0 1 0 5

n u ls 1 0 0 2 0 0 3

Resultats
europees

2004a Teià

Al mes de juliol es produeix un estrany fenomen que

impulsa a sortir més als vespres malgrat que encara

és un període laboral per a molts.

Aprofitant aquesta inèrcia, us avancem una proposta

que esperem que us engresqui a participar-hi.

Es tracta de 4 concerts programats per a les 4

setmanes del mes de juliol, entre els quals hi ha el

tradicional Concert als Jardins de Can Godó i 3

actuacions de jazz.

Més informació a l’agenda de juliol.

A l’estiu
concerts
a la fresca

DISTRIBUCIÓ DE VOT 2004 QUADRE COMPARATIU 2004 - 1999
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L’actual equip de govern, constituït d’ençà del juny del 2003
per les forces polítiques d’ERC i PSC, ja ha complert un any.
I, per tant, és hora de fer un balanç provisional.

Abans que res, ja us avancem que som perfectament
coneixedors d’algunes mancances i d’alguns errors als quals
hem incorregut aquest primer any. N’hem pres nota i no
escatimarem esforços a l’hora de corregir, esmenar o millorar
determinades decisions. Però també demanem paciència a
la ciutadania: ens queden tres anys per endavant, passats
els quals els ciutadans i ciutadanes de Teià podreu fer una
valoració o un balanç més objectiu.

Un any de gestióUn any de gestióUn any de gestióUn any de gestióUn any de gestió

La gestió de l’administració local l’hem basada en tres eixos.
En primer lloc, en la reorganització i optimització dels recursos
humans. Sobre la base del document de valoració i catalogació
dels llocs de treball elaborat per la Diputació de Barcelona, hem
introduït tots aquells canvis que hem cregut necessaris per tal
d’oferir una millor gestió dels recursos econòmics i una millor
atenció als ciutadans i ciutadanes, els resultats de les quals
s’han d’anar notant progressivament. Per altra banda, en
previsió, des de la regidoria de Governació s’ha començat a
treballar en la negociació d’un conveni col·lectiu dels
treballadors, tant funcionari com laboral. I estem apostant
fermament en la formació del personal de l’ajuntament, com a
garantia d’eficàcia i eficiència.

En segon lloc, en la dotació progressiva de mitjans, serveis i
eines de treball. Des d’un bon començament hem afrontat la
manca de mitjans mecànics dels Serveis de manteniment, amb
la renovació i la compra de nous vehicles, una inversió que
haurà de traduir-se en una millora del servei de neteja i de
manteniments viaris. Estem fent el mateix amb la Policia Local:
a més de la contractació d’una auxiliar administrativa per a
atendre els usuaris a les dependències de la Policia, hem adquirit
un nou vehicle 4x4 equipat i una moto. Pel que fa als serveis
municipals, cal destacar la contractació d’una auxiliar
d’informació i registre, l’arribada del pediatre a Teià, l’impuls
del vessant educatiu de les tasques de l’educador social,
l’ampliació a partir de juliol dels horaris del servei d’autobusos,
etc.

En tercer lloc, en una racionalització dels recursos econòmics.
Sobre la base dels nous pressupostos del 2004 i de les
modificacions de crèdit del 2003, hem afrontat el desequilibri
heretat del govern anterior pel que fa a la balança: davant d’unes
despeses ordinàries consolidades i en previsió d’augment, ha
calgut ajustar-les mínimament i inicialment amb una política
fiscal de corresponsabilitat, com ara la puja del 6% de l’IBI i la
puja del 50% de la taxa d’escombraries, fonamentada en el
desequilibri que hem heretat entre l’elevat cost dels servei i les
previsions d’ingressos i derivada també de la introducció d’un
nou servei: la recollida de la fracció orgànica.

Un any de governUn any de governUn any de governUn any de governUn any de govern

Un dels aspectes de govern més importants és la planificació
d’inversions al llarg de la legislatura, a través dels programes
quadriennals (2004-2007) del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya (PUOSC), els Fons Europeus de Desenvolupament Re-
gional (FEDER) i els programes de Xarxa de Barcelona de la
Diputació de Barcelona.

Un any de gestió i de governUn any de gestió i de governUn any de gestió i de governUn any de gestió i de governUn any de gestió i de govern

A l’espera encara de la concertació amb
la Diputació de Barcelona, ja se’ns han
confirmat inicialment els ajuts del PUOSC
i del FEDER, de 616.000 euros i 200.000
euros, respectivament. Mentre per als
ajuts del PUOSC hem aconseguit un 181
% més de recursos econòmics que a la
legislatura anterior, també era la prime-
ra que l’Ajuntament de Teià sol·licitava i
aconseguia fons europeus del FEDER. Per
altra banda, el Departament de Cultura
ja ens ha confirmat inicialment l’ajut de
396.500 euros per a la biblioteca pública
de can Llaurador.

També hem rebut ajuts importants de les
diverses administracions públiques, com
ara el cofinançament (amb 9.000 euros)
de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona per al Pla director
del projecte arqueològic de Vallmora,
organisme que també costejarà el 2004
la catalogació dels dibuixos originals del
Fons Antoni Batllori i Jofré, del Museu
Municipal de Ca la Cecília. De l’Agència
de Residus de Catalunya del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, l’any 2003
vam aconseguir un ajut de 41.000 euros
per a desplegar la recollida de la brossa
orgànica, etc.

Hem aconseguit que l’institut de Teià
comenci a ser una realitat. I ja estem
negociant amb la Generalitat l’ampliació
de la tercera línia de l’escola. Estem
treballant en el projecte de la plaça de
Catalunya, en l’oferta d’habitatge social
a la Plana, en el Pla de Mobilitat Local, en
la millora de l’oferta cultural local, en el
Catàleg d’arbres i arbredes monumentals,
en el Pla director del clavegueram, en la
millora de la xarxa d’enllumenat, en la
implantació dels serveis a les
urbanitzacions de la Muntanya, i un llarg
etcètera. Són reptes que voldríem assolir
al llarg d’aquesta legislatura.

De ben segur que en aquest espai no
podem explicar tot un any de gestió i de
govern. Ho hem anat exposant al llarg
del nou Butlletí municipal, més obert i més
plural, i, sobretot, més dinàmic; i també
a través de la primera audiència pública
organitzada aquest hivern per la nova
regidoria de Participació Ciutadana.

En definitiva, el grup municipal d’ERC
assumim les tasques de gestió i de govern
municipals com una responsabilitat
envers la ciutadania i el seu benestar.

 Agustí Barbolla
   PORTAVEU GRUP MPAL. ERC
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El fenòmen de la immigració al nostre pais ha canviat de
signe en el nostre entorn. Catalunya ha tingut des de
sempre d’una banda, una immigració de ciutadans d’alt
nivell econòmic, que han estat i són els representants de
les empreses europees que van decidir en el seu moment
fer majoritàriament a Catalunya les inversions destinades
a l’Estat espanyol. Aquests immigrants han estat sempre
mirats amb respecte, han portat preferentment els seus
fills a escoles estrangeres, i s’han integrat o no però no
n’hem fet d’això un problema.

D’altra banda la immigració més nombrosa, sense poder
adquisitiu, va ser la de ciutadans de les altres regions
d’Espanya,. Molts d’aquests immigrants, quan han anat a
parar a pobles o entorns on la immigració no era
massificada, han anat adoptant els nostres costums i
aficions i de vegades el català com a llengua. Molts d’altres,
en anar a viure a barris que no hi havia cap autòcton, la
influència «catalana» no l’han trobat en els seus ambients
i han reproduït l’entorn dels seves zones d’origen. Així
ens trobem amb una Feria de Abril a Barcelona, que és
una de les més visitades de Catalunya, probablement
perquè el nombre d’andalusos és més gran a Catalunya
que a Sevilla. Això no obstant, no és un problema per a
ningú. És un fet cultural que s’ha arrelat a Catalunya.

El canvi de signe al qual em referia al començament pel
que fa a la immigració es dóna en el marc general de l’Estat
espanyol que ha de fer lleis d’immigració per als qui «en-
tren» a Espanya, quan en els anys seixanta, no feia falta
perquè eren més el que «sortien», que els que entraven.
Pel que fa a Catalunya, el canvi es dóna perquè la
provinença massiva d’immigrants, ja no és d’altres regions
d’Espanya sinó de tots els orígens : magrebina,
subsahariana, sudamericana, de l’est d’Europa i asiàtica.
Aquest fenomen anirà encara creixent uns quants anys,
malgrat es comencen a donar signes de desinversió, ja
que cada dia són més les empreses que traslladen els seus
centres productius a països de mà d’obra més barata.

