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2Editorial

Correu obert telèfons útils

El temps de Nadal, a les acaballes de l’any, sol ser un temps tradicionalment

dedicat, entre d’altres coses, a la reflexió personal i a l’anàlisi de l’any que

s’acaba. Què hem assolit d’allò que ens proposàvem el cap d’any del 2003,

què ens ha faltat, com ha evolucionat la nostra vida en diferents àmbits

(personal, familiar, laboral...), què canviaríem...

Per a l’equip de redacció del Butlletí, aquest moment de reflexió va arribar

ara farà uns tres mesos, el setembre de 2004, quan el nou grup de

col.laboradors va complir el primer any de treball. Fruit d’aquesta reflexió,

esperem oferir-vos noves propostes a la publicació que en mantinguin

l’interès i que segueixin fomentant el que per a nosaltres és l’objectiu

fonamental: la participació de tots aquells que vulgueu fer arribar la vostra

opinió a través d’aquestes pàgines.

Però el temps de Nadal també és temps de maldecaps (o no). Si més no, és

un temps cada vegada més associat al consum. Dinars i sopars d’empresa,

àpats familiars en els dies assenyalats, aglomeracions als grans magatzems,

escapades a esquiar, il.luminació especial als carrers, compra de regals,

saturació de nadales...

Pot semblar tòpic, però hem utilitzat aquesta excusa per dedicar aquest

número al comerç i consum a Teià. Ho hem fet amb la percepció que és un

tema de força interès i amb la vocació d’aportar opinions i reflexions sobre

els problemes, reptes i oprtunitats del comerç local.



El passat 29 d’octubre va tenir lloc la

inauguració de l’ampliació del

cementiri (amb 300 nínxols i 30

columbaris), que inclou el nou tanatori

municipal i la rehabilitació de la

capella, a més de l’arranjament del

camí del Cementiri i l’entorn, convertit

en un passeig emblemàtic per al

poble. En definitiva, un equipament

necessari i alhora respectuós i

encaixat perpectament en un entorn

natural excel·lent i privilegiat.

A la inauguració, hi va assistir el

conseller de Governació i

Administracions Públiques, Joan

Carretero, i el president del Consell

Comarcal del Maresme, Pere Almera.

Inaugurada
l’ampliació del

cementiri
i l’arranjament del camí del Cementiri

Vista parcial de l’ampliació del
cementiri, amb els antics
ametllers conservats i els mòduls
de nínxols protegits amb planxes
de ferro rovellat.

Detall de l’interior
de la capella

restaurada i pintada,
amb el nou mobiliari
de fusta i amb marbre
i faristol a l’altar.
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Des d’aquest Butlletí publiquem un

reportatge fotogràfic complet i

aprofitem l’avinentesa per a felicitar

l’arquitecte del projecte, Fernando

Nieves, l’arquitecte municipal, Josep

Anton Novo, i l’empresa constructora

IOMSA.

Així mateix, recordem que s’ha

aprovat un nou reglament municipal

que regula el cementiri, amb els nous

nínxols, i el servei municipal de

tanatori, a càrrec de POMPAS

FÚNEBRES DE BADALONA, empresa

adjudicatària del servei i que ha

equipat bellament i funcionalment el

tanatori i ha costejat la restauració de

la capella (que seguirà essent un lloc

de culte religiós, per bé que també es

podrà habilitar com a lloc de

cerimònies laiques).

Mirador exterior del cementiri,
pavimentat, amb barana de ferro
rovellat, il·luminació, i bancs i
cadires; i escocells amb cirerers
d’arboç.

Detall de la pavimentació del camí del
Cementiri amb llamborda rústica
perfectament integrada a l’entorn de vinya
i sauló.

El nou tanatori
municipal des del pati

interior de
l’ampliació del

cementiri, construït
per IOMSA.

Detall de l’interior
del tanatori, a la
sala de vetlla, amb

el nou mobiliari
equipat per Pompas

Fúnebres de Badalona.

Inauguració oficial de la
pavimentació i arranjament del
camí del Cementiri, amb el
conseller de Governació, Joan
Carretero, tallant la cinta;
el president del Consell
Comarcal del Maresme, Pere
Almera; i l’alcalde de Teià,
Andreu Bosch.
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ACESA ABERTIS aporta
51.000 € més al
Projecte CELLA VINARIA

El passat 9 de desembre va tenir lloc
a la sala de Plens la signatura del nou
conveni entre ACESA i l’Ajuntament de
Teià, a través del qual la
concessionària d’autopistes del grup
Abertis aporta 51.000 EUR més al
Projecte arqueològic i de centre
d’interpretació museístic CELLA
VINARIA, quantitat que se suma als
45.000 EUR aportats el 2003.

D’aquesta manera, ACESA confirma
l’aposta més important procedent del
sector privat a aquest projecte de
centre d’interpretació museístic sobre
els orígens i el comerç del vi a l’època
romana, la qual cosa abona la dona
confiança i les bones espectatives
d’aquest projecte arqueològic a
l’entorn del jaciment romà vitivinícola
del veral de Vallmora (Teià).

A l’acte de signatura, hi van assistir
Lluís Serra i Serra, director general
d’Autopistas, Concesionaria Española,
S.A. (Unipersonal); Miquel Camacho,
gerent de l’Àrea Metropolitana Nord;
i Andreu Bosch i Rodoreda, alcalde de

Teià.

Materials Homs SL

aporta 4.000 €

al Projecte

CELLA VINARIA

L’empresa Materials Homs SL ha

signat un conveni amb l’Ajuntament

de Teià d’aportació econòmica per

valor de 4.000 EUR com a contribució

al projecte arqueològic CELLA

VINARIA. L’Ajuntament de Teià

agraeix públicament a Materials

Homs, amb magatzems de distribució

al Masnou i a Alella, però vinculats

familiarment amb Teià, la seva

contribució al projecte CELLA VINARIA

de centre d’interpretació museístic. A

l’acte de signatura hi van assistir

L’Alcalde i el Director General D’ACESA ABERTIS
durant l’Acte de la Signatura

Antoni Homs i Alsina, gerent de

Materials Homs SL, i Andreu Bosch,

alcalde de Teià.

Materials Homs SL s’afegeix a les

contribucions ja realitzades per Alella

Vinícola Can Jonc SL, Caixa Laietana i

Grupo Godó de

Comunicación, a més de

l ’ e s p o n s o r i t z a c i ó

d’ACESA ABERTIS. Així

mateix, Alella Vinícola

Can Jonc SL també

signarà aquest desembre

un nou conveni de

col·laboració per al 2005

per valor de 6.000 EUR.

Per altra banda, s’ha

ratificat l’acord de difusió

audiovisual del projecte amb

MARESME TV (abans TV PREMIÀ), amb

conveni signat entre Ester Alonso,

directora de la cadena, i l’Ajuntament

de Teià.
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Crida per a una bona recollida

de la brossa orgànica

Llaunes, xapes i metalls
Plàstics i envasos de plàstic
Envasos de tetra brik

Embolcalls de composició mixta
Paper d’alumini
Bolquers i compreses
Pols d’escombrar
Cendra i burilles de cigarreta
Restes d’articles de pell i tèxtils
Restes de bricolatge
Restes de ceràmica
Vidre i envasos de vidre
Paper de diari i revista

Cartró

NOSÍ
Restes de fruita i verdura
Restes de carn i peix
Ossos
Marro de cafè
Restes d’infusions
Serradures
Closques d’ou
Closques de fruita seca
Closques de marisc
Restes de plantes i de jardí
Taps de suro
Paper de cuina brut
Restes de pa
Menjar en mal estat sense envàs

DIES DE RECOLLIDA

De maig a setembre: Dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 15 a 20 h.

D’octubre a abril: Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 20 h.

Empitjora la qualitat
de la brossa orgànica i
se’n recull menys

Fa mesos donàvem com a dada

positiva que la brossa orgànica que

generàvem a Teià tenia un

percentatge de materials impropis

(residus que no són orgànics) del

7,7%. Malauradament, la

caracterització dels residus de la

matèria orgànica aportats per Teià al

setembre va donar un tant per cent

d’impropis del 12,9%.

Aquesta dada, juntament amb les

dades de quantitats mensuals

recollides, faran que a començament

del 2005 despleguem una nova

campanya informativa domiciliària,

per tal de garantir que Teià faci

correctament la recollida selectiva de

la brossa orgànica.

ANY 2003 ANY 2004

Brossa Brossa Brossa

de rebuig de rebuig orgànica

GENER 191.380 174.060 11.720

FEBRER 166.920 140.320 18.320

MARÇ 204.760 176.100 21.060

ABRL 212.380 180.820 20.060

MAIG 228.900 198.220 19.720

JUNY 214.980 208.400 21.080

JULIOL 233.560 212.740 19.680

AGOST 210.660 195.580 17.180

SETEMBRE 221.660 189.560 18.260

OCTUBRE 210.580 179.240 17.140

Al marge d’anar insistint en una bona

tria dels materials orgànics,

l’Ajuntament de Teià elaborarà unes

ordenances d’ús dels contenidors de

la via pública, mitjançant la qual, a

més d’evitar i sancionar abocaments

incívics al costat dels contenidors de

materials reciclables i dels

contenidors de rebuig, tendirà a evitar

i sancionar l’abocament de brossa de

rebuig en els contenidors marrons

destinats a la brossa orgànica, una

actitud incívica i insolidària que no

entenem.

Bosses compostables

gratuïtes a partir del

2005

A partir del 2005, l’Ajuntament de

Teià lliurarà trimestralment, al taulell

d’Informació i registre de les oficines

municipals, els paquets de bosses

compostables per a cobrir les

necessitats d’acord amb el servei de

recollida de la brossa orgànica del

trimestre.

Caldrà recollir les bosses al llarg del

primer mes de cada trimestre: a partir

del 20 de gener, a l’abril, al juliol i a

l’octubre, tot identificant-se

documentalment com a residents. Les

bosses compostables seran per a

contenidors de 10 l, per bé que se’n

lliuraran de 25 l per a famílies

nombroses, tal com es va fer al gener

durant la campanya informativa de

desplegament del servei de recollida

de la fracció orgànica.
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�

La família Roehrich, de
can Wertheim, recupera
la cervesa Moritz

L’actual propietari de can Wertheim
(Teià), Daniel Roehrich, rebesnét de
Loius Moritz, ha recuperat la
comercialització de la cervesa Moritz
(Cervezas Moritz SA), la més antiga
de Catalunya (1856), amb seu a la
Ronda Sant Antoni de Barcelona
(www.moritz.es).

L’etiquetatge d’aquesta cervesa és en
català, una aposta valenta per la
normalització de la llengua catalana:
llegim l’epígraf trilingüe «Cervesa -
Bière - Cerveza» a l’etiquteta anterior,
però al revers de l’envàs tota la

descripció històrica i química del
producte és exclusivament en català,
que reproduïm:

«LOUIS MORITZ, nascut l’any 1830 a
Pfaffenhoffen, Alsàcia, s’afincà a
Barcelona a mitjans del segle XIX i
fundà l’any 1856 la fàbrica cervesera
pionera del nostre país. Avui, els
rebesnéts del fundador, camí de la
sisena generació, segueixen oferint a
la Ronda de Sant Antoni de la Ciutat
Comtal l’art i la ciència de més de cent
cinquanta anys de tradició familiar en
el món de la cervesa.