Com hem de tractar aquesta realitat que tenim, que ens
ha vingut perquè afortunadament el nostre país, per raons
econòmiques exerceix una crida al més desfavorits ?

Jo crec que el millor tractament d’aquesta realitat és la

Actitud envers els immigrantsActitud envers els immigrantsActitud envers els immigrantsActitud envers els immigrantsActitud envers els immigrants

Els socialistes hanEls socialistes hanEls socialistes hanEls socialistes hanEls socialistes han
guanyat les eleccionsguanyat les eleccionsguanyat les eleccionsguanyat les eleccionsguanyat les eleccions
a TEIÀ!a TEIÀ!a TEIÀ!a TEIÀ!a TEIÀ!

El Partit Socialista ha portat en les tres eleccions que hi ha
hagut a Teià una trajectòria creixent: municipals,
autonòmiques i generals. En aquestes europees, quartes
i últimes eleccions en un any marcades per una gran
abstenció, els socialistes s’ han mantingut fidels i han

propiciat que per primera vegada a la
història hagin guanyat les eleccions a
Teià.

Donem les gràcies a totes les perso-
nes que ens han donat el seu vot,
esperem que els representants
escollits construeixin una Europa
satisfactòria i que el fet d‘aquest alt
abstencionisme ens faci reflexionar a
tots.

convivència. Crear ponts de diàleg, fo-
mentar intercanvis, ser acollidors.
Joan Surroca, el diputat de Girona, de
Ciutadans pel Canvi m’explicava com
a símbol de trobada i barreja de
cultures, el contacte de les aigües del
riu Negre en la seva desembocadura
a l’Amazones, al Brasil. Les aigües son
de diferent color degut als diferents
orígens i durant uns quants
kilòmetres transcorren paral.leles,
mentre a poc a poc es van barrejant
els colors, tornant-se una aigua úni-
ca al cap d‘uns centenars de
kilòmetres. L’Amazones segueix sent
l’Amazones, un únic riu, però ha
crescut amb les aigües del Negre.

Tot viatjant per Europa es veuen la ca-
tedral catòlica i la catedral protestant
ben situades . Històricament al cen-
tre de Girona, hi han conviscut amb
harmonia la Sinagoga, la Mesquita i
la Catedral. Nosaltres tenim el lloc de
pregària a les places o les ermites al
cim de les muntanyes, és a dir en llocs
ben visibles. Si tenim sensibilitat, els
llocs de pregària d’altres cultures, si
són de pregària evidentment, no els
ubicarem enmig de polígons
industrials. Amb aquest exemple
d’actitud de respecte vers altres
religions, crec que hi guayarem més
que amb actituds xenòfobes que
comporten violència i enfrontament.

Estic convençut que amb una actitud
comprensiva i integradora Catalunya
seguirà sent Catalunya però haurà
crescut com l’Amazones.

 Josep Maria Gallés
   PORTAVEU GRUP MPAL. PSC
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Què està passant, municipalment, amb l’àrea de Joventut?
Algunes de les paraules més encertades podrien ser:
despreocupació, indiferència, inactivitat, canvis... molts
canvis! No s’acaba d’entendre aquesta nova política, quina
política de Joventut s’està perseguint? Ja fa temps que
existeix un buit increïble. On anirem a parar si existeix una
inestabilitat tan pronunciada en Joventut? Molts de vosaltres
encara recordareu quan ERC, en els seus discursos, parlava
i s’enaltia amb el seu discurs sobre els joves i la joventut
del nostre poble, de propostes, del futur... On han anat a
parar?

Amb la feina feta des de l’Àrea de Joventut durant el govern
anterior de CiU es va aconseguir un nou enfocament de
l’ASAC (pij+casal de joves), noves propostes, un augment
de participació jove, un bon registre d’usuaris... I tot això,
ja no només municipalment sinó també, comarcal i
autonòmicament  a través dels grans organismes oficials
com el Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona (Pla jove),
la Generalitat de Catalunya (Secretaria General de Joventut).
El poble de Teià començava a estar a l’alçada de pobles
veïns, en polítiques de joventut, i sobretot, amb l’elaboració
del Pla Local de Joventut..... Una eina bàsica per a poder plas-
mar les línies d’actuació polítiques i tècniques de la joventut
i els seus eixos bàsics: treball, habitatge, cultura, lleure,
medi ambient, etc. i que va ser mereixedor del
reconeixement i felicitació per part de la Diputació de Bar-
celona traduint-se amb una subvenció.

L’elaboració, implantació i avaluació d’aquest document va
significar un avanç per l’Àrea de Joventut a Teià,  ja que,
aglutinava totes les intencions, propostes i fites que es
proposava l’Ajuntament i es comprometia a tenir-lo en
compte, modificant-lo, respectant-lo, enriquint-lo... I així
va ser, se’ns va felicitar per la feina feta, però calia el més
important: vetllar per la seva continuïtat i la implicació amb
els joves!!!

 Moltes il·lusions posades en projectes que hi constaven i
que es van arribar a dur a terme durant els últims tres anys,
com molts recordareu: Concerts joves amb DJ’s i grups
musicals variats al teatre de la Palma, tallers i cursos de
balls moderns, xerrades sobre ocupació i atur, salut..., cine
fòrum, ofertes de treball per a joves, espectacles de bon
humor, concursos, col·lectiu de joves músics, activitats
d’estiu,  festes de la joventut, telecentre, trobades
d’entitats...

Què se n’ha fet de totes aquestes propostes que dia rere
dia guanyaven en participació i assistència dels joves del
nostre poble? I quina continuïtat se li està donant en aquell
document ja mencionat, com a Pla local de Joventut que
recull aquest ventall lúdic, educatiu i de lleure? Doncs
senyors, , , , , JA NO EXISTEIX. . . . .  I ja no existeix per la barroeria

com s’estan fent les coses, en el poc
interès de seguir amb el que ja
funcionava i amb l’afany de
prioritzar altres temes o simplement
justificar-ho dient que no hi ha prou
recursos per tirar-lo endavant. Si no
hi ha prou recursos de vegades en
sobren si es gestiona
coherentement... Molt trist de
veritat, molt trist.

Tothom s’ha adonat que NO S’ESTÀ
FENT RES pels joves... Ah si! Els 15
pisos de lloguer de Can Bassols.,
però això ja era iniciativa de l’antic
consistori governat per CiU.

I és que no hi ha més: obrint tres
tardes el casal no es potencia l’únic
espai per a la trobada jove, i la po-
lítica de jovent del govern munici-
pal és minsa. Ara tenim una nova
treballadora contractada per pal·liar
aquestes mancances (s’ha canviat
un sou de joventut de 40 hores per
dos de vint, un enfocat a joventut i
un altre a cultura i això fa que
joventut quedi molt desvirtuat quan
allò que pretenia el govern anterior
era poc a poc potenciar l’Àrea de
joventut amb un animador juvenil.
Qui havia de dir que amb dos
regidors a dedicació plena, més els
de dedicació parcial (recordem que
hi ha un regidor més que en el
govern anterior), encara necessitem
personal extern al govern per fer
funcionar cultura. Quants més en
necessitarem?.

No hi ha ganes, no es valora ni
s’aposta per aquelles coses que des
de Joventut i des del Casal de joves,
amb l’anterior govern, van donar
uns bons resultats i van crear
expectatives importants de futur.
Ara el jovent està perdent la
confiança amb una política poc
brillant i desconcertant.

 Elena Ros

   REGIDORA DE CIU

Política de joventut en orrisPolítica de joventut en orrisPolítica de joventut en orrisPolítica de joventut en orrisPolítica de joventut en orris
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El passat 12 de juny, vam tenir l’ honorable visita del
president del Parlament de Catalunya, l’il.lustrissim Sr.Ernest
Benach per celebrar la festa de la democràcia. Se li va fer
una visita guiada al Fons Batllori i al ja cada cop més gran i
fructifer jaciment de Vallmora, del qual haig de dir que va
quedar força encantat. D’aquest jaciment, m’agradaria re-
marcar que s’han fet noves troballes les quals ens fan
preveure que és molt més gran del que en principi s’havia
previst. Des d’aquí envio  una encoratjadora felicitació als
arqueòlegs que està fent una gran tasca.

Ja han passat vint-i-cinc anys de les primeres eleccions
municipals democràtiques.  El 19 d’abril de 1979, es
constituïen els primers ajuntaments de la democràcia re-
cuperada.

El balanç d’aquest quart de segle de democràcia local no
pot ser més encoratjador per seguir treballant, com fins
ara, des de cada poble i ciutat en la construcció d’un futur

El passat 12 de junyEl passat 12 de junyEl passat 12 de junyEl passat 12 de junyEl passat 12 de juny

1. ENSENYAMENT

El CNL Maresme-Mataró organitza un curs presencial
nivell B1 (juny-juliol)

Data de començament: 14 de juny
Data d’acabament: 23 de juliol
Horari: dl., dc. I dv., de 9.15h a 11.45h
Informació: tel 93 796 34 00

A partir del 13 de setembre fins al 13 d’octubre,
inscripcions del CURS DE CATALÀ PER A ADULTS B3
Horari: dilluns i dimecres de 15.15h a 17.00h
Matrícula gratuïta

Més informació d’altres cursos i proves de col.locació.

2. ASSESSORAMENT
Nou horari d’estiu

A partir del 15 de juny i fins a primers d’octubre l’horari
d’aquesta oficina és de dilluns a divendres de 9.00h a
14.00h. Tel. 93 540 93 50

3. DINAMITZACIÓ
Dues parelles lingüístiques, en aquest cas dues
voluntàries han portat a terme la campanya Voluntaris
per la llengua amb dues alumnes procedents de l’Estat
espanyol. El resultat ha estat molt positiu per ambdues
bandes ja que a part de facilitar el reforç de
l’aprenentatge, s’ha creat una bona relació entre elles:
voluntària-alumna. Esperem poder continuar aquest
projecte a partir del mes de setembre.

EN CATALÀ TU HI GUANYES és la campanya que es posarà
en marxa aquest mes de juliol juntament amb la Regidoria
de Promoció Econòmica i Comerç per a tots els comerços
de la població.

Oficina de Català

encara millor. Els ajuntaments van
saber superar els primers anys de
precarietat administrativa, urbanís-
tica, econòmica i social, i es van
convertir de seguida en el primer
referent dels ciutadans per resoldre
les seves necessitats col.lectives.
Avui en dia ja podem dir que hem
donat el primer pas.
No cal dir que aquest és el camí pel
qual crec que hem i han de caminar
els qui seguiran en el món local els
propers vint-i-cinc anys.

 Eugeni Aguilà i Bofarull

               PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PP
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COM HA ESTAT LA TEVA
ADAPTACIÓ A TEIÀ?

PAUL SCHÄFFLER
ÀUSTRIA, 48 ANYS
16 ANYS A TEIÀ

«Ha sido perfecta. Ya
había vivido antes en
España, y no tuve

ANNA KOSTADIHOVA
LAZAROVA.
BULGARIA
12 ANYS A TEIÀ

«Els dos primers anys
no van ser fàcils. Fins
que vaig començar a
treballar a l’escola:
a partir d’aleshores
vaig conèixer més gent
i vaig començar a
relacionar-me amb
normalitat, sobretot en
l’àmbit laboral. Si
treballes és molt més
fàcil la integració, i
aprendre ràpid l’idioma
també és important»

BÀRBARA EDELER,
ALEMANYA, 42 ANYS
8 ANYS A TEIÀ

«La meva integració a
Teià ha estat molt
positiva, en bona part
perquè jo ja parlava
català i castellà quan
vaig arribar (havia
viscut prèviament a
Badalona), i sobretot
perquè el fet de tenir
dues filles a l’escola
del poble m’ha
facilitat molt conèixer
els altres pares. També
cal dir que el fet  que
Teià sigui un poble tan
petit ha estat clau per
a la adaptació.»

ABESO ASAMA
GUINEA EQUATORIAL, 29 A.
4 ANYS I MIG A TEIÀ

«Visc a Can Disset, i
allà m’hi trobo prou
bé, però en general
trobo a faltar conèixer
més gent de Teià,
perquè essent una
persona de fora no és
gens fàcil.»

OLÍMPIA VÁZQUEZ
ARGENTINA
11 ANYS A TEIÀ

«Molt bona: aquest és
per a mi el meu país i
no en tinc cap queixa.
L’únic mal costum que
trobo entre els
catalans és que
normalment se’ns
dirigeixen en castellà
quan nosaltres intentem
aprendre i expressar-
nos en català.»

SANDRO DAZI
ITÀLIA, 71 ANYS
22 ANYS A TEIÀ

«En Teià hemos
encontrado nuestro
sitio, la integración
ha sido óptima.Hemos
encontrado la misma
simpatía y cordialidad
que encontramos con los
italianos, y jamás
hemos tenido la
sensación de estar
fuera de casa.»

YAMA KAMASO
GÀMBIA, 31 ANYS
17 ANYS A TEIÀ

«Ha sido buena, no sé
si nos quedaremos aquí
pero de momento estamos
muy bien. Con el
castellano nunca he
tenido problemas, pero
cuando llegué nadie me
hablaba en catalán y
ahora me es mucho más
difícil aprenderlo.»

SLYSCYBOURNE HUJON
INDIA, 47 ANYS
16 ANYS A TEIÀ

«He tingut sempre un
tracte correcte amb
tothom, i força relació
amb el Doctor Mariano,
la gent de la plaça i
de Can Marcual, els
veïns... M’enorgulleix
que les meves filles
hagin anat al Bambi i
a l’escola perquè
m’agraden els valors
que els han transmès.
Malgrat tot però, no
vaig gaire al poble
perquè li falta una
mica de xispa, és

apagat.»

problema alguno para
integrarme en Teià.
Desde el primer día
encontramos amistades
de verdad, y ahora no
tenemos ninguna
intención de
marcharnos. Además, he
tenido la suerte de
poder trabajar por mi
cuenta y en mi pueblo,
y jamás nadie me ha
puesto ninguna pega
para hacerlo.»

 ELISENDA GUIU
MARIONA GUIU
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DDDDDefineix el diccionari de l’Enciclopèdia Catalana la
immigració  com el moviment migratori vist des de la pers-
pectiva del lloc d’arribada dels immigrants i la migració
com el canvi espacial significatiu fet per una població. Si
partim d’aquestes definicions l’home des  que és home
ha migrat, s’ha mogut en l’ espai i ha conquistat nous
habitats per a viure. La sortida dels primers homínids
d’Àfrica, les invasions bàrbares, la conquesta d’Amèrica,
l’esclavisme ... han estat diverses formes, unes vegades
voluntàries d’altres forçades, que el processos migratoris
dels humans han adoptat. Que migrar és consubstancial
al procés de desenvolupament humà en tenim constància
en la formació dels nostre propi país i del nostre poble.
Què seria del nostre país, Catalunya, o del nostre poble,

com  a protagonistes dels canvis més negatius de la nostra
societat. Són, hipotèticament, els nostres  competidors
en l’estat del benestar, són l’expressió màxima de la
precarietat laboral, política i social; i  són la conseqüència
directa d’un món globalitzat que no comprenem ni sabem
on va.
Cinquè: el paper dels mitjans de comunicació i dels
estaments polítics que en lloc de fer pedagogia social
gairebé sempre han magnificat els denominats aspectes
negatius de la immigració. La immigració i l’immigrant
sempre apareix com a protagonista negatiu (delinqüència,
invasió, fracàs escolar, violència domèstica, debilitament
de l’estat del benestar...) i molt poques vegades com a
protagonista positiu (diversitat cultural, augment

Els experts opinen
La immigració

Teià, sense l’efecte de la diverses onades migratòries?
Segurament, un altre país i un altre poble.
Si els moviments migratoris formen part tant de l’essència
humana individual, com de l’essència social i cultural
col·lectiva dels diversos grups humans, quines són doncs,
les particularitats que han fet que darrerament la
immigració sigui percebuda com un dels problemes socials
que tenim.
Primer: la nova migració segurament ens recorda d’allà
on sortim. Fins no fa gaire, molts de nosaltres érem
immigrants i érem pobres. Per això, quan parlem
d’immigrants a l’imaginari col·lectiu ens apareix un mo-
reno, un sudaca o un moro sense papers i buscant feina.
D’altres immigrants amb capacitat econòmica i estatus
social (generalment procedents de països occidentals) els
definim com a estrangers, no són percebuts com  a  un
problema i els veiem amb certa admiració.
Segon: l’immigrant com tot allò que és diferent i nou,
d’entrada genera recel i rebuig en el cos social. Per això
moltes vegades les manifestacions de rebuig a l’immigrant
són només manifestacions de por. Ens coneixem molt poc,
nosaltres sovint apliquem criteris reduccionistes,
simplistes i esteriotipats.  Als nostres ulls tots els
immigrants són  iguals (un gambià d’un guineà, un àrab
d’un magrebí, un argentí d’un peruà). Per a ells tots som
europeus, pràcticament no distingeixen entre les diverses
cultures i nacions que  hi ha a Europa.
Tercer: molts dels que anomenem  immigrants, provenen
de les antigues colònies. A causa d’això la majoria dels
europeus els mirem amb un aire de superioritat, ja sigui
des d’un paternalisme ben intencionat o sigui des del
rebuig i menyspreu més vexatori.
Quart: els immigrants apareixen davant dels nostres ulls

demogràfic, creixement econòmic, principal protagonista
de molts dels nostres sectors productius...).
La immigració no l’hem de percebre com un problema
irresoluble sinó com un repte social que hem de fer  front
sense por, amb humilitat i  conscients que com a fenomen
social i humà que és,  és canviant, modificant i modifica-
ble.
Per això, tota política sobre migració no només s’ha
d’adreçar al immigrants sinó també als receptors perquè
s’ha d’actuar  essencialment sobre el conflicte social i no
sobre els seus agents.
Qualsevol política que intenti fer front al conflicte generat
per la migració hauria de posar damunt la taula, al nostre
entendre, els següents principis.