»MORITZ és una cervesa barrejada
amb maltes pàlides, aigua de Font
d’Or del massís del Montseny-
Guilleries i perfumada amb una
infusió de flors de llúpol aromàtic de
Saaz. El mètode d’elaboració retorna
a l’autenticitat, recuperant l’ús de
tancs de baixa altura i pressió que
milloren l’acció del llevat. Ingredients
i mètode són els secrets del sabor i el
cos d’aquesta gran cervesa.»

Enhorabona a la família Roehrich per
recuperar aquesta cervesa
emblemàtica i per l’aposta en favor

de la llengua catalana.

�

Àlvar Maduell publica un
nou estudi filològic

El lingüista i filòleg Àlvar Maduell ha

publicat el seu onzè volum a la

Col·lecció Maduixer que s’edita des

de Teià. Es tracta del llibre Plagiat dues

vegades el catecisme en vers de Josep

Baborés (1840 i 1854). Josep Baborés

va ser rector de Gualba, poeta i

guerriller a la Guerra del Francès; el

1819 va publicar a Girona un breu

catecisme de la doctrina cristiana en

vers, i també és autor del poema

d’aversió i lluites contra Napoleó La

Guerra del Francès, editat també per

Maduell a la mateixa col·lecció.

Entre els onze volums de la Col·lecció

Maduixer, Maduell ha publicat Espriu

escriu sobre el Premi d’Honor (1995),

Televisió Catalana abans de TV3

(1997), Designis divins i cas Escrivà,

o el nom de Déu pres en va (1999),

Sense Conferència Episcopal (1999),

Quatre fulls dispersos de Joaquim

Ruyra (2000) i Autors editats en català

a principis del XIX (1801-1833).

Felicitem, doncs, aquest teianenc per

la seva prolífica tenacitat

investigadora.

�

Mou-te amb Bus

Dins les accions per a promure l’ús

del transport públic entre els joves,

les regidories de Mobilitat i

Ensenyament han posat en marxa una

campanya d’informació sobre les

possibilitats de desplaçament en

mitjans públics entre els municipis de

Teià, el Masnou i Alella. Aquesta

campanya posa a disposició dels

tutors de l’IES Alella un bonobús per

a l’alumnat per realitzar visites

d’interès a Teià i a d’altres pobles del

Maresme. Cada alumne que participa

en les activitats rep un abonament de

10 viatges i un plànol amb els

itineraris i els  horaris dels autobusos

d’Alella, el Masnou i Teià.

�

Aprovat un crèdit extraordinari per a inversions
urgents

Inversions extraordinàries 2004

Clavegueram d’un tram del carrer Folch i Torres 12.000

Enderroc de l’edifici de la Cooperativa i neteja solar 33.000

Adequació i tractament de la zona verda del torrent de Vallmora 14.000

Pavimentació placeta i tram final del carrer dels Pins 40.000

Arranjament d’un tram de clavegueram del passeig de la Riera 33.000

Encàrrec del Pla director de clavegueram 8.000

Projecte i topogràfic de les escales de Pau Picasso 9.000

Adequació de la zona verda del carrer Montseny 3.000

Enjardinament de les escales del carrer Garrofers 6.000

Substitució de l’arbrat de la plaça del Mil·lenari 3.000

193.000

En el Ple d’octubre es va aprovar un crèdit extraordinari de 193.000 EUR per a
cobrir un llistat d’inversions urgents, que o bé ja s’han executat o s’executaran
en el decurs del primer trimestre del 2005.

Vet aquí la llista dels conceptes de les inversions:



El passat 18 de novembre

es van signar els dos

convenis en matèria de

seguretat ciutadana entre

el Departament d’Interior

de la Generalitat de

Catalunya i l’Ajuntament

de Teià.

En primer lloc, es va signar

el conveni de coordinació i

col·laboració en matèria

de seguretat pública entre

l’Ajuntament de Teià i el

Departament d’Interior,

que afecta i compromet de iure els

operatius de la nostra Policia local i

el cos de Mossos d’esquadra, per bé

que aquesta coordinació i

col·laboració ja era evident, de facto,

especialment de la mà de l’ABP de

Premià de Mar (seguretat ciutadana,

patrulles mixtes, operatius

coordinats en dates i esdeveniments

senyalats, etc.).

Signat el conveni de coordinació entre Mossos

d’esquadra i Policia Local

També es va signar el conveni per a

connexió al Sistema d’Informació

Policial de Mossos d’Esquadra, que

garanteix una coordinació interna

entre la base de dades de Mossos

d’esquadra i la de la Policia local i

garanteix l’adaptació de la Policia

Local a una millor gestió de la

seguretat ciutadana i a la

corresponsabilitat que se’n

deriva.

Per part de la Generalitat de

Catalunya, hi van assistir el

director general de Seguretat

Ciutadana, Jordi Samsó; el

secretari de la Delegació del

Govern, Amand Calderó; el

subdirector general de

Policies Locals, Carles

Sánchez; i l’inspector en cap

de l’ABP Premià de Mar de

Mossos d’esquadra, Josep-

Lluís Rossell.

Per part de l’Ajuntament de Teià, a

més de l’alcalde, hi van assistir el

regidor de Governació, Agustí

Barbolla, i el regidor Josep Botey, així

com també el sotsinspector en cap de

la Policia Local de Teià, Norberto

Fernández, acompanyat d’alguns

agents municipals i dels caps de les

Policies Locals dels municipis veïns.

La televisió

digital

terrestre, en

funcionament a

Teià

La General i tat de Catalunya i

Televisió de Catalunya han posat en

marxa el projecte Maresme Digital,

adreçat a tots els ciutadans de la

nostra comarca, per avançar cap a

aquest nou concepte de televisió

(Televisió Digital Terrestre).

A més de resoldre els problemes

històrics d’interferències en la

recepció del senyal de televisió que

ha estat patint el Maresme (i Teià,

molt especialment), aquesta nova

tecnologia ofereix molts altres

avantatges, com la millora de

qualitat d’imatge i so i l’accés a

serveis i continguts interactius. A

més, en un futur, la Televisió

Digital Terrestre (TDT) permetrà la

recepció de nous canals de televisió

que es rebran de manera gratuïta.

El  nostre Ajuntament,

conjuntament amb el  Consel l

Comarcal del Maresme, col·labora

en la difusió d’aquesta iniciativa

que fa que la comarca del Maresme

sigui capdavantera en el

desplegament de la TDT a

Catalunya.

Com recordareu, amb el darrer

Butlletí vam distribuir un tríptic

amb la informació tècnica

necessària per gaudir d’aquest

sistema de televisió i  de com

instal·lar-vos un decodificador al

televisor de casa.
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Joan Botey,

Tei de Plata 2004
Aquest any serà un cedre del Líban
l’arbre que decorarà la illeta de la plaça
de Catalunya durant aquestes festes
nadalenques. En la decoració de la
base de l’arbre hi han participat els
nens i les nenes del menjador de
l’escola El Cim.

D’aquests arbres, entre altres llocs del
poble, n’hi ha un exemplar
monumental catalogat als jardins de
ca la Cecília, seu del Casal de la Gent
Gran i del Museu Municipal, i un altre
de majestuós a ca l’Americano.

L’Ajuntament de Teià ha atorgat el
Tei de Plata 2004 a Joan Botey i
Casals. Tot i que l’acte de lliurament
va tenir lloc la diada de Sant Martí,
durant la Festa Major, l’acord de Ple
va ser ratificat per unanimitat el 18
de novembre de 2004.

Joan Botey i Casals ha estat regidor
d’aquest ajuntament durant 24 dels
25 anys d’ajuntaments democràtics,
efemèride que s’ha commemorat
enguany. Així doncs, el
reconeixement a Joan Botey, amb
vint-i-quatre anys de servei al poble
de Teià com a regidor d’aquest
Ajuntament (1979-2003), tant en el
desenvolupament de tasques de
govern com a l’oposició, ha estat un
dels aspectes que han empès els
grups municipals d’aquest

Ajuntament a atorgar-li aquesta
menció, decisió que ja es va adoptar
en la Comissió informativa de
Participació Ciutadana del 13 de
setembre de 2004.

Però sobretot ha estat valorada
molt posit ivament la seva
trajectòria al capdavant de la
regidoria de Cultura, i el guardó
esdevé un reconeixement a la seva
dedicació a la promoció de
l’activitat cultural a Teià, també
estretament vinculada, com a vilatà,
a entitats culturals del poble,  com
ara la Societat La Flor de La Palma
o la Colla Gegantera de Teià, entre
d’altres.

L’enhorabona, doncs, a en Joan

Botey!

Un cedre, l’arbre
de Nadal
d’enguany

La Carlota Mas obté el primer premi de la fase

comarcal de la Mostra Literària del Maresme

El passat 13 de novembre, en plena
celebració de la Festa Major, va tenir
lloc a Tordera l’acte de lliurament de
premis de la fase comarcal de la
Mostra Literària del Maresme.

Optaven a premi les obres
guanyadores de les fases locals de
tots els pobles de la comarca
participants. En aquesta ocasió, la
Carlota Mas va ser l’única guardonada
de la representació de Teià. Amb l’obra
Les aventures d’en Llorenç: La princesa

Xaxuterri va
obtenir el
primer premi
en modalitat
de prosa de la
categoria C.

Enhorabona.

L’arbre, seguint el criteri adoptat per
la regidoria de Medi Ambient l’any
passat (el cirerer d’arboç és als afores
de l’escola, a les escales del carrer dels
Pins), també es replantarà,
concretament a la primera illeta del
camí a Premià de Dalt, a la cruïlla amb
el carrer Lluís Companys, a escassos
metres del terme municipal de Premià
de Dalt.
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Just abans de la Festa Major,

l’Ajuntament de Teià va reubicar

definit ivament el  monument

restaurat de Félix Rodríguez de la

Fuente al jardinet públic de la

Reubicat
definitivament el
monument a
Rodríguez de la
Fuente

cruïlla entre el passeig de la Riera i

l’avinguda Roca Suárez-Llanos, al

costat de l ’àlber monumental

catalogat,  i  amb i l·luminació

directa.

Amb un cost de 9.000 EUR, la

resturació del  monument,  de

bronze, ha anat a càrrec de

l’escultor autor de l’obra original

del 1983, Ricard Medina. S’han

hagut de restituir quatre fragments

d’ala de les àligues que coronen el

monument,  malmeses per

bretolades al llarg dels anys, i refer

de nou el bust del naturòleg amb

el llop, també de bronze.

La reubicació pretén dignificar el

monument i situar-lo en un lloc

més visible i freqüentat, a l’entrada

del casc urbà.

Podríem dir que per ser un any de molt pocs bolets, la 2a  MOSTRA CULTURAL
i GASTRONÒMICA del BOLET de Teià ha estat prou reeixida.
A diferència de l’any passat, que va ploure, aquest any el temps va acompanyar,
i  el passeig per la Riera dels teianencs  i de  visitants dels pobles dels voltants
va permetre gaudir de la Festa.

Fira del Bolet

Casal de la Gent Gran
Amb absència de bolets naturals, amb
gran il.lusió els alumnes
de l’ escola El Cim i  els
avis i àvies del Casal
varen preparar «un bosc
màgic» en el jardí.
El jardí del Casal de la
Gent Gran és un marc
ideal per  a aquest tipus
d’exposicions i més si
són complementades
amb les col.laboracions
que aquest any han estat
dels membres  de l’ ADF
amb  el «verd» dels
nostres boscos,  Can
Gespa SL, majorista de
jardineria, i  la Jardineria
Villagrasa, amb la gespa
i la firma FUSTEREU SL,
amb la pèrgola. A tots ells el nostre
agraïment.