A. La igualtat de drets de tots els individus, també els
polítics, i llllla igualtat de deures. La resolució d’un conflicte
no és possible sense la igualtat de les parts, d’altra forma
no resoldrem el conflicte sinó que aquest continuarà larvat.
B. La transversalitat de les nostres actuacions per resoldre
el conflicte. El conflicte social que la immigració genera
afecta tots els aspectes de la nostra vida. De nou la
immigració ha fet sortir a la llum deficiències polítiques i
socials que estaven moltes vegades soterrades o no volíem
veure :

Dèficits nacionals que patim (debilitat de les nostres
institucions, dificultats de la nostra llengua).
Accés a un habitatge digne i accessible.
Debat sobre el sistema educatiu que tenim. (Escoles
ghetto, escoles d’élite, manca d’escoles bressol)
Millores en les prestacions sanitàries públiques.
Deficiència del sistemes d’acció social (Manca
d’infrastructures d’atenció a la gent gran, manca d’una
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política contra els processos de marginació social,
degradació de molts dels nostres barris i pobles ).
Desregularització  del mercat de treball i liberalització
dels sistemes productius (economia submergida,
processos de deslocalització, etc).

C. La pedagogia social de l’alteritat. Hem d’aprendre tots:
els individus, els agents socials i els polítics a posar-nos
en el lloc de l’altre. El nostre punt de vista és un, el nostre;
però també  existeix el de l’altre i intentar situar-nos en
el seu lloc amb els seus ulls i amb el seu punt de vista ens
pot ajudar a comprendre millor les seves reaccions i
actituds i ens pot ajudar als dos a superar les nostres
diferències.
D. . . . . La positivització de la diversitat. La diversitat, quan no
és la desigualtat, ajuda a mantenir viu el cos social i cul-
tural i facilita la seva renovació i dinamisme.
E. La consciència que tots compartim un mateix espai so-
cial i cultural del que tots en som protagonistes. Hem de
defugir de polítiques d’assimilació social i cultural i in-
tentar amb les aportacions de tots inventar un nou espai
del que tots siguem protagonistes i en
qual ens sentim còmodes.

F. Finalment, la consciència que som
davant d’un fenomen social i com a
tal viu i canviant que ens obligarà a
redefinir constantment els nostres
principis i les nostres actuacions, per
això necessitem temps, diàleg social i
amplitud en els nostres horitzons.
La immigració en el present i en el futur
ens continuarà plantejant reptes
socials i culturals. Dependrà de les
nostres actuacions individuals i
col·lectives la resolució d’aquests
reptes. Estem abocats a un poble, a
un país i a una societat multicultural.
De com es gestioni aquesta diversitat
en pot resultar un espai social, polític,
cultural i nacional obert i heterogeni
però que ens doni cabuda a tots i en
el que tots ens identifiquem;  o un
espai social tancat, compartimentat,
sense relacions i malaltís. Les barreres
no ajuden al desenvolupament humà
més aviat el tanquen i el limiten, les
portes obertes i els ponts ajuden a co-
municar-nos i a créixer.

La immigració, ens planteja el repte
d’integrar-nos a una nova societat,
tots, els homes i les dones del segle
XXI, tenim l’exigència d’adaptar-nos
a canvis socials, culturals i polítics, que
mai no s’havien produït amb tanta
rapidesa. Integrar-nos en una societat
on la ciència, la tecnologia i l’economia
dóna respostes abans que la gent les
puguem pair. Només creant una
consciència ètica i de voluntat en la
construcció d’un món fonamentat en
els valors, farem el camí d’integració
social en la pluralitat i el respecte de
les diferencies, la sostenibilitat, i la
justícia social.

La creació d’aquest poble on tothom i tingui cabuda és la
lluita per una utopia. Utopia que no vol dir la lluita per allò
que és impossible sinó per allò que encara no existeix,
però que es pot fer realitat si posem el nostre esforç
col·lectiu perquè així sigui.
I fent nostres de nou les paraules del poeta xilè Pablo
Neruda.

«Yo quiero vivir en un mundo sin excomulgados
quiero vivir en un mundo en que los seres humanos
sean solamente humanos, sin más títulos que éste,
sin darse en la cabeza con una regla,
con una palabra, con una etiqueta.
Quiero que la gran mayoría, todos
puedan hablar , leer, escuchar, florecer»

 JAUME SABATÉS
     GRAMC

a fONS!

Per fi tots juntsPer fi tots juntsPer fi tots juntsPer fi tots juntsPer fi tots junts

El passat mes  d’octubre la família  Darboe va marxar de vacances a Gàmbia
per tal de passar un temps amb els avis i la resta de la família. Tot va anar
molt bé fins al dia de la tornada. Un cop a l’aeroport no deixaven tornar  el
més petit de la família, en Suleman, ja que aquest no tenia encara passaport
espanyol.
Els maldecaps per a la família Darboe van començar en aquell moment i es
van allargar durant 5 llargs mesos en què van mantenir una lluita burocràtica
per tal de poder tornar a l’Estat espanyol amb en Suleman. La Wuday recorda
aquells mesos amb angoixa, una pallissa que ni tan sols la deixava dormir
a les nits.
Finalment la família torna a estar reunida i tranquil·la. Des d’aquí volen
aprofitar per agrair de tot cor el suport i l’ajuda indispensables que han
rebut per part de l’alcalde de Teià i tot l’ajuntament, i també  de tots els i
les membres de l’assemblea local del GRAMC.

 Gladys Cuéllar
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Els drets i els deures dels estrangers, si les lleis no diuen
el contrari, tenen el mateix abast que els dels altres
ciutadans. D’acord amb el principi d’igualtat que conté la
Constitució, no es pot tractar de forma desigual o
discriminatòria una persona per motius de raça, sexe,
nacionalitat ni origen, així com tampoc per motius
ideològics o religiosos.

Els estrangers que es troben al nostre país amb permís de
residència tenen bàsicament els mateixos drets i deures

civils que la resta de ciutadans, amb l’excepció del dret a
la participació política a les eleccions i l’exercici de funcions
públiques, només reconeguts als originaris dels països de
la Unió Europea. Els estrangers que no disposen del permís
de residència tenen restringit l’accés a molts dels drets,
només se’ls reconeix els drets als serveis socials bàsics,
assistència sanitària, educació obligatòria i accés a la
justícia.

Quan una persona s’empadrona en un municipi, adquireix
el dret a accedir a aquests serveis de forma immediata.
Per tant, és competència dels Ajuntaments oferir i vetllar
pel bon funcionament dels serveis bàsics que afecten

social i el desenvolupament de programes dirigits a la
integració social dels col·lectius que ho necessitin.
L’atenció als immigrants estrangers s’intenta que es faci
en els mateixos serveis i circuits que tothom i no en uns
de diferents.

El treball social orienta i ajuda a les persones a
desenvolupar-se pels seus propis mitjans i procurant que
es tornin dependents de l’ajut que reben. Es procura de
no generar dependència, ja que no deixaria de ser una
altra forma d’exclusió i marginació, pel contrari s’intenta
promoure la pròpia iniciativa i capacitat de resposta de
les persones. Cal, però, tenir en compte, que per a alguns
immigrants estrangers els pot ser més difícil trobar i

Drets i deures dels
immigrants

decisivament en l’arribada i l’establiment de la població
estrangera immigrant, serveis dels quals, en són respon-
sables localment, directa o indirectament: serveis socials,
sanitat i educació.