La Riera
La Fira, amb 15  firaires, tots ells amb
productes alimentaris i no alimentaris
d’artesania, va omplir el passeig de la
Riera des del Cafè de Baix fins a la
Casa de Cultura.

La Casa Municipal de
Cultura La Unió
Durant tot  el dia quatre coses s’hi
van poder veure. Al  matí l’exposició
del 20è aniversari del grup de Teatre
TRES o VINT, que estava exposada des
de la setmana de la Festa Major,
l’exposició de 30 anys de porrons del
Casal d’Alella, al migdia a la sala
d’actes el Tastet, amb la col.laboració
dels restaurants  Casa Paco, Can
Raspall i Can Cambray,
complementats amb el vi de Can
Marcual i el pa del forn Racó del
Forner. A la tarda, també a la sala
d’actes, hi va haver un acte  cultural
que va consistir en  la presentació del
llibre Guia del Parc de la Serralada

Litoral, amb el biòleg Héctor Andino,
la gerent del Parc,  Montserrat Grau, i
el president del Parc i  alcalde de la
vila, Andreu Bosch.

No podem oblidar el treball  dels
treballadors municipals i la

col.laboració desinteressada dels
voluntaris que hi ha sempre al darrere
d’aquests esdeveniments. També per
a tots ells el nostre agraïment.

I finalment el nostre agraïment i
reconeixement a aquelles empreses i
comerciants, tots ells de TEIÀ, que han
estat aquest any els set patrocinadors
d’aquesta 2a Mostra del BOLET:

Portes i automatismes  ENRIC

Portes automàtiques

93. 555.93.38

El Racó de les Flors

Plantes i Flors

93. 540.46.37

Finques Orteu

Administració de finques

93.555.44.45

Cafor

Estampacions

metàl·liques i arandel·les

93.555.33.06

J. Puigoriol Sala

Blanqueig de teixits

93 555.06.66

Automòbils ROMA

Venda de cotxes

93.555.86.55

Fresco Podología S.L.

Productes de podologia
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Introducció
L’OMIC és un servei d’atenció al
consumidor que ofereix
l’Ajuntament de Teià i que des de
l’any 2002 forma part  forma part
de la Xarxa de la Diputació, que
coordina en un sol programa
telemàtic  totes les OMIC de la
província de Barcelona.

L’OMIC davant d’una queixa o
reclamació pot fer dues coses:
intentar mediar entre les dues parts
(impossible amb grans empreses com
Telefònica), o per altra banda
sol·licitar l’ajut de la Junta Arbitral de
Consum o d’altres organismes
públics. En qualsevol cas sempre
orienta el consumidor de les millors
opcions, tant de mediació com
jurídiques, essent el propi afectat qui
decidirà finalment la via a seguir.

Reclamacions

ANY  2003 25
ANY  2004   (fins novembre) 45

Un àmbit de consultes/reclamacions
que s’han atès, i en la majoria dels casos
solucionat, són les de telefonia.

Les oficines del consumidor acostumen
a tenir un protocol d’actuació molt
acurat i sobretot més directe amb les
grans companyies de prestació de
serveis, per mesurar els resultats.
Les queixes més habituals vénen
donades per una prestació de serveis
incorrecta, l’incompliment de les
clàusules contractuals, preus fora de la
legalitat, existència de clàusules
abusives en contractes d’adhesió,
publicitat no veraç, i per tant
enganyosa.

Un altre grup de reclamacions han estat
els arrendaments d’habitatges, gas i
electricitat (subministraments) i els
serveis bancaris.

Per altra banda, s’ha donat
assessorament per a la creació d’ una
associació de comerciants del Mercat,
a  fi de dinamitzar-lo i fer-lo més
atractiu per al consumidor.

Oficina

Municipal

d’Informació al

Consumidor

(OMIC)

El SIJ és un servei de primera
consulta, en el qual s’orienta
l’interessat sobre la consulta o
problema que presenta. El Servei
és simultani amb el de l’OMIC i
realitzat per la mateixa persona,
Oriol Contreras de Lequerica,
advocat.

Consultes

ANY 2003 63
ANY 2004 (fins novembre) 51

El principal nombre de visites
d’assessorament jurídic  corresponen
a temes hereditaris, que moltes
vegades no es comptabilitzen com a
consulta independent però que es
tracten en el desenvolupament d’altres
temes amb els quals es  relacionen.

Un altre sector de consultes
nombroses és el de les parelles de fet,
que pressuposa una vuitena part de les
visites. Aquestes consultes tenen el seu
origen en la necessitat de les parelles
de conèixer quins drets empara la
parella de fet, ja que  Catalunya manté
un règim diferent i més desenvolupat
que la resta del país. La inquietud,
doncs, d’aquests joves versa sobre el
seu futur  davant de la  forma clàssica
de formar una família.

Una altra temàtica de les consultes que
sempre ha preocupat a la població
radica en el món laboral. En aquest cas
han estat consultes preventives, però
també quan s’han donat problemes
greus. Els treballadors estan
preocupats pels tipus de contractes
que els  ofereixen les empreses, però
això és el  normal , ja que en la majoria
dels despatxos d’advocats aquest
percentatge de consultes és
aproximadament semblant.

Horari d’atenció al públic
de l’OMIC i del SIJ

Sol.licitud de visita prèvia concertada

al consultori mèdic o per telèfon

(93.540.12.03).

Els horaris durant l’any 2004 han

estat quatre dies al mes:

al matí, de 10h a 13h, dos dimarts  i

a la tarda, de 16h a 19h dos dijous.

Servei

d’Informació

Jurídica (SIJ)

CITE: Centre

d’Informació per

a Treballadors

Estrangers

El passat mes de setembre, els

ajuntaments del Masnou, Alella i Teià,

han fet possible l’obertura al públic

del Centre d’Informació per a

Treballadors Estrangers, CITE,

coordinat per Comissió Obrera

Nacional de Catalunya, CCOO. Un

servei mancomunat que vol facilitar

l’arribada, l’estada i la inserció laboral

i social dels immigrants.

L’oficina, ubicada a l’Edifici Centre del

Masnou, carrer Pujades Truch número

1 (Mercat Municipal), té horari

d’atenció al públic tots els dijous de

16h a 20h, concertant entrevista

prèviament als Serveis Personals de

l’Ajuntament del Masnou, telèfon

93.540.74.40, o bé adreçant-vos al

Servei Bàsic d’Atenció Social Primària

de l’Ajuntament de Teià, al telèfon

93.540.61.40.

CITE proposa i ofereix, des de la

tramitació de permisos de residència,

treball i nacionalitat, el servei

d’acollida i informació sobre

escolarització, sanitat, habitatge,

prestacions socials, ocupació laboral

i reagrupament familiar, fins a la

difusió de la cultura catalana. Però,

com apuntàvem a l’anterior Butlletí,

només amb una bona coordinació i

comunicació de les associacions

d’ajuda als immigrants, en el nostre

cas, el GRAMC, i la resta de serveis de

mediació involucrades, els Serveis

Socials, i ara, el CITE, aconseguirem

el ple accés dels immigrants a la

informació i recursos a què tenen dret.

L’Ajuntament de Teià, des de la

regidoria de Serveis Socials, aposta per

aquesta línia de treball, i vol donar les

gràcies, una vegada més, a totes

aquelles entitats i persones que ho

estan fent possible.
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�

Servei de pediatria

El Servei Català de Salut torna a fer
palès el seu compromís i, aquest mes
de novembre, s’inicia el Servei de
pediatria amb una nova pediatra
titulada, destinada, definitivament, a
Teià: la Dra. Mercè Vilallonga.

L’horari d’atenció continuarà essent
els dimecres de 15h a 20h al
Consultori Municipal de Salut.
Tanmateix, el Servei Català de Salut
té previst ampliar, properament,
aquesta franja horària d’atenció.

�

Moció contra la violència

envers les dones

La violència contra les dones és un
important problema social i històric,
expressió d’un ordre social basat en
una desigualtat que desvaloritza i
subordina les dones enfront dels
homes, i que, malgrat els avenços
obtinguts en el camí vers la igualtat
entre dones i homes, es continua
manifestant d’una forma cruel i
reiterada.

Malgrat les nombroses campanyes,
resolucions i recomanacions fetes,
tant per organismes nacionals,
estatals com internacionals, seguim
observant que la violència contra les
dones continua essent un mal
endèmic de la nostra societat.

Per això, el passat 18 de novembre
d’enguany, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar, amb el consens de tots els
grups polítics, una Moció contra la
Violència de Gènere, expressió de la
nostra sensibilitat i compromís
d’actuació cap a una problemàtica
encara no resolta, que acordava:

� lluitar contra la violència envers
les dones, mitjançant un seguit
de mesures que concretin, d’una
forma integral, aquelles
actuacions d’atenció a les
víctimes que tenen com a
objectiu assolir la seva plena
recuperació personal i social;

� mantenir i millorar les mesures
educatives, preventives i de
sensibilització

� difondre els valors d’igualtat, de
tolerància i de respecte entre
totes les ciutadanes i ciutadans.

� habilitar una partida
pressupostària específica per tal
de fomentar les activitats de
sensibilització i prevenció

Un acord polític que se sumava a les
activitats organitzades pel Grup
d’Opinió Dones 21, amb el suport de
l’Ajuntament de Teià, que
commemoraven la Diada internacional
contra la violència envers les dones,
el 25 de novembre, i que van finalitzar
amb una concentració davant del
Mercat Municipal, a la plaça Catalunya,
amb l’emotiva encesa d’espelmes per
als milers de dones assassinades i
amb un important volum de

participació.

�

El Servei

Local d’Ocupació (SLO)

Borsa de treball

L’SLO actua com a mediador entre les
empreses que cerquen personal i les
persones que
cerquen una feina.
La Borsa de Treball

ha gestionat des del
gener 63 ofertes i
més de la meitat
han estat cobertes
per gent inscrita en
el servei.  Per tant,
si sou un industrial,
comerciant o
professional i
manqueu de
personal eventual o
fix, l’SLO fa una
preselecció dels
perfils professionals
que sol·liciteu i els
posa a la vostra
disposició. En canvi, si esteu cercant
feina, sol·liciteu dia i hora a l’SLO i us
farem una entrevista per tal de recollir
les vostres dades professionals i
expectatives laborals actuals.

Servei d’informació i

orientació

Aquest any 2004 ja s’han entrevistat
al servei de Teià  147 noves persones

que estaven en situació d’atur o bé
treballant. Recordeu que podeu
utilitzar el servei tantes vegades com
vulgueu tant per assessorar-vos de
com començar de nou a cercar una
feina, d’orientar-vos en l’ àmbit de la
formació,  com  per optimitzar el
currículum i  afrontar les entrevistes
de selecció o bé d’informar-vos dels
diferents tipus de contractes i d’altres
aspectes relacionats amb el mercat de
treball.

Cursos de formació
ocupacional

Fent front a la demanda de
treballadors en el sector de la gent
gran hem organitzat un curs de 369
hores per a formar auxiliars de
geriatria. Es tracta d’un curs
subvencionat per la Generalitat i
gestionat per l’Ajuntament adreçat
majoritàriament a persones en
situació d’atur.

El vam iniciar el 8 de setembre  i en
horari de tardes de dilluns a divendres
a l’Escola El Cim amb 20 participants.
Actualment, ja en el darrer mes de
formació, desembre,  els alumnes

estan fent pràctiques tutoritzades en
diverses residències de la zona del
Baix Maresme.

 Si voleu accedir a aquest servei cal

concertar una entrevista al Local de

Sant Berger (Camí de Premià de Dalt

núm. 68, al costat de la casa dels

guardes) o al Consultori (Pg. la Riera

118) . També ho podeu fer  per telèfon

al 93 540 61 77.

Assistents al curs d’Auxiliar de Geriatria
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La Regidoria d’Hisenda informa que
s’han aprovat les taxes i impostos del
2005 amb el vot favorable de tots els
grups polítics representats a
l’Ajuntament (ERC, PSC, CiU i PP).
Aquest fet és molt important ja que
aquest any es planteja una pujada
impositiva important, i tots els grups
polítics hem fet un exercici de
responsabilitat i hem pactat un
increment gradual dels impostos per
equilibrar la situació financera de
l’Ajuntament.

Els motius pels quals hi ha una situació
desequilibrada a les arques municipals
són:

� Desacceleració de la construcció,
que fins ara era una de les fonts
important d’ingressos municipals.

� El fet de no recaptar l’IAE ha suposat
una davallada important en els
ingressos municipals que l’Estat no
ha compensat adequadament.

� Teià va sortir publicat com un dels
municipis més rics de Catalunya i
de l’Estat, i això que a priori podria
semblar bo, en realitat és negatiu
ja que les administracions faciliten
els diners pel nombre d’habitants i
alhora pel nivell de recaptació que
apliquen els ajuntaments.
Amb aquests nivells de renda per
càpita no s’entén que, per exemple,
Teià sigui el municipi on es paga la
recollida d’escombraries més
econòmica de tota la comarca tot i
haver augmentat el 50% del cost
l’any passat i aplicar el sistema de
recollida selectiva orgànica.

Tots aquests condicionants ens han portat
en un camí sense retorn que solament es
pot redreçar equilibrant els impostos i les
taxes municipals, de forma que amb els
impostos i les taxes que es recapten
municipalment més les subvencions de
funcionament d’altres institucions i
solament parcialment (i, recalco
parcialment) una part de les taxes o les
llicències d’obres, serveixin per finançar la
despesa corrent; mentre que la resta
serveixi per finançar inversions i així evitar
el sistema utilitzat fins ara, un
funcionament del dia a dia que s’ha basat
en una política de creixement urbanístic.

Les mesures que hem aplicat per redreçar
la situació són:

IBI
Increment del punt 76 al punt 93.
L’augment és aproximadament del
24%, i el motiu de la pujada de l’IBI
és:

� En aquests moments és l’impost
equitativament més just, ja que
qui té més o viu en una casa amb
un valor més alt, és qui més
contribueix.

� Perquè Teià té el límit fins a 1
punt 10 per pujar l’IBI i a nivell
de recaptació és el que permet
equilibrar més ràpidament la
situació.

� Finalment, perquè ens trobem
amb un valor cadastral que no
s’ha revisat des de l’any 94, amb
l’únic increment del 2% anual i
amb pujades puntuals del tipus.
Però tots sabem el valor de
l’habitatge actual, que solament
aquest any ha pujat més d’un
17%. Amb l’inici de la planificació
urbanísitica que ha d’acabar amb
la revisió del valor cadastral
d’aquí a 3 anys, fins i tot ens
podríem trobar amb veïns que
podrien passar a pagar el doble
d’impost tot i baixar els tipus
impositius, ja que l’actualització
del valor cadastral fa augmentar
desproporcionadament la base
impositiva.

D’altra banda, s’augmentaran les
bonificacions per a famílies
nombroses del 15% al 25%, sempre
que el valor cadastral no superi els
100.000 euros.

Taxa d’escombraries
Increment del 3% però s’afegeixen una
sèrie de bonificacions i exempcions:

1. S’ha fet un escalat
d’ingressos en funció del qual una
persona o família que sumant els
ingressos  i restant fins a 300 euros
de l’IBI, lloguer o hipoteca que pagui
sobre el pis, estigui per sota el valor
del salari mínim actualitzat a aquest
any (uns 6.800 euros anuals), estarà
exempta de la taxa d’escombraries.
Si solament sobrepassa el valor en un
5% tindrà una bonificació del 50% i si
supera el valor entre un 5 i un 10% se
li bonificarà en un 25%.

2. Les persones que vagin un
mínim de 6 vegades a la deixalleria,
tindran una bonificació del 5% sobre
la taxa del 2006, i si hi van més de 6
vegades tindran una bonificació del
10%. (caldrà presentar els rebuts
corresponents). Aquesta és una
mesura per afavorir la sostenibilitat i
per tenir més nets els carrers.
3. Finalment, al marge de les
taxes, s’ha de tenir en compte que
l’Ajuntament de Teià comprarà bosses

de recollida de brossa orgànica i les
donarà gratuïtament als veïns que les
sol·licitin cada trimestre. Això
suposarà un estalvi anual per  a les
famílies d’aproximadament 20 euros,
un 20% de la taxa d’escombraries.

Impost de Vehicles
Increment de l’1.8 al 1.85, que
representa un increment del 2,7%.
Aquells vehicles que reuneixin la
característica d’històrics (declaració
oficial de la Generalitat) són els únics
que n’obtindran l’exempció. La resta
de vehicles, encara que tinguin 25
anys, se’ls ha aplicarà l’impost.

Impost i taxa sobre
obres i Construcció
Es manté l’impost al 4% i la taxa al
0,8%, però s’afegeix una bonificació
de fins al 30% de l’impost d’obres i
una exempció de la taxa d’obres a les
persones que vulguin realitzar
rehabilitacions de façanes. D’aquesta
manera l’Ajuntament intenta
col·laborar amb els veïns que vulguin
fer que el poble sigui més bonic i més
arreglat.

També es farà una bonificació del 5%
per a les construccions que incorporin
sistemes ecològics d’energies
renovables, sempre que la normativa
urbanística que s’està elaborant
properament ho permeti.

Resta d’Impostos i
taxes
La resta d’impostos i taxes incrementa
el 3%, aproximadament l’IPC, excepte
els serveis esportius, que incrementen
el 5% a causa de l’augment dels costos
dels cursets que es realitzen i el 5% a
la piscina, per l’increment desmesurat
del cost de la Creu Roja.

També s’han regularitzat situacions
anòmales com la fixació del preu
públic dels casals, tant de l’estiu com
del Nadal.

Finalment, per acabar l’explicació, val
a dir que tot i que a ningú ens agrada
prendre aquestes decisions, per
responsabilitat, coherència i sentit
comú creiem que és inevitable i que
no hi ha cap més sortida. És una
situació límit que s’ha de solucionar i
no podem permetre que es vagi
deteriorant més.

Les taxes municipals del 2004

�

ALBERT GALLÉS

Regidor d’Hisenda
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�

La centraleta telefònica,

optimitzada

Amb la intenció d’oferir un millor

servei d’atenció al ciutadà i també

estalviar en despesa telefònica vam

sol.licitar a l’empresa T-Partner una

auditoria de la centraleta i en

conseqüència hem aplicat les

possibilitats de què disposava i que

actualment estaven inoperatives:

Respostes automatitzades, marcatge

abreujat, trucades de fix a mòbil com

de mòbil a mòbil, etc.

�

Oferta d’activitats

de Nadal

Aquest any des les àrees de

Participació (Cultura, Joventut,

Participació i Comunicació) i d’Atenció

a les Persones (Ensenyament, Sanitat,

Benestar Social i Gent Gran) hem

globalitzat l’oferta d’activitats amb

motiu de les festes de Nadal.

S’ha procurat oferir diferents

alternatives a col.lectius de diverses

edats. El programa el trobareu a la

contraportada.

�

Presentació del projecte
de l’Institut

Si no hi ha problemes d’agenda amb

els responsables del Departament, el

dia 17 de desembre els arquitectes

responsables del projecte de

construcció de l’institut (SES)

conjuntament amb la Cap de la Secció

d’Obres i Manteniment i el

coordinador de Secundària del

Departament faran l’exposició pública

als representants de la comunitat

educativa:

Consell Escolar, AMPA i Ajuntament.

L’Ajuntament també ha convidat els

membres de la Plataforma Pro Institut

a fi i efecte de poder aportar

suggeriments al projecte.

Posteriorment es farà una exposició

pública al llarg del primer trimestre

del 2005.

�

Reunions per la millora

del servei de menjador

a l’IES d’Alella

Al llarg d’aquests dos últims mesos

s’han realitzat reunions de

coordinació amb els responsables del

Consell Comarcal i de l’empresa

SENFO, adjudicatària del servei de

monitoratge del menjadors de l’IES

Alella.

L’objectiu d’aquestes reunions ha

estat el d’analitzar els aspectes que

poden ser millorables en base als

límits que determinen les condicions

de l’adjudicació del servei. Un dels

punts als quals hem arribat a un acord

ha estat la possibilitat de la utilització

de l’espai de la biblioteca sense cap

sobrecost. Tot i aquest acord, gràcies

a la disponibilitat de la direcció de

l’IES, al llarg d’aquest trimestre ho

tornarem a valorar.

�

Guarniment de l’arbre

de Nadal

Podreu observar enguany que l’arbre

de Nadal de la plaça de Catalunya ha

estat guarnit amb pintures realitzades

per l’alumnat de l’escola El Cim. S’ha

realitzat durant les hores de menjador

i tutoritzat pels seus monitors, ja que,

com la majoria sabeu, el ritme frenètic

que es porta a l’escola amb motiu del

festival ha fet impossible ampliar-ho

a la resta de nens i nenes.

�

Aquest any sí, el festival

de Nadal d’El Cim

La bona planificació temporal d’aquest

any ha permès poder realitzar a les

instal.lacions del Poliesportiu el festival

de Nadal un festival que reuneix molts

pares, mares, tiets, tietes, àvies i avis

davant de l’expressió nadalenca dels

nens i nenes.  Posar a disposició de

l’escola l’equipament del Poliesportiu

per a la realització d’aquesta activitat

és una forma de col.laborar en una

festa tan entranyable.

Atès el gran nombre d’alumnes que es van inscriure el passat mes d’octubre

als cursos de català  Bàsic 3 (25)  i  Intermedi 1 (20) vam  haver de traslladar, de

nou, les classes a  Ca la Cecília  (Casal de la Gent Gran).

Es té previst finalitzar aquests cursos a finals de gener  amb una avaluació El

proper mes de febrer hi haurà  noves  inscripcions  per als cursos que

començaran el mes de març.

També finalitzarà el proper dia 3 de desembre el curs Conèixer Catalunya  per

a nouvinguts amb l’assistència d’uns 12 alumnes  que estan molt satisfets de

tot el que han après sobre Catalunya  (història, llengua, literatura, geografia,

art, costums, ets.). El curs l’ha impartit en Juli Cuèllar  i l’ha  complementat

amb visites guiades  al Museu d’Història de Catalunya i la Ruta del Modernisme

a Canet de Mar.

Per a aquestes  festes recomanem  jocs  i vídeos  en català que podeu trobar a

la nostra pàgina web http://www.cpnl.org.

OFICINA DE CATALÀ
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Amb la iniciativa de la Regidoria d’Ensenyament s’ha endegat una campanya

de normalització lingüística conjunta i sobre la base d’un dossier de documents

administratius elaborat pel CPNL de l’Hospitalet es confeccionarà un recull de

models que facilitarà la gestió documental de les entitats. Aquest dossier serà

exportat a tots els altres centres.



No hem volgut fer en aquestes

pàgines una crònica del que ha estat

pròpiament la Festa Major de Sant

Martí 2004, entre d’altres coses per

no caure en valoracions simplificades

i també perquè és molt complicat

resumir en tan poc espai deu dies

d’activitat.