A Catalunya, tant els estrangers en situació regular, com
els que estan en situació irregular tenen dret a accedir als
serveis bàsics d’atenció social primàriaserveis bàsics d’atenció social primàriaserveis bàsics d’atenció social primàriaserveis bàsics d’atenció social primàriaserveis bàsics d’atenció social primària en les mateixes
condicions que els altres ciutadans. (Decret de la
Generalitat 188/2001 de 26 de juny de 2001). L’atenció
social primària es realitza a través de l’EBASP, Equip Bàsic
d’Atenció Social Primària, professionals especialitzats
(educador, treballadora social i treballadors familiars).
L’EBASP té com a objectiu l’atenció a la població,
especialment la d’aquelles persones en situació de risc

Els estrangers amb permís de
residència tenen bàsicament els
mateixos drets i deures civils que
la resta de ciutadans excepte el

dret a vot

El treball social orienta i ajuda
a les persones a desenvolupar-

se pels seus propis mitjans i
procurant que es tornin

independents de l’ajut que
reben

desenvolupar els seus propis recursos. Per tant l’orientació
i el suport que reben, sovint s’ha d’enfocar a cercar
solucions a mig i llarg termini. Les dificultats que sorgeixen
a l’hora de de recollir les seves necessitats no expressades,
perquè els seus codis culturals i de comunicació solen ser
molt diferents dels nostres.

D’aquí la importància de la coordinació amb els serveis de
mediació i amb les associacions o altres serveis d’ajut als
immigrants, que esdevenen punts d’acollida i trobada on
s’ofereixen diferents formes de suport en qüestions molt
diferents, alhora que actuen de pont entre el col·lectiu i
l’administració. L’objectiu general està en aconseguir el
ple accés de les persones immigrants estrangeres a la
informació, als serveis i als recursos socials normalitzats,
tal i com ho fa la resta dels vilatans. És necessari millorar
els canals de comunicació i coordinació entre tots els
agents implicats, i així augmentar l’eficiència i l’eficàcia
de les accions, evitant duplicitats, optimitzant recursos
existents o bé, si és necessari, cercant-ne de nous.

 Carme Amat i Verdaguer

    TREBALLADORA SOCIAL MUNICIPAL

a fONS!
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A les darreres dècades  l’arribada i assentament a casa
nostra de persones vingudes d’arreu el món ha transformat
el paisatge humà de ciutats i pobles. Els ajuntaments són
l’administració pública que més directament tracta amb
la ciutadania i per això han estat els primers a  reaccionar
als canvis que implica la nova immigració.

Si fem un petit repàs històric a les polítiques locals en la
matèria, veurem que han fet una transició des de la visió
en què la immigració era un «tema» exclusivament de
serveis socials perquè la percepció del fenomen era que
la immigració estrangera era un fet marginal pel futur de
Catalunya, però conforme la diversitat cultural que ha
comportat el mateix procés migratori es percep en
qualsevol espai la reacció municipal ha estat d’intent
d’adaptació, per això ara es parla de nova ciutadania,
perquè hi ha un reconeixement  que la immigració
estrangera i la diversitat cultural que comporta és un fet
estructural.

Considero que els reptes més importants de les polítiques
locals es centren en tres punts, que no estan ordenats
jeràrquicament ni són els únics:  Aconseguir que la
immigració i la diversitat cultural siguin un eix d’acció
interdepartamental i de cooperació interinstitucional,
perquè en molts temes com educació, salut, treball o
serveis socials és imprescindible la cooperació entre els
recursos dependents dels ajuntaments i aquells que

Les polítiques locals
de nova ciutadania
Els ajuntaments, la immigració estrangera i la
diversitat cultural

1 Per una visió de les comarques de Barcelona es pot consultar
la pàgina del CRID (Consorci de Recursos per a la Integració de
la Diversitat) de la Diputació de Barcelona, www.diba.es/crid.

2 «Les ciutats signatàries fomenten l’ampliació del dret de
sufragi actiu i passiu en l’àmbit municipal a tots els ciutadans i
ciutadanes majors d’edat no nacionals, desprès d’un període de
dos anys de resdència a la ciutat»

a fONS!

Com el fet migratori és un procés dinàmic que suposa
l’extensió per tot el territori català, ens trobem que mentre
en alguns municipis ja fa més de trenta anys que acullen
veïns i veïnes d’origen estranger, altres poblacions tot
just  estan començant a rebre nouvinguts. Si ens centrem
en les actuacions veurem que es va començar per accions
puntuals d’acollida, atenent a les necessitats bàsiques i
donant suport a les actuacions d’algunes entitats que
estaven intervenint en la formació, sensibilització i inserció
dels nouvinguts1, per passar a un plantejament més glo-
bal, amb plans d’actuació municipal adscrits a alcaldia i
amb la voluntat d’implicar al conjunt d’associacions i re-
cursos de la ciutat.

mentre en alguns municipis ja fa
més de trenta anys que acullen

veïns i veïnes d’origen estranger,
altres poblacions tot just estan
començant a rebre nouvinguts

depenen de la Generalitat. Els ajuntaments han de fer
d’òrgan coordinador de les actuacions a  la ciutat, això és,
promoure la col·laboració entre els agents socials, polítics
i econòmics. I evidentment, si s’assumeix que cal treballar
per la nova ciutadania, els ajuntaments han d’estar a
l’avantguarda del reconeixement dels drets polítics dels
migrants d’origen estranger, tal i com diu el punt 2 de
l’article VIII de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat2. Aquest seria un pas més en la veritable
fita de tot aquest procés, aquella que fa que les persones
vingudes de fora passin a ser considerades, i elles mateixes
es considerin, simplement un veí i veïna més dels nostres
pobles  i ciutats.

 Rafael Crespo Ubero

   ANTROPÒLEG
    RESPONSABLE DEL PLA D’ACOLLIDA DE
    L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
    JUNY 2004

els ajuntaments han d’estar a
l’avantguarda del

reconeixement dels drets
polítics dels migrants
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L’ equip sènior ha quedat primer de
grup i ha pujat a 2a. catalana. Els altres
equips han assolit també bons
resultats especialment el Sots 21, pri-
mer de grup i el cadet femení segon.
El proppassat 12 de Juny vàrem cele-
brar la tradicional diada de bàsquet
amb molta animació malgrat que el
temps no ens va ajudar gaire. Com a
cloenda de temporada, us convidem
a participar el proper dia 3 de juliol al
sopar de germanor amb música, qui-
na, regals, i al torneig de futbol sala
que començarà el dia 5 de juliol. FORA
MANDRA ! US HI ESPEREM !

AGRUPACIÓ
ESPORTIVA TEIÀ

Com cada any per aquestes dates els
monitors i  les monitores de l’Esplai
Itaca ens disposem a posar fi de nou
a un altre curs, i és aleshores quan
ens posem a recordar i diem: «Però si
sembla que fos ahir quan ens vàrem
trobar tots a Sant Mateu per iniciar el
curs!!!» I segur que tots els nens i les
nenes de l’esplai també recorden
aquell dia en què van haver d’esbrinar
quins serien els seus monitors durant
aquell nou curs. Sense haver de pen-
sar gaire ens van venint a la memòria
totes les activitats que hem anat fent
i sempre amb aquella sensació de
tenir-les tan presents. Més tard, cap
al novembre, ens vèiem involucrats,
juntament amb la gran col·laboració
dels pares, mares i exmonitors, en el
muntatge d’un gran casterrorífic per
a la Festa Major i, poc després,
tornàvem a participar en la trobada
de gegants, un clàssic a l’esplai,
aquest any innovant amb els
bastoners de Cracs. Al cap d’uns
quants dissabtes plens d’activitats i
treballant amb els nostres grups, va
arribar el final del primer trimestre
amb una sortida a Montserrat i amb
un sorteig d’allò més ambiciós, i sense
poder parar ni un instant, ja ens
tornàvem a trobar preparant la
carrossa de Reis amb la mateixa
originalitat de cada any.
També recordem les colònies de «La
Carral», a El Miracle, previstes per al
mes de febrer i que van haver de ser
traspassades al darrer cap de setmana
de març degut al mal temps (cada any
passa el mateix!!!), tot i les noves da-
tes ens va nevar de valent. Per acabar
de rematar el segon trimestre els Joves

vam anar a descobrir Menorca.
Passada la divertida trobada de tots
els esplais de la Zona 15 al Masnou,
ja de seguida, tots els grups
començàrem a preparar les actuacions
de la nostra típica Festa de la Prima-
vera, on vàrem poder comptar amb un
bon nombre de participants i amb una
bona paella. Finalment podem recor-
dar allò que tenim més present; una
festa de final de curs en la que vam
poder riure, cantar i ballar amb el grup
d’animació i recordar tot el que ha
passat durant aquest any.
Si tornem de nou al principi, és per
aquestes dates quan, després de re-
cordar, ens posem a treballar de nou
i amb la mateixa il·lusió de sempre
per a preparar les Colònies d’Estiu
2004, que enguany tindran lloc a
Castellnou del Bages del 31 de juliol
al 7 d’agost. De la mateixa manera
que altres anys, després de fer les
inscripcions ens hem trobat amb una
gran quantitat de nens i nenes que
volen incorporar-se a l’Esplai i, tot i
que no hem pogut abarcar-los a tots,
hem fet tots els possibles per a
satisfer-ne el màxim nombre seguint
els següents criteris ordenats de
major a menor preferència:
1. Tenir algun germà o germana
que actualment formi part de l’Esplai
en condició de soci.
2. Ser resident de Teià.
3. Estudiar a «El Cim».
Ara ja només ens resta desitjar unes
bones vacances d’estiu a tothom i es-
perar retrobar-nos a les Colònies
d’Estiu.