Ens conformaríem que féssiu la vostra

pròpia valoració d’acord amb la

presentació del programa de mà

d’enguany, en què des de la Comissió

de Festes se us convidava a degustar

amb tota la seva intensitat la recepta

de Festa Major, curosament preparada

i elaborada des del mes de gener

passat.

No sabem si és el cas de molts de

vosaltres, però hi ha gent que quan

surt a dinar o a sopar a un restaurant

sempre (o quasi sempre) demana el

mateix plat, en record del bon sabor

que li ha deixat les vegades que l’ha

degustat. Esperem que aquesta

sensació s’acosti a la que us ha

produït la Festa Major d’aquest any.

Si és així, ens donem per satisfets!

Per si a algú se li ha oblidat alguna

aroma o sabor, a continuació us els

refresquem amb unes quantes

imatges per al record...

Cop d’ull a la
Festa Major
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Des de la regidoria de Joventut s’està

treballant en la redacció de dos

documents que han de definir les

polítiques de joventut a Teià, que fixin

els objectius i les línies d’acció

prioritàries de la regidoria a mig i llarg

termini.

A partir d’un programa del Consell

Comarcal del Maresme, i sota la

supervisió i assessorament tècnic de

l’Observatori Català de la Joventut,

s’han iniciat els treballs per elaborar

un primer document d’Anàlisi de la

Realitat Juvenil. El treball de camp de

tractament de dades estadístiques i

de conducció de grups de discussió

el faran dos joves de Teià estudiants

de Ciències Polítiques, que esperem

que puguin presentar-ne els resultats

durant el primer semestre del 2005.

El segon document és el Pla Local de

Joventut. D’acord amb la línia de

treball de la Secretaria General de

Joventut de Catalunya, el Pla Local ha

de recollir les polítiques de joventut a

mig i llarg termini. Ha de plantejar,

però, objectius, accions i avaluació

amb una periodicitat anual, amb la

intenció de redefinir-lo en funció de

la seva pròpia evolució.

A partir d’un primer document de

treball elaborat des de la regidoria,

CRIDA A COL·LABORAR A

L’ÀREA DE CULTURA

Busquem gent amb idees i ganes de
col.laborar en la definició i preparació
dels actes festius i culturals de Teià que
s’organitzen durant l’any, amb la intenció
de començar a treballar a partir del mes
de gener de 2005.

Si hi esteu interessats, podeu contactar
amb nosaltres a través de l’adreça
electrònica cultura@teia.net o bé al
telèfon 93 540 47 96.

Lliurades les

claus dels 15

pisos

de lloguer per a

joves

El passat 23 de novembre es van lliurar
les claus de 13 dels 15 pisos de
lloguer per a joves del barri de can
Bassols. Els joves afortunats del
sorteig públic que va tenir lloc el 22
d’octubre (15 de 40 sol·licituds
admeses) van signar el contracte amb
els representants d’Adigsa, empresa
pública del Departament de Medi
Ambient i Habitatge que gestiona els
pisos; i, a continuació, se’ls van lliurar
les claus.

Hi van intervenir: José Luis Palomar,
de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL);
David Companyon, director de
Projecció Exterior d’Adigsa; i l’alcalde
de Teià, Andreu Bosch, que va felicitar
els joves afortunats.

L’alcalde va anunciar als assitents i als
mitjans de comunicació que
l’Ajuntament de Teià ja estava
treballant amb la Direcció General
d’Habitatge la promoció dels pisos
socials de la Plana en règim de venda
i de lloguer. En aquest sentit, l’equip
de govern sol·licitarà a la Direcció
General d’Urbanisme poder
augmentar de 60 a 80, com a mínim,
la promoció pública de pisos previstos
en el conveni urbanístic signat en

l’anterior legislatura.

S’inicia el procés

per a la redacció

dels documents

que definiran les

polítiques de

Joventut a Teià

per als propers

anys

incorporant les conclusions de
l’anàlisi de la realitat juvenil, i
comptant amb l’aportació de tots
aquells joves que vulguin intervenir-
hi, esperem poder presentar un primer
esborrany d’aquest document a finals
del primer trimestre del 2005.

Tots aquells joves interessats en
aquests o altres projectes ens podeu
fer arribar els vostres suggeriments
al Punt d’Informació i Casal de Joves
ASAC (pij@teia.net).
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17L’entrevista

A principis d’any, tancava a Teià la botiga tèxtil coneguda

com «L’Antonio», que va oferir al poble camises i pantalons

durant gaierebé vint anys. Actualment, l’Antoni i la seva

dona continuen la venda a diferents mercats no sedentaris

del Maresme. Fill de marxant, l’Antoni es va iniciar en la

professió als 13 anys, ajudant al seu pare a la parada. De fet,

del seu progenitor ha heretat el nom de «l’Antonio dels

pantalons», com molts l’anomenen encara.

Amb inquietuds associatives i fins i tot polítiques, va ser

alcalde de Teià entre els anys 1987 i 1991 i des de l’any 2000

és president de l’Associació de Marxants del Maresme.

Per què vau decidir tancar la botiga?

La botiga sempre ha tingut menys rendiment que la parada

als mercats, però la manteníem per oferir més comoditat als

clients. Quan els nostres fills van decidir no continuar amb

el negoci, vam optar per estar únicament als mercats. Entenc

que hagin descartat aquesta opció, ja que tenir un negoci

d’aquest estil és molt esclau i requereix d’unes renúncies

difícils d’assumir per persones joves.

Com valores el potencial comercial de Teià?

Un negoci d’ús diari pot funcionar; per exemple, queviures,

qüestions d’àmbit domèstic... Però productes relacionats amb

aspectes més personals, que segueixen unes modes, etc. és

una mica més difícil. Personalment, però, tinc molt bons

clients de Teià, eh!!

Quins inconvenients té actualment Teià en detriment del

comerç?

L’aparcament. Teià ha crescut cap als voltants i, per tant, hi

ha una gran part de la població que per acostar-se al poble

ho ha de fer amb vehicle. On el posen? Més aparcament,

facilitaria l’afluència. Em consta, però, que s’està treballant

per aconseguir-ho.

Com es podria afavorir el comerç al poble?

Potenciant més enllà del fet comercial, un conjunt de moltes

coses: perquè hi hagi comerç,  hi ha d’haver oferta i perquè

hi hagi oferta hi ha d’haver atractius i perquè sigui atractiu

hi ha d’haver coses. Potenciar l’atractiu dels pobles, amb

fires, exposicions, etc. és potenciar el seu comerç.

La nova població tendeix a comprar al poble?

Han vingut moltes parelles en què tots dos treballen fora del

poble. Tenen limitacions per comprar al poble, com l’horari

o l’aparcament. D’altra banda, penso que part d’aquesta

població ja té uns hàbits de compra, sobretot pel que fa a

articles d’ús no diari.

Per què a Teià no hi ha cap associació de comerciants?

Un dels problemes és que no hi ha una cultura

d’associacionisme. En general, als pobles petits el comerciant

n’és més aviat reaci, ja que sovint veu els seus possibles

associats com a competidors.

És favorable que en un poble hi hagi competència comercial?

Sí. Penso que el que perjudica és que la competència estigui

a fora, perquè aleshores no hi ha afluència de gent. Hi ha

gent que no sap el que té a la seva població.

Com és que Teià té un mercat de marxants tan minso?

Hi fa molt la tipologia de poble; hi ha una part important de

la població que treballa fora. Un mercat no sedentari es

nodreix en gran part de població que viu al poble,

especialment si és entre setmana.

Per què no teniu parada al mercat del poble?

Fa temps hi havíem tingut una petita parada. Però actualment

nosaltres portem una parada molt gran que és un camió

botiga i que, per les característiques del mercat, no podríem

desplegar.

Per acabar, un projecte immediat...

Des de la FECAM (Federació Catalana d’Associacions de

Marxants) estem pendents de presentar a la Generalitat el

«Llibre Blanc de la venda no sedentària», un estudi

macroeconòmic per donar a conèixer la realitat del sector.

’entre
vista

L
Antoni López
Marxant

�

� ELISENDA GUIU
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NO A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA

Catalunya és un país amb una clara vocació europeista,

probablement perquè els catalans sempre hem volgut anar

a buscar els anhels de llibertat fora de l’Estat espanyol, ja

que durant molt temps aquí ens trobàvem amb un mur

infranquejable d’incomprensió, i ens crèiem que a fora

ens podrien donar el que aquí ens negaven. Això ha

funcionat relativament perquè si bé és cert que Catalunya

ha fet grans avenços econòmicament gràcies a les seves

relacions amb Europa, com a contrapartida políticament

Europa no ens ha donat mai res ni ha recolzat cap de les

nostres demandes. I és que creiem que val la pena recordar

que Europa, l’Europa que s’està creant és una Europa

basada en el poder dels estats i aquí Catalunya per

desgràcia no hi juga cap paper, per més que se’ns vulgui

vendre el contrari.

És una Constitució que recolza encara més el paper dels

estats centralistes i en tenim exemples clars, com la

polèmica sobre el català o, de forma més flagrant, com el

cas de Fresno i les selecions catalanes. A Fresno qui estava

més en contra de les seleccions catalanes, amb excepcions

comptades, eren els estats europeus comandats per un

dirigent neofeixista d’Itàlia, que per cert és d’un dels partits

que governaran Europa, company i amic del ministre

Buttiglioni, famós per les seves declaracions homòfobes

sobre la igualtat de gèneres i sobre els homosexuals.

Aquesta no és l’Europa que volem, i no ens volem deixar

enganyar una altra vegada pels càntics de sirena que hem

de donar una altra oportunitat, ja que n’hem donat moltes

i hem ofert moltes mostres de bona voluntat, i la resposta

sempre ha estat la mateixa. Per tant, volem deixar molt

clar el nostre capteniment respecte de la Constitució

Europea i diem NO A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA, en la

qual:

� Els drets socials hi apareixen debilitats en comparació

amb els textos constitucionals de molts dels estats

membres.

� En la fiscalitat, la política social i la cooperació judicial

penal es continuarà aplicant la regla de la unanimitat,

sense que hi hagi hagut una aproximació als sistemes

socials i fiscals dels estats membres.

� La política exterior europea continua estant subjecta

als interessos particulars dels estats membres, perquè

en la presa de decisions es manté encara el dret a

veto, no deixant que Europa tingui una única veu al

món.

� El text que es vol ratificar és un tractat i no una

constitució, atès que és producte d’un pacte entre

estats i no de l’expressió de la voluntat de la

ciutadania, representada en el

Parlament Europeu.

� Catalunya ha quedat al marge del

procés constituent, tot i ser

l’única de les anomenades

regions constitucionals que va

organitzar, a més a més d’un

fòrum institucional, un fòrum

cívic per fer aportacions al

projecte (cap de les 80 propostes

de la Convenció Catalana per al

debat sobre el futur de la Unió

Europea han estat incorporades

en la redacció final).

� La llengua catalana no ha estat

reconeguda a Europa, malgrat els

esforços i la voluntat unànime de

tota la societat catalana, i s’ha

deixat en mans dels estats

qualsevol qüestió relacionada

amb els drets i la representació

de les nacions sense estat, sense

fer ni la més lleu menció al dret a

l’autodeterminació.

�

ALBERT GALLÉS

Regidor d’ERC

Des del Grup
Municipal d’ERC
volem desitjar un
feliç i pròsper
any nou a totes
les teianenques i
teianencs

-l’any de la commemoració dels 500

Anys dels Privilegis de Teià- i com a

desig particular de la Secció Local

d’ERC desitgem que per a l’any que

ve puguem gaudir de les nostres

pròpies seleccions esportives.
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Hi ha escrits que es desacrediten ells mateixos perquè

plantegen preguntes en que les respostes són clares i

contundents.  En un escrit en el butlletí de  CiU,  de la

regidora Fina Ribas, es pregunta si la FICOEM 2004 va ser

una fira comercial o infantil, i si va ser un aparador

comercial o propaganda partidista, entre altres.

Com es pot dubtar si va ser comercial o no,  quan el volum

de transaccions econòmiques es va triplicar al d’anys

passats?  O no es recorda, que en els anys anteriors, el

nombre d’expositors anava  baixant any rere any?  Com

es pot dubtar si va ser un aparador per al comerç i la

indústria o propaganda partidista quan no hi va haver cap

partit, ni cap eslògan, ni cap propaganda partidista enlloc?

L’any 2004, era el primer any que el nou govern es feia

càrrec de la FIRA de SANT PONÇ i mantenint tot el que s‘hi

feia (Trobada de Puntaires, Xocolatada, etc.), va  augmentar

el nombre d’activitats paralel.les amb la fira del mercat

de segona mà, la trobada d’intercanvi de plaques de Cava

i les actuacions de les escoles de dansa , música i gimnàs.

La idea del carrilet, que tant va agradar a petits i grans,

va ser per facilitar el desplaçament de la zona

d’aparcament de Can Llaurador, fins a la Fira. Així també

ho fan a altres pobles.

No és estrany que la resposta dels comerciants, empreses

i firaires fos positiva triplicant el nombre d’expositors.

Atès que aquests són la peça clau per l’èxit d’una fira

se’ls va passar una enquesta a la qual la majoria va

contestar favorablement al nou enfocament.

En conseqüència, si per als  consumidors la FICOEM 2004

va funcionar bé, i per als  comerciants també, és probable

que atenent els aspectes sobre els quals hem rebut

suggeriments de millora, treballant per anar endavant i

no enrere, tindrem per Sant Ponç, una  Fira Comercial i

Empresarial, FICOEM 2005, millor.

� JOSEP MARIA GALLÉS

       Regidor del PSC Teià

FICOEM 2005:

SEGUIM ENDAVANT O TORNEM ENRERE?

I… un any i escaig
després, Teià va
endavant

Des de el nostre grup la valoració que
fem és prou positiva; acceptant les
limitacions pressupostàries amb què
ens hem trobat, fins i tot l’oposició
CiU i PP han donat suport al fort
increment impositiu que s’ha hagut
de fer. D’aquesta mesura tots som
responsables. Dit això, el canvi de
gestió municipal no és un procés fàcil;
donant confiança als tècnics
municipals, sols s’ha fet un canvi de
lloc de treball, i regularitzant llocs de
treball que des de feia molts anys han
estat en una situació precària,
regularitzant polítiques salarials,
desenvolupant els sistemes
informàtics contractats que no
s’aplicaven, assumit despeses
bàsiques per la seguretat dels
treballadors (nau, vehicles, etc). En
una gestió comptable transparent i al
dia. La millora del nostre entorn ha
anat avançant i no «sols» en
l’arranjament del Centre (Riera), s’han
multiplicat les intervencions a tots els
punts de Teià. S’han aconseguint més
recursos que mai per projectes
transcendents (Cella Vinaria,
biblioteca...). S’han iniciat tots els
grans projectes pendents
(canalització Riera, Institut
secundaria...) S’han realitzat moltes
noves iniciatives: Audiències
publiques, Ficoem, ampliació servei
Bus, subvencions entitats més
coherents, homenatge a Suècia,
implantació recollida de la brossa
orgànica, Fira del Bolet, arranjament
camí escolar, les noves ofertes
culturals. La llista podria ser molt
llarga. El que sí constatem és que
anem avançant en iniciatives
ciutadanes, anem donant resposta en
la mesura dels recursos disponibles.
Ens cal millorar moltes coses i no ens
instal·larem en un cofoisme
autocomplaent, però és ben cert que
mai per deixadesa.

� JOAN ANTONI MARTÍNEZ

       Portaveu del PSC Teià

MOLT BONES FESTES

A TOTHOM!
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Sovint s’utilitza aquest terme per designar el fet que una
acció puntual i poc regular no es pot generalitzar perquè
per ella mateixa no té sentit sinó s’esdevé en continuïtat.
Aquest paral·lelisme és perfecte a l’hora de valorar el
passat escrit del Sr. Oriol Vall-llovera, regidor de Joventut,
fent esment de les noves Polítiques de Joventut que s’estan
duent a terme des de l’Ajuntament de Teià; perquè no
n’hi ha prou en omplir una pàgina al butlletí, fent creure
al jove,  sobre «grans projectes» i bones intencions, ja
que, la realitat de la situació és una altra.

De fet, no caldria fer la contesta del nostre escrit
«Polítiques de Joventut en orris» si existissin tantes
iniciatives juvenils com es descriuen, ja que sortirien
anunciades en diferents publicacions municipals, o fins i
tot, a la revista bimensual juvenil «El Crit» (una revista
desaprofitada i on Teià «s’hi llueix» per la manca
d’informació descrita, però és clar sinó n’hi ha...).

El Pla de Treball de Joventut. Ja està bé que el Sr. Oriol Vall-
llovera faci els deures i comenci a conèixer el treball
transversal des de la interinstitucionalitat a través de les
noves línies d’actuació que presenta la Secretaria General
de Joventut (emancipació, participació, oci i cultura). Però
és clar, això «d’apuntar-se un gol» fent creure que aquest
nou model és fruit del treball de la Regidoria, queda una
mica lleig, ja que  és la línia que han de seguir els
ajuntaments en relació l’àrea de Joventut i els seus plans
locals. En cap cas, iniciativa municipal.

I què dir d’aquest  «Pla de Treball de Joventut 2004-2007»?
Un Pla en la més pura incògnita, ja que, no ha aparegut
per enlloc, no ha estat presentat a  l’oposició, després de
les reiterades demandes, perquè senyors, aquest pla, tan
perfecte i tan ple «d’iniciatives, propostes i accions», no
existeix.
Srs. del Govern Municipal, comencin a posar fil a l’agulla,
ja que dir «...El Pla de Treball de Joventut pretén ser una
referència per discutir i modificar en funció de les aportacions

que rebem...» (???????) no és gaire engrescador per al jove,
ja que de moment no s’ha fet cap Assemblea  Jove, i si es
pretén  donar l’oportunitat d’intervenció als joves una
vegada creat el Pla, pensem que no és aquest el procés.

Creiem que no s’ha de fer tanta retòrica del tema i
comencin a fer un plantejament de joventut una mica
digne, ja que estem a la meitat del mandat i no hi ha cap
tipus de canvi. El 2004 quasi ja s’ha fos... tindrem pla per
al 2007?

Fent esment a l’activitat pròpia del Casal de Joves, malgrat
no agradi reconèixer-ho, aquest era i és un espai d’activitat
continuada, evidentment no valorat únicament des de la
quantitat d’activitats, com ho defineix el Sr. Vall-llovera,
sinó des de la qualitat. L’ASAC és el motor i la seu
d’aquestes iniciatives juvenils, però si roman tancat o
semitancat... res de res!

Els Projectes que s’han engegat. A l’hora de definir els
projectes que s’han engegat des de Joventut, ens trobem
amb algunes sorpreses, ja que aquests projectes engegats
no són ni més ni menys que la continuació del que fins
ara s’havia fet, sinó fixem-nos-hi amb els que citen:
L’ampliació de l’horari del bus nocturn i la nova parada de Can

Llaurador. D’acord que es vulgui
treballar des de la transversalitat, i
cert que el tema de la mobilitat és
un tema preocupant per als joves...
però dir que és un projecte
engegat???? Ja fa uns quants anys
que existeix bus nocturn i se’n
beneficia tot Teià, és aquest el gran
projecte? Confirmació de la
construcció de l’IES, aquest projecte
també es va engegar en mandat de
CIU. Reunions amb entitats joves, li
recordem que sempre s’han fet i
precisament ara, se’n fan menys
que mai, sense tenir en compte les
de Festa Major, és clar. Finalització
del procés d’adjudicació dels pisos
per a joves, també és heretat de
l’anterior Consistori. El Punt
d’Informació a l’IES, fa tres anys que
ja funciona. I les iniciatives per
facilitar l’accés de la gent jove al
primer habitatge. Ja està bé que es
vulgui abordar el tema de
l’emancipació, de gran magnitud,
de procés lent i amb necessitat
d’immediata resposta, però la
realitat del dia a dia és ben diferent.

Per tant, seguim repetint les tres
paraules màgiques i les justifiquem:

DESCONCERT: Es dediquen a citar
nous projectes, però no es passa a
la pràctica, parlen d’un nou pla que
no el coneix ningú.
DESPREOCUPACIÓ: Fins ara no havia
sortit cap escrit de joventut. Per
tant, seguim pensant que no és una
àrea prioritària per la gent del
govern malgrat no agradi
reconèixer aquesta evidència.
INACTIVITAT: Joventut està en crisi:
ni emancipació (treball, habitatge i
formació) ni participació, ja que
s’han dedicat a suprimir i a fer
pèssimes aportacions.

I és que com diu la dita: Una flor no
fa estiu, perquè una carta al butlletí
fent la rèplica a l’escrit de CIU, Sr.
Vall-llovera, no canvia ni millora la
situació de la Regidoria, sinó al
contrari, beneficia al vilatà, ja que,
dóna a conèixer la nova manera de
treballar i la preocupació per l’àrea.
Per tant, des de CIU no fem pas una
valoració, ni molt menys, positiva,
sinó ben al contrari, demanem
aigua clara i posada en marxa del
Pla com a respecte a la gent jove.

�

ELENA ROS

Regidora Grup Municipal Ciu

EN JOVENTUT, UNA FLOR NO FA ESTIU
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L’IBI puja

Publicitat
A partir del proper any 2005 s’obren els

espais publicitaris al Butlletí Municipal
Per a més informació:

AJUNTAMENT DE TEIÀ
C/ Pere Noguera, 12

93 540 93 50
butlleti@teia.net

Comencem el Nadal amb pujada d’impostos. Això si que és

un regal!! El nou equip de govern ERC i PSC no han tingut

més remei, o això diuen ells, que apujar-nos ni més ni menys

que l’impost de l’IBI. Un cop més el nou equip de govern

ens ha sorprès! Realment és aquesta la solució? Que no es

poden o no s’han trobat altres vies per aconseguir una

injecció econòmica?

Semblava que es feien les coses bé però…a quin preu?

Deixarem que cadascú faci la seva propia reflexió! El que

està clar és que l’any que ve  tothom s’haurà d’estrènyer

una mica el cinturó!

També sorprenen algunes mocions, de les quals no se sap

que en volen treure. Per exemple la moció de rebuig a les

prestacions anònimes pel que fa a la ubicació del futur

Institut de Teià. Una moció que pel que sembla tira pedres

contra la seva pròpia gent. Ens sembla que en tota la història

democràtica dels ajuntaments no hi ha hagut un referent

d’aquestes característiques. L’Ajuntament contra el poble?

Al.leguen dient que es queixen de

l’anonimat i de la possible

manipulació de l’opinió pública. Què

més dóna si és anònima o signada?

Senyors…tots els teianencs i

teianenques tenen legitimitat plena

i absoluta per opinar sobre el que

els doni la real gana!! I molt més si

es parla de quelcom que els afecta

personalment. En aquest  cas

concret no hi ha discussió, el poble

té la raó.