ESPLAI ITACA

AMPA IES ALELLA

COMUNICACIÓ ALS PARES I
MARES D’ALUMNES

Benvolguts pares i mares,
Ens dirigim a vosaltres per informar-
vos que el proper curs escolar 2004-
2005 estem mancats de recursos
humans per gestionar l’AMPA de
l’Institut.

Un cop finalitzat el curs actual, hi ha
membres que surten donat que els
seus fills/filles marxen del centre.
És per això que hem determinat que
no podrem fer la venda de llibres del
proper curs. La llista dels mateixos
apareixerà publicada a Internet i es
penjarà a la porta de l’Institut com és
habitual.

Us animem a implicar-vos en l’AMPA
per substituir aquells que han marxat
de la Junta, i així continuar les tasques
destinades a millorar i donar suport a
l’Institut.

Confiem sabreu disculpar els
possibles inconvenients que aquesta
decisió pugui suposar.

BONES VACANCES!!!

 LA JUNTA DE L’AMPA

     15 de juny de 2004
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«EL  FÒRUM  DE  LES  CULTURES  AL
CIM»

Aquest any de la realització del     Fòrum
Barcelona 2004, l’objectiu de la
setmana de la convivènciasetmana de la convivènciasetmana de la convivènciasetmana de la convivènciasetmana de la convivència dedededede
l’escola EL CIM l’escola EL CIM l’escola EL CIM l’escola EL CIM l’escola EL CIM ha estat conèixer i
compartir la diversitat cultural que hi
ha a la nostra escola i la riquesa que
això ens comporta a nivell individual
i col.lectiu .

Durant aquests dies, tots els grups-
classe han dedicat una part important
de la seva activitat a apropar-se a la
cultura i les tradicions dels països de
procedència dels pares o mares
d’algun dels seus companys o
companyes d’aula, amb la seva
intervenció directa a les aules.

Amb totes les reflexions, recerques i
posades en comú s’ha fet un recull
en forma d’exposició en els dos
vestíbuls de l’escola. Aquests treballs
quedaran recollits posterioment en
forma de llibre gegant.

Per altra banda, també vàrem fer el
Festival Fòrum 2004, on els nens i
nenes, des de P3 a 6è, van cantar i
ballar les danses i cançons d’arreu del
món que havien après. Vàrem cloure
l’acte amb la cançó «Ningú no com-
pren, ningú», cantada per tots junts,
gran i petits, pares i mares, mestres i
alumnes, resumint amb emoció el

ESCOLA EL CIM

53è HOMENATGE A LA VELLESA 2004

El Patronat d’Homenatge a la Vellesa
té el plaer d’informar que ja està en
marxa l’organització del que enguany
serà el 53è Homenatge i que tindrà
lloc al Pavelló poliesportiu municipal

El Cim, el diumenge 19 de
setembre i del qual més
endavant es farà arribar
casa per casa el
corresponent programa.

Una vegada més aprofitem
per agrair a l’Ajuntament,
als veïns, a les institucions,
a les empreses, als
comerciants i a les perso-
nes col·laboradores, la
seva inestimable aportació,
tant econòmica, com ma-
terial i personal, sense la
qual seria impossible se-
guir tirant endavant
aquesta festa que el poble

dedica als avis de Teià.

Volem recordar que tots els avis
majors de 74 anys hi són convidats.
No obstant, agrairem que aquelles
persones que no hagin participat de
la festa en ocasions anteriors i que
volguessin sumar-s’hi, ho facin sa-
ber a la Junta a través del Casal de la
Gent Gran o bé de la Casa Municipal

de Cultura La Unió, per tal de preveure
el nombre d’assistents i donar-hi
cabuda a tots ells.
Aprofitem l’oportunitat que ens dóna
aquesta publicació al Butlletí
informatiu, per demanar-vos una
vegada més la vostra participació
econòmica per a la celebració
d’aquest homenatge als avis de Teià,
que podeu fer efectiva de la mateixa
forma que s’ha vingut fent en aquests
darrers anys:

a) a) a) a) a) Mitjançant el sobre que us farem
arribar juntament amb el programa de
la Festa i que una vegada omplert
podeu dipositar en aquests comerços
col·laboradors:

MERCERIA M. OLIVÈ
 Pg. La Riera, 102
 Tel. 935553268
CASAL DE LA GENT GRAN
Pg. La Riera, 90
Tel. 935400168
AJUNTAMENT de TEIÀ
C/. Pere Noguera, 12
Tel. 935409350
CMC LA UNIÓ
Pg. La Riera, 112
Tel. 935401263
PERRUQUERIA DOLORS BADIA
Pg. La Riera, 72 1 er.
Tel. 935409452

b)b)b)b)b) Mitjançant ingrés o transferència a
l’entitat bancària

LA CAIXA
Pg. La Riera, 61
Compte núm.
2100-1371-41—01000021327

En tots aquests llocs es facilitarà
justificant en cas de sol·licitar-lo.

Reiterem la sol·licitud de recolzament
dels veïns, dels comerços, de les
entitats i de les indústries, convidant
a aquells que encara no han
col·laborat a la festa a sumar-se a
aquest homenatge, per tal que aquest
acte, que el pas del temps ha fet «tra-
dicional», pugui continuar fent-se .

Moltes gràcies a tots.

PATRONAT LOCAL
D’HOMENATGE A LA
VELLESA

 PATRONAT DE LA VELLESA

món millor que ens agradaria per
viure.
Estem molt satisfets de l’afluència i
participació de les famílies a aquests
actes, de la il.lusió amb que els
diferents pares i mares han  preparat
les seves  intervencions i de l‘interès
amb que tota l’escola ha viscut
aquests aprenentatges.

Ens agrada formar part d’una escola
diversa, plural i respectuosa on
aprendre a conviure és el nostre prin-
cipal objectiu.

 L’EQUIP DE MESTRES

grups i associacions
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     DONES  21
GRUP D’OPINIÓ

Com a grup d’opinió volem dir la
nostra respecte al projecte de llei que
està estudiant actualment el nostre
govern sobre la possible legalització
de la prostitució.
Emocional i racionalment ens
posicionem en contra d’aquesta
decisió. Sens dubte, en aquest país
nostre han canviat moltes coses, en-
tre elles les lleis que ens protegeixen
a tots i que s’han anat adequant
progressivament a les necessitats dels
seus habitants. Algunes encara  estan
en procés de canvi  el que no vol dir
que totes ens semblin raonables. Ens
hem aturat a pensar en  les
repercussions que una llei d’aquestes
característiques tindrien en la
societat?

- Com es regularan els horaris de les
noves «treballadores» ja que vuit
hores diàries són moltes hores donant
«serveis professionals», perquè ho
aguanti un cos.

- Es crearan borses de «treballadores/
rs sexuals» que passaran a ampliar les
ja disponibles en altres camps
laborals, de manera que qualsevol que
es quedi a l’atur, se li ofereixin un
«bon bordell» a la vora de casa haurà
d’acceptar sota l’amenaça de perdre
el subsidi  d’atur?

- Quins criteris es seguiran en la
regulació de les categories
professionals?

- Es distingiran aquestes categories
en funció de si han optat a aquesta
professió lliurement  o bé forçades a
través de la venda i comerç, que com
tots sabem és una pràctica habitual
en aquest ambient?

- Es discriminarà aquestes
treballadores en el seu salari segons
sigui el seu « lloc de treball» i el po-
der econòmic dels clients que
contractin els seus serveis?

- Com s’evitarà la duplicitat de
feina?,,, vegeu aquells que exercint ja
una professió remunerada en
qualsevol altre camp de treball,

amplien la seva  economia realitzant
aquests treballs  «extres» per hores?

- La prostitució no es pot considerar
un treball, perquè va en contra de la
dignitat de les dones, és una forma
d’explotació que considera les dones
com un mer objecte sexual,  per plaer
masculí.  Si fins ara la dona que es
prostituïa no tenia cap dret a queixar-
se, si  es legalitza encara tindrà menys
dret a fer-ho ja que se li podrà exigir
per contracte una «taxa de
productivitat», uns incentius per coit...