Així doncs que tothom s’estrenyi

una mica el cinturó, l’impost de l’IBI

a Teià ha pujat!

�

EUGENI AGUILÀ I BOFARULL

Portaveu del Partit Popular



22Posicions

P O S I C I O N S

Teià es troba en un moment important en el qual s’ha de

decidir quin poble volem. Com dèiem el nostre lema de

campanya electoral, des d’ERC volem un futur de poble i

això implica trobar elements de referència que ens

identifiquin com a tal i saber extreure’n el profit adequat.

Tenim clar que la situació actual és preocupant pel que fa

al comerç local: l’augment d’oferta comercial que hi ha

hagut a les zones properes al nostre municipi ha fet que

moltes teianenques i teianencs vagin a comprar a fora del

municipi i l’oferta local ha perdut protagonisme els últims

anys. Per això més que mai cal crear una imatge

identificativa que faci atractiu el municipi, que faci

augmentar l’oferta de productes en tots els sentits, per

així atreure els habitants del poble a quedar-s’hi a

comprar, i de retruc aprofitar les visites de clients que es

puguin sentir atrets pel nostre poble.

És aquí on des d’ERC estem apostant molt fort amb el

projecte de la Cella Vinaria de Vallmora, ja que la seva

excavació i posada en valor, a través d’un centre

d’interpretació museístic, ens pot permetre recuperar els

orígens de Teià i crear una imatge identificativa, que ens

permetrà oferir un atractiu com a poble capaç de fer-lo

revitalitzar, un element també de recuperació de la

promoció econòmica del municipi.

D’altra banda, un element important pel bon funcionament

del comerç al centre del poble és la creació de l’aparcament

a la plaça de Catalunya, que ens permetrà augmentar

l’oferta d’aparcaments al centre i millorar-ne

l’accessibilitat, pacificant d’aquesta manera el trànsit rodat

i afavorint i millorant el trànsit a peu del centre, un element

que creiem molt important de cara a la recuperació del

comerç.

ERC:

POSICIONAMENT D’ERC SOBRE EL COMERÇ

PSC:

POSICIONAMENT DEL PSC RESPECTE AL COMERÇ

Segons el dossier econòmic de la Generalitat, Catalunya

ha reforçat en l’any 2004 el model de distribució comercial

basat en el comerç de proximitat. El govern del tripartit

ha donat un impuls i ha recolzat als petits botiguers, els

quals mantenen un duel i no es deixen guanyar terreny

per la gran distribució.

La gran distribució continua en peu de guerra contra els

impostos que graven hipermercats, la reducció d’horaris

comercials o les moratòries d’obertura de grans

superfícies. Segons l’Institut d’Estadìstica de Catalunya

(IDESCAT), les vendes al detall a Catalunya varen crèixer

un 7,2 % i es van desmarcar del 5,5 % de la mitjana

espanyola. A més les vendes de grans superfícies van

augmentar a Catalunya només 1,5 % davant del 10,7 % del

conjunt d’Espanya.

Catalunya  demostra així, tenir un model propi de comerç

que es diferencía de la resta de l’Estat, caracteritzat pel

vigor del comerç de proximitat. Aquesta aposta iniciada

pel govern de CiU s’ha vist reforçada pel conseller de

Comerç Pere Esteve amb un pressupost de 14 milions

d’euros, els quals han de servir per cobrir préstecs bancaris

que demanin els comerciants, l’assessorament tècnic, la

reconversiò dels mercats municipals i la creació de

botigues a través d’internet.

D’altra banda, nous hàbits de consum i l’evolució de la

societat plantegen nous reptes. L’envelliment de la

població (el 78 % dels majors de 50 anys no es desplaça

fora del barri per comprar), i l’auge de la immigració, són

factors positius per a la botiga del barri.

Finalment, la nova Llei d’horaris comercials espanyola

redueix a 72 les hores d’obertura setmanals, dóna la

possibilitat als governs autonòmics de fixar entre 12 i 8

els dies festius oberts al públic i restringeix així els 12

dies frestius i les 90 hores setmanals de l’antic Govern del

PP. A Catalunya, aquesta llei dóna llum verda al model

proposat pel tripartit, que, d’acord amb l’estatal ha elaborat

una llei pròpia de 8 festius i 72 hores setmanals, que

afavoreix clarament, el petit comerciant.

�

JOSEP MARIA GALLÉS

Regidor del PSC Teià

�

ALBERT GALLÉS

Regidor d’ERC



CiU:

POSICIONAMENT DE CIU SOBRE EL COMERÇ

En general el comerç, a les ciutats sobretot, és un element

vertebrador del teixit urbà ja que serveix en dues vessants,

l’econòmica i la social, per crear un conglomerat d’ofertes i

serveis que no només atenen les necessitats dels vilatans si no

que també  donen vida als carrers o zones comercials que

acullen comerços i mercats.

Teià però, per la seva història, ha esdevingut una població amb

un teixit de comerços o d’empreses comercials més aviat escàs,

si ho comparem sobretot amb les poblacions veïnes de El

Masnou, Alella o Premià de Mar. I aquesta línia pot esdevenir

més pronunciada si no es donen els factors, des de

l’Ajuntament, des dels propis comerços i també des dels

consumidors,  que potenciïn i modernitzin el comerç dins el

nostre municipi. Es clar que aquest esforç varia molt en funció

dels sectors a potenciar, alguns d’ells consolidats a Teià com

poden ser el de la restauració  i alimentaris, i d’altres amb més

problemàtica com poden ser els comerços de roba o el mateix

Mercat Municipal en el que, amb l’assessorament i els recursos

de la xarxa de Mercats de la Diputació de Barcelona, s’hauria

d’impulsar un pla dirigit a modernitzar-lo i consolidar-lo.

Un altre aspecte que reforçaria i serviria de plataforma per

racionalitzar l’estructura comercial de Teià, seria l’entrada en

funcionament  de l’Associació de Comerciants de Teià i del

Consell Municipal de Comerç, que com a òrgans de participació,

informació, proposta, consulta i assessorament de la gestió

municipal, elevaria iniciatives dirigides a millorar les condicions

i la competitivitat del sector comercial i elaborar propostes de

promoció.

El segon punt bàsic és la potenciació i difusió de l’OMIC (oficina

municipal d’informació al consumidor) com un servei de defensa

del consumidor, que ens asseguri un consum de qualitat però

també responsable.

És clar que des de l’Ajuntament, mitjançant els propis

comerciants i els vilatans com a potencials consumidors, hem

d’aconseguir el creixement més ampli possible dels diferents

sectors i serveis comercials.

� ANTONI BRINCAU

      Regidor de CiU

PPc:

POSICIONAMENT DEL PPC SOBRE EL COMERÇ
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aFONS!

el
comerç

Ja sóc aquí!

Ja sóc aquí! Amb aquesta coneguda i rotunda exclamació,

una veu càlida i dolça però contundent em va despertar

dies enrere. Algú podria pensar que, fruit del moment

polític que estem vivint, amb reformes d’Estatut, seleccions

catalanes i demés, ja somniem fins i tot amb l’Honorable

Josep Tarradelles. Però no, no era ell, era l’Esperit del Nadal

passat que empaitava ja al Nadal d’aquest any. I és que,

en ple mes de setembre, quan encara hi ha gent de

vacances (jo en sóc un d’ells), ens estan anunciant que ja

està a la venda la loteria de Nadal. Però, on anirem a parar?

Ho pregunto, si, no penseu que es tracta d’un error

gramatical, no ho exclamo, ho pregunto perquè és ben

Nadal i per a acabar d’ajudar als Reis Mags o al Pare Noel

se n’anaven a El Corte Inglés. És clar que sí, com ha de

ser, que per a alguna cosa El Corte Inglés ha estat l’inventor

del Nadal,... o no? Bé, d’això n’hauríem de parlar potser

un altre dia. I és que ens passem la vida i els dies comprant.

Algú recorda algun dia de la seva vida en que no hagi

comprat res? I si algú ho recorda és que realment li va

causar un trauma, perquè sinó, com és que se’n recorda.

D’altra banda, aquest consumisme malaltís té una lectura

positiva, i és que no hi ha cotxes aparcats en doble filera

pels carrers, perquè estan tots aparcats en els aparcaments

dels centres comercials, als qui aprofito per demanar que

comencin a posar vigilants preparats per a controlar el

trànsit, perquè com va dir el poeta: «manda huevos!» Què

cert que anirem a parar a algun lloc, irremeiablement tots

anirem a parar als grans centres comercials, i jo el primer,

no me n’amago. Fixeu-vos que és curiós perquè, hi ha

gent que no veus en mesos i vas i te’ls trobes a La

Maquinista. Jo mateix, i d’això no fa gaire, recordo haver-

me trobat un excompany de feina a l’Ikea, el Ramon, que

em va haver de reconèixer ell perquè resulta que ara es

diu Roser. Vull dir que, hi anem tant, que tard o d’hora

ens acabem trobant tots. Però si fins i tot fan anuncis on

un fill es retroba amb el seu pare en un centre comercial.

I que us penseu, que és ficció? Em penso que ben aviat

una realitat, perquè, jo no sóc tan gran, però recordo que

abans la gent, sobretot, marxava a la muntanya. Què se

n’ha fet d’aquells entranyables caps de setmana de

«picnic»? En algun cas fins i tot, amb una mica de sort

anàvem a alguna Masia-Restaurant i jugàvem després a

pilota en alguna d’aquelles enormes esplanades. Ara en

canvi, tothom cap els centres comercials; esmorzem,

mirem totes les botigues i, ...ui, l’hora de dinar! Cap

problema, escollim un d’entre els 15 o 20 restaurants que

podem trobar, feina que ja ens porta ben be una hora, i

un cop dinats, apa! a comprar a totes aquelles botigues

que abans hem estat mirant. I no ens preocupéssim, eh!

Perquè si tot i així no hem tingut prou temps, obren per

nosaltres també els diumenges que caiguin abans i després

de dia festiu, els que siguin número senar, els que la suma

sigui menor o igual a 5, els que caiguin entre dissabte i

dilluns, és a dir, tots els que poden i més. I és que ara tot

ha canviat molt. Abans la gent es trobava pel poble,

comprava 4 «tonteries» i només algun dia de les festes de

hi farem! Suposo que per això som una societat de consum,

no? Però, ...cal consumir tant? O el que és pitjor, ... cal

pagar el que paguem per coses que realment no ho valen,

només perquè és Nadal? Preguntes que queden en l’aire i

que segurament són de resposta ambigua i incòmoda. Com

incòmode pot ser parlar de determinats temes. I és que

parlant de consum, no puc evitar fixar-me com any darrere

any, fem ús i abús d’un consum que no és pot mesurar, el

dels sentiments. De cop i volta, en aquestes dates ens

impregnem tots d’una solidaritat il·limitada però hipòcrita,

d’una amabilitat incontrolada però enganxosa i d’un

civisme nadalenc que no trobem durant la resta de l’any.

Què és el que ens passa? Pels creients, és potser una

manera de purgar els pecats? Pels qui no creiem, és la

manera que tenim de descarregar el pes de la nostra

consciència? Suposo que la solució, per a tots dos tipus

de consum, passa per reconduir el propi nivell de consum,

però sobretot per fer-ne un ús equilibrat. No tinc resposta

a totes les preguntes però com sempre, un cop més, faig

una crida a la utilització del sentit comú, que tan hem

oblidat i que tantes bones estones ens ha fet passar. Vull

acabar amb una frase de Voltaire, que parlant de

l’existència o no de Déu, va dir: <el problema no és si Déu

existeix o no, el problema és que si existeix, no sigui jo>.