Una dona no  accedeix  a  la
prostitució  per  vocació, sinó
necessitat o forçada  per
condicionaments socials,  d’això se
n’aprofiten mitjançant la violència uns
homes (proxenetes) que la majoria de
les vegades, les han enganyat, raptat
o comprat; les coaccionen i amena-
cen obligant-les a prostituir-se.
Pensem que són una minoria les que
exerceixen la prostitució, rebutjant
una professió remunerada i digna.
El nostre grup d’opinió és  un grup
divers i hem debatut les nostres
postures davant el que considerem
una amenaça. Les que treballem en
diferents camps professionals
entenem que la professió malgrat que
la societat s’entesti a dir que és «l’ofici
més vell  del món».

Entre nosaltres hi ha professionals
que ens dediquem a l’ensenyament i
a l’orientació professional
d’adolescents i davant de la possible
llei ens preguntem si s’haurà
d’incloure la professió de prostituta
o prostitut en el ventall de diferents
famílies professionals  a ofertar a nois
i noies que volen saber a què es po-
den dedicar.

Haurem de de demanar al
Departament d’Ensenyament que creï
un cicle formatiu de grau mitjà o su-
perior? O n’hi haurà prou amb el
graduat de l’ESO? O  serà una sortida
de l’alumnat que no aprovi la
secundària obligatòria.

A quins pares  els agradarà que
aquesta professió compti com a
possible elecció de treball?
Una professió és l’exercici públic
d’una ocupació  però com tota

ocupació ha de ser exercida amb
llibertat i  sense explotació i tothom
sabem que dins del món de la
prostitució el que impera no és això
justament.

La solució no és fàcil ni és única sinó
que s’ha d’actuar a diversos nivells.
És necessari  una base econòmica i
educativa que ajudi a tota persona
immersa en aquest món a sortir-se
d’aquest atzucac,  i que
aconsegueixin una feina digna.
També es pot tallar la demanda
perseguint els homes que busquen
aquests serveis.

Si us plau siguem seriosos, i posats a
agafar un model no agafem el
neolliberal on l’únic  que importa són
els diners  i optem pel model suec que
prohibeix totalment la prostitució i
persegueix a qui va a comprar els
serveis.

 DONES21 – GRUP D’OPINIÓ

PROPERES ACTIVITATS:

 Secció de Senderisme:

10 i 11 de juliol
Vall d’Aran

 Secció de Marxes de Resistència

3 i 4 de Juliol
14ª Travessa Núria-Queralt (92 Km)

4 i 5 de setembre
15ª Montserrat – Reus (100 Km.)

18 i 19 de setembre
25ª Matagalls – Montserrat  (83.5 Km)

 Activitats obertes:

16 i 17 de juliol
Travessa El Masnou-Teià-Montserrat
(60 Km)

26 de setembre
3ª Caminada Popular per la Serralada
Litoral

CLUB EXCURSIONISTA
TEIÀ

grups i associacions
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Ho sabeu?

El què?

Que ja està en
marxa l’institut.

Sí, al meu
barri hi ha
enrenou

I ara!  Per què?

No en tenim
prou amb la
piscina a
l’estiu,
cotxes i
crits de nens
a tota hora,
que ara
haurem
d’aguantar
també el
soroll de les
motos la
resta de
l’any.

Ai sí…ja ha sortit ella…la que viu a
la zona alta…,però que em deixa les
escombraries al meu carrer, i a
l’estiu…,no podem ni respirar!!

És que em ve de pas, noia!

Doncs ara, aguanta, que et vindrà de
pas l’institut.

I a tu també et vindrà de pas, perquè tothom
passarà pel teu carrer i, a banda de males olors,
tindràs soroll i fums. Jo, en canvi, allà baix, estaré
tan tranquil·la com sempre.

No, si ja
ho dic jo, Teià
està perdent la
seva identitat.

El creixement
és inevitable i no és
pas dolent...

  D’acord! Però
que arreglin
Teià per assumir
aquest
creixement! El
primer que
s’hauria de fer
és plantejar-se
l’accés a
l’institut.

Ja hem
tocat fons! Jo
vaig venir aquí
perquè aquest
era un poble
tranquil... I
ara hi haurà de
tot i ben
barrejat!

I  precisament tu, ets qui et queixes d’això? Tu
que no t’impliques en cap activitat del poble? Tu
parles de Teià? Però, realment el coneixes, el
vius...?

No, només el sento i, per tant, com
el que ara sento no m’agrada, me’n
vaig! Adéu.

I deixant les altres dues bocabadades, s’aixeca i se’n va.

Quins nassos! Ella és la que es
queixa i sóc jo la que no podré
aparcar al meu carrer, la que m’hauré
de llevar més d’hora per fer una
excursió per anar a buscar el cotxe
vés a saber on! I tu no em miris amb
aquesta cara i, la veritat, no sé ni
per què t’hi fiques, perquè tot això
no t’afecta en res!

Mira noia, si no t’agrada, canvia de casa. Perquè
el que està clar és que l’institut fa falta i prou hem
lluitat per aconseguir-lo. És una necessitat de tots
i tot canvi comporta alguna renúncia.

Així, doncs, com les repercussions no
ens afecten a tots per igual, avui
pagues tu el compte. Adéu!

kjh
Assegudes a les taules de la Palma, totAssegudes a les taules de la Palma, totAssegudes a les taules de la Palma, totAssegudes a les taules de la Palma, totAssegudes a les taules de la Palma, tot
fent l’aperitiu un matí de diumenge,fent l’aperitiu un matí de diumenge,fent l’aperitiu un matí de diumenge,fent l’aperitiu un matí de diumenge,fent l’aperitiu un matí de diumenge,
compartint unes bravescompartint unes bravescompartint unes bravescompartint unes bravescompartint unes braves

Tu ves parlant, ves parlant, que quan
arribis a casa teva ja no veuràs
arbres, sinó un formiguer de cases.
Perquè mira que us han ben envaït…



No tot són flors i
violes...

Doncs no, no tot són flors i violes a
Europa i això ho saben molt bé els
immigrants quan arriben a casa
nostra. Abans de migrar hi ha moltes
il·lusions, moltes expectatives, es fan
molts plans de futur, s’abandonen
familiars, amics, llocs estimats... Es
sacrifiquen moltes coses perquè el
que realment importa és sobreviure.
Perquè és evident que l’emigrant és
una persona que emigra forçada per
les circumstàncies, amb una situació
econòmica desfavorable. Perquè el
que emigra amb diners no rep aquest
nom, li diem estranger o potser
viatger- que és algú que té ganes de
veure món-, però aquests dos no són
emigrants. I resulta que arriba a la
terra promesa i tot són entrebancs:
l’habitatge és car, el treball va escàs,
en aquell país somiat n’hi ha quatre
que neden en l’abundància, però la
majoria han de treballar molt per
aconseguir un cert benestar. I pot ser
que a l’emigrant tot se li ensorri, i que
es penedeixi del pas donat, i li agafen
ganes de tornar a casa seva i ronda el
fantasma de la depressió, que és un
fenomen molt habitual en les perso-
nes migrants, una depressió que els
llibres descriuen com un procés de dol
amb emocions i sentiments doloro-
sos per totes les pèrdues que han
d’assumir. Però la majoria se’n sur-
ten perquè resulta que a la terra
d’acollida potser han fet bons amics,
i resulta que els veïns són bona gent
o els fills van contents a l’escola o a
l’institut. I aleshores s’adonen que

també han de posar esforç per part
seva i comproven que les coses van
millor si deixen de comparar el que
es fa aquí amb el que es fa allà. I
s’adonen que també hi ha coses bones
a la terra d’acollida. I entenen aquella
dita que diu: Cada terra fa sa guerra, i
normalment totes les guerres són
útils. O aquella altra dita que diu: Si
canten, canta; si ballen, balla, que
seria l’equivalent al que va dir el sr.
Quevedo en castellà fa un grapat
d’anys: A donde fueres haz lo que
vieres. I arriba un dia que s’adonen
que tenen el cor partit, i ja són mig
d’aquí i mig d’allà. I resulta que això
és bo, perquè en el cor humà els
amors sumen, no resten. I veuen que
poden seguir estimant la seva terra
de naixement i estimen també molt
la d’acollida. I s’empipen quan algún
ruc els pregunta: tu d’on et sents?
Perquè resulta que se sent orgullós
de ser bicultural, de tenir Poliidentitat
cultural,  que vol dir que l’individu «és
ell mateix però obert a moltes
cultures, reflectint així l’ambient
pluricultural ambiental del seu
entorn» (Hannoun 1992). I l’emigrant
pensa que s’ha enriquit valorant el que
té davant del nas i es torna més ama-
ble amb els d’aquí. I els d’aquí, que
abans potser miràvem de reüll
l’immigrant perquè és més fosquet
que nosaltres, ara el mirem als ulls i
veiem davant del nas una persona que
s’està esforçant per acostar-se a
nosaltres. I aleshores tots plegats ens
hem fet una mica més humans i més
rics.

 MERCÈ ESCRIBANO I BERGA
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Si per aquestes vacances teníeu pensat
anar a Girona, o bé gaudir de Jes belleses
de les comarques que l’envolten, no
rnarxeu sense haver visitat el Museu del
Cinema, a la capital gironina.

En el número ú del carrer de la Sèquia, hi
ha un edifici de tres plantes que alberga
la Col·lecció Tomàs Mallol, és a dir el
Museu del Cinema, únic a tot l’Estat.

Fou inaugurat l’any 1998. Es tracta,
doncs, d’un ens força jove, però el nivell
dels elements exposats és d’una gran
qualitat. Hom hi troba des de les
primitives ombres xineses i les llanternes
màgiques fins  un dels vestits usats per
l’actor John Malkovich a «Las amistades
peligrosas».

De fet, però, el gruix dels articles que
s’exhibeixen  és el testimoni de l’esforç
de l’ésser humà en el seu afany per a «do-
minar» la imatge. Per tant, aquest Museu
podria denominar-se del «Pre-cinema».
Lluny de pensar que la visita a aquesta
Col·lecció sigui quelcom espès o avorrit;
el seu fundador, Tomàs Mallol fou un
enamorat del cinema des de ben jove, i si
bé arribà a rodar un pel·lícula, preferí
centrar-se en els curtmetratges, assolint
en més d’una ocasió premis
internacionals.
En el decurs dels anys, anà arreplegant
objectes de tota mena relacionats amb el
món de la imatge, que tant el motivava:
gravats, 1àmines, peces i accessoris que
abasten més de 350 anys.

Actualment i després de més d’un quart
de segle de recerca, la Col·lecció Tomàs
Mallol, base del Museu del Cinema, és
reconeguda com una de les més
importants d’Europa.
L’horari de visites  és de dimarts a
diumenge, de 10h a 20h.

 Helena Riba i Cortacans

EL MUSEU DEL
CINEMA DE GIRONA

Com canvien les coses en els centres d’educació, tant de
primària com de secundària, i això que fa relativament pocs
anys que he abandonat l’ensenyament obligatori, el que s’anomena
E.S.O. De fet, encara recordo la cara que fèiem tots el primer
dia quan vam arribar a l’institut; aquell edifici se’ns feia
infinitament gran i els goril·les dels cursos superiors semblaven
«inabastables».
Com a tot arreu l’institut i els professors i professores eren
objecte de bromes, habitualment de bon gust, que donaven aquell
punt de sal a tot plegat. Val a dir que tot això ha canviat
força, ara als instituts hi passen coses inversemblants i que
de vegades sobrepassen la línia del bon gust. Com sempre i
perquè serveixi d’exemple il·lustratiu us mostro algunes coses
que passen allà on els vostres fills estudien. Penseu que amb
la construcció del nou institut de Teià tot quedarà més a prop

de casa!!!!

Una professora de Valls
punxa els alumnes amb
l’agulla que li van posar
a la cadira
Valls 29-04-2004
(Font: El Punt, edició Camp de
Tarragona)

Els professors suspenen
un ball en un institut per
indecent
Bend (Estats Units) 19-03-2004 (Font:
AP)

Dos estudiantes reciben
chocolate en lugar de
cannabis y se quejan del
«robo» a la dirección del
instituto
Nancy (Francia) 23-01-2004

(Font: AFP)

Unos estudiantes
«regalan» a su maestra un
pudín... pero de
anfetaminas
Siegburgo (Alemania) 26-11-2003

(Font: AFP)

Ataca a la profesora con
pimienta para evitar
examen
Lisboa (Portugal) 28-01-2003

(Font: AFP)

Castiguen un nen que va
escopir una companya a
ser escopit per tota la
classe
Washington (Estats Units) 07-05-2000
(Font: Presència, suplement dominical
d’El Punt)

Vol sortir a l’anuari del
seu curs asseguda en un
tanc
Washington (Estats Units) 12-12-1999
(Font: Presència, suplement dominical
d’El Punt)

Una nena roba la targeta
de crèdit a la mestra i la
fan servir ella i els seus
pares
Badalona 20-09-1993
(Font: El Punt)

Una mestra feia les
pràctiques de biologia
amb semen dels alumnes
Huelva  25-11-1987
(Font: El Punt)

 Gerard Vall-llovera Calmet

però cert
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CATEGORIA A
LEMA: TORTUGA
TÍTOL: ELS NÚMEROS
AUTORA: LARA BONILLA DURAN

Els números són molt bonics
N’hi ha de divertits i d’avorrits
Els dies que jugo amb els avorrits
Em fan  que surtin tots els crits.
I els dies que jugo amb els divertits...
Els dies que jugo amb els divertits
Em fan comptar amb els dits.

LEMA: AGUDA
TÍTOL: EL CANT DELS OCELLS
AUTOR: GUILLEM LÓPEZ ESTELLA

El cant dels ocells
és com la mel,
et dóna esperança,
és romàntic,
i m’agrada.

El cant dels ocells
és com el cel
et dona claror i llum
és misteriós,
i m’agrada

El cant dels ocells
és com un vaixell
et porta cap a la Pau
ens transporta,
i m’agrada.

LEMA: TRUITA DE PATATES
TÍTOL: L’ABECEDARI
AUTOR: FERRAN ROGERO SOLER

Avui m’he llevat a les set.
Barrinava què faria en tot el dia.
Començar un poema era la primera
opció.
Descarregar imatges sobre Dalí per
Internet era la segona.
Enutjar als germans perquè
s’enfadessin, la tercera.
Fastiguejar als altres no semblava la
millor.
Guanyar un premi de poesia era la
meva intenció.
Habilitat i gràcia era el que em faltava.
I que a la professora li agradés.
Jugava amb les paraules fins la lletra
...
K, ke kosta kaxo kol.lokar.
La k, definitivament no!, és massa di-
fícil.
Malauradament no sé com continuar.
Neguitós em començava a posar.
Observant i observant em va arribar
la inspiració.
Podia tornar a les lletres però la cu va
arribar
Quina desgràcia, també costa de posar!
Realment ja havia escrit més de mig
poema.
Saltava d’alegria pensant en el final.
Tenia el premi a la butxaca.
Ui! ara que m’estava divertint.
Vaja! just al final de la feina.
Wally on ets? m’has d’ajudar!
Xiuxiuegem el final
Y, Zas! ja està!

LEMA: LAREUC
TÍTOL: LA CLASSE
AUTOR: QUERALT TREPAT RIERA

Quan la Rosa entra a l’aula
ningú diu ni una paraula.
Ara ens toca català.
El Pau es posa a parlar
i l’Andrea a treballar.
La Raquel es mira el cel
i la Laura, a punt de caure,
espanta una micona
a la Mariona.
L’Adriana està escoltant
i el Martí està saltant.
La Judit aixeca el dit
i el Juanito fa un fort crit.
Una Desirée agafa un paper
i l’altra Desireé, també.
Un Marc fa l’exercici bé
i l’altre Marc, també.
Mentre la Marta escriu una carta,
la Sònia li veu una falta.
La Judith, dibuixa un nen petit
i l’Albert, el pinta verd.
El Salvador el pinta marró
i l’Axel es lliga el cordó.
La classe està acabant
i la Queralt s’està aixecant.
Tenim ganes d’acabar
i al pati anar a jugar.
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CATEGORIA B



AMPLIACIÓ
DE L’HORARI DE
L’AUTOBÚS
A partir del proper 1 de juliol hi haurà
una ampliació del servei d’autobús que
permetrà una comunicació amb el
Masnou de forma ininterrompuda des
de les 7h del matí fins a les 22h del
vespre de dilluns a divendres i els
dissabtes des de les 10h del matí fins a
les 15h del migdia amb una freqüència
de pas de cada hora.

A més, també hi haurà una nova
parada tant de pujada com de baixada
a Masnou a l’alçada aproximadament
de les Escoles Pies.

7,00h 7,30h
8,00h 8,30h
9,00h 9,30h*
10,00h* 10,30h*
11,00h* 11,30h*
12,00h* 12,30h*
13,00h* 13,30h*
14,00h* 14,30h*
15,00h* 15,30h
16,00h 16,30h
17,00h 17,30h
18,00h 18,30h
19,00h 19,30h
20,00h 20,30h
21,00h 21,30h
22,00h 22,30h

( * )
Horari  dissabtes

Teià El Masnou El Masnou Teià
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