Doncs bé, deixo que reflexioneu sobre aquesta frase,

(tampoc li doneu gaires voltes) a l’hora que us desitjo a

tots que passeu unes Bones Festes en companyia o no de

la vostra família. BON NADAL!

� TONI MARTÍNEZ



El comerç a Teià
L’evolució del comerç en els darrers 20 anys ha sofert

una forta transformació, la qual ha afectat principalment

el petit comerç. La instal.lació de les grans superficies,

Pryca, Carrefour i Continente tant a Catalunya com a la

resta d’Espanya, han arribat a preocupar fins i tot a

l’administració.

Teià no ha estat aliè a aquest fenomen, malgrat l’evolució

positiva que ha tingut en població, la qual s’ha doblat en

aquest període (actualment som més de 6.000 habitants).

D’altra banda l’evolució de la societat amb una

participació de la dona més gran en el panorama laboral

ha afavorit sistemes de compra diversos (menjars

preparats, congelats), que també han afectat

negativament el petit comerç.

Un factor primordial que afecta el
comerç local és la mobilitat laboral

En una conferència que es va realitzar fa tres anys a la

CMC la Unió organitzada pel PSC, el primer tinent d’alcalde

de Barcelona, Sr. Xavier Casas, va exposar un estudi en el

qual mostrava que Teià era un poble residencial per

excel.lència i que ostentava el rècord d’índex de mobilitat

laboral dels pobles de l’entorn de l’àrea metropolitana

de Barcelona.

És un fet que la majoria de gent (72 %), surt a treballar

fora del poble i probablement aprofita aquest

desplaçament per realitzar compres. A la inversa també

hi ha gent que es desplaça al nostre municipi a treballar,

però els que ho fan, van a la petita parcel.la que tenim al

polígon de BUVISA, al llindar de Premià de Dalt, o bé són

treballadores domèstiques. Tant els uns com els altres

poques compres fan al nostre municipi, els primers

perquè tenen una proximitat i una facilitat d’accés a

Premià més bona que a Teià i les segones a part d’un

poder adquisitiu baix tornen tan aviat com poden als seus

domicilis.

Un altre inconvenient és la situació geogràfica d’alguns

habitatges, als quals resulta més a prop anar al barri dels

blocs de Masnou que anar al centre del poble (veïns de

La Vinya, Garrofers, Pi de l’Indià...).

Després d’aquesta anàlisi, creiem que alguna cosa s’ha

de fer per no caure en la típica frase decebedora

«A Teià no hi ha res a fer».

 L’actuació que preveiem abarca quatre àmbits:

 1. Potenciació de fires;

 2. Infraestructures: Aparcaments i zones de vianants;

 3. Mercat municipal en xarxa;

 4. Pla de dinamitzacó del comerç;

1. Potenciació de Fires:

Aquest és un àmbit en el qual ja hi ha hagut algunes

realitzacions. Des de la regidoria de Promoció Econòmica

i Comerç s’ha creat la Fira del Bolet, que enguany ja ha

complert la segona edició. Aquesta Fira del Bolet, com

l’ampliació de la Fira de Sant Ponç, rebatejada com FICOEM

(Fira Comercial i Empresarial de Teià), que inclou mercat

de segona mà a més de la trobada de Puntaires i trobada

de col.leccionistes de plaques de Cava, el que pretén és

fer patent als teianencs i als pobles de l’entorn la realitat

gastronòmica, cultural, empresarial i comercial del poble.

En aquesta línia de coneixement del nostre poble, la futura

explotació del descobriment arqueològic de la Cella

Vinaria, pot ser una atracció de visitants segons preveu

el Pla Director recentment aprovat pel Consistori. (Taliano,

la vila romana).

2. Infraestructures: Aparcaments i Zona de Vianants.

És inqüestionable que on funcionen millor les vendes és

on es pot passejar amb tranquil.litat, i per això és útil la

creació de zones de trànsit restringit o zones de vianants.

Acostumen a fer-se en el cor dels pobles o de les ciutats.

A Teià, el passeig de la Riera, és l’eix vertebrador del

poble,que,amb voreres amples compleix aquesta funció,

tot i que és imprescindible satisfer la necessitat

d’aparcament.

La manca d’aparcament en general i en particular a la

plaça de Catalunya, és el que més noten a faltar tant els

consumidors com els comerciants. Aquest és un repte

que es va plantejar l’any 1998 a la Fira de Sant Ponç, amb

una exposició de plànols en què es proposava

l’enderrocament de l’edifici de la Cooperativa de la

Societat Agrària, i la creació d’un aparcament soterrat de

2 pisos amb capacitat per a setanta vehicles.

Recollit en el programa conjunt de l’equip de govern,

després de l’etapa de converses i projectes, començaran

els moviments l’any 2005.

Un altre possible projecte d’aparcament, no d’immediata

execució , seria fer un buidat de la plaça de les Teixidores

i Ordidores, davant del parc de Can Godó.

Incomprensiblement no es va fer quan es varen fer els

pisos, que hagués estat el moment idoni.

des de la Regidoria de Comerç
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3. Mercat municipal en xarxa.

Teià és un dels 66 municipis de la província de Barcelona

que té mercat municipal. Per Llei és obligatori tenir mercat

municipal si el municipi té més de 5.000 habitants.

La Diputació ha fet un estudi per a la creació d’una xarxa

que abarca els 66 municipis, que en total representen

136 mercats municipals. L’objectiu d’aquesta XARXA és

potenciar els mercats:

a) en benefici d’un millor servei comercial als ciutadans,

i en particular persones grans que no es poden desplaçar;

b) per afavorir la competència en el mercat d’alimentació

fresca;

c) pel seu rol articulador de la trama urbana:

d) per regenerar els centres urbans com a elements

compensadors del comerç perifèric;

e) per afavorir accions que individualment els mercats no

poden assolir;

El model de mercat a mitjà termini és una aposta pel

mercat de proximitat, especialitzat en alimentació fresca,

amb una «marca única i compartida», atractiva per a

emprenedors i per les empreses de distribució.

El projecte és ambiciós amb formació per a responsables

de mercats, paradistes, realització de compres conjuntes,

disseny de servei a domicili, modernització

d’equipaments, campanyes de difusió, etc.

El que és una realitat és la nostra convicció que el MERCAT

és un servei public que hem d’oferir als ciutadans de Teià

i que hem de fer els esforços necessaris per adequar,

modernitzar o el que faci falta per donar un servei de

qualitat als ciutadans.

4. Dinamització del comerç.

Durant el mes de setembre i octubre hem assistit a

xerrades a municipis que han fet un pla de dinamització

comercial amb èxit: Figueres, Manlleu, el Vendrell...

Aquests muncipis d’una població i equipaments més gran

que el nostre, ens marquen el model a seguir.

En tots ells existeix una associació de comerciants, amb

un gestor al capdavant i un mínim servei administratiu

amb l’objectiu de fer atractiu el comerç i promoure el

consum.

Exemples d’accions que han fet són les següents :

- Monòlits senyalitzadors amb els plànols de situació de

les botigues.

- Targes de fidelització de client, amb sorteig d’uns

abonaments de 100 € per comprar a les botigues

associades.

- Targes d’aparcament; descomptes a gasolineres,

pàgines web.

- Concursos d’aparadors, carrossa a la cavalcada de reis,

castanyada, etc.

-Lloguer d’espectacles al carrer.

Totes aquestes idees ja es porten a terme als pobles del

voltant mitjançant fires fora-stocks, carrilet de Nadal, fira

de Santa Llucia, tarja de fidelització, etc.

Des de l’Ajuntament treballarem per demanar

subvencions a la Diputació i als organismes perquè ens

ajudin a fer el pla de dinamització comercial i amb la

col.laboració dels comerciants poder assolir els objectius

comercials que redundaran en benefici de tots.

Esperem que el progrés en aquests quatre eixos d’actuació

sigui una realitat en el trienni 2005-2007

� JOSEP MARIA GALLÉS

     Regidor de Promoció Econòmica i Comerç

Recollida
d’ARBRES
de Nadal

Truqueu al telèfon
 de l’Ajuntament

935409350

No els deixeu als contenidors.

�
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�

CLUB DÒMINO TEIÀ

Amb un gran èxit de participació,

s’inscriviren 62 parelles de jugadors,

el passat dia 6 del corrent mes el

nostre Club va celebrar el XIII OPEN

DE DÒMINO FESTA MAJOR DE SANT

MARTÍ, inclòs dintre els actes de la

Festa Major. El torneig va durar tot el

dia i al final d’aquest  es va fer

lliurament dels premis atorgats per

l’Ajuntament de Teià, pel Cafè de Baix

i el nostre Club.

El trofeu cedit per l’Ajuntament, a la

parella guanyadora, el va lliurar el

senyor Andreu Bosch, alcalde de la

Vila; el segon premi, atorgat pel Cafè

de Baix, fou lliurat per la senyora

Paquita Mateu,  la  propietària  de

l’establiment, i els premis del 3er al

6è els lliuraren el senyor Bartolomé

Martínez, president del Club i els

regidors de Cultura i Esports del

nostre Ajuntament, senyors Vall-

llovera i Martínez Manso. Tots els

jugadors participants reberen una

ampolla de whisky.

�

PLATAFORMA PRO INSTITUT

Volem l’institut, a Sant Berger

Tots els teianencs, els de tota la vida i els més recents, anhelem l’institut de
secundària perquè millorarà el nostre poble... i no només perquè els pares de
les noies i nois patirem «menys» (si és que es pot), sinó perquè un institut,
com un ambulatori, un forn, una papereria, una biblioteca o, en definitiva,
qualsevol lloc on la gent pugui trobar-se i intercanviar vivències, fan poble. I
fer poble és bo; per això hi vivim: els qui heu nascut aquí voleu preservar
aquell Teià que encara recordeu; i els qui hi hem vingut a viure ho hem fet
buscant, justament, aquest ambient. És una bona raó per demanar un institut
a Teià. I fa tres anys que el demano, cada cop que cal, i de totes les maneres
que se’ns han acudit a la Plataforma per l’Institut. Ens ha costat hores de
reunions i de feina. I el fet que ara alguns veïns de Sant Berger diguin que no
volen l’institut al costat de la seva urbanització el percebo, el sentim, com si
fos una agressió personal. Estan posant en perill tot el nostre treball, i ho fan
amb uns arguments gens rigorosos, que més aviat sonen a excusa.
Veïns de Sant Berger detractors de l’institut, digueu – sisplau amb franquesa -
quin inconvenient creieu que us pot plantejar el veïnatge d’un institut? Vull
recordar-vos que aquest projecte que ara dibuixa un arquitecte en algun taller
és el resultat de l’esforç desinteressat d’uns ciutadans (alguns dels quals, per
cert, són veïns vostres, de Sant Berger i del passeig del Castanyer); és un
projecte que hem reivindicat, argumentat i debatut, entre nosaltres i amb tercers
(i els qui ara voleu aturar-lo mai no heu vingut, ni per ajudar ni per dir-nos res
de les vostres objeccions).
L’institut ha d’anar on l’han previst l’Ajuntament i la Generalitat, perquè és
l’única parcel·la pública de dimensions suficients que té el nostre municipi
segons va explicar, ja fa temps, l’alcalde anterior. És clar que l’institut també
podria anar a la Plana, al mig de la plaça Catalunya o bé al cim de Sant Mateu,
però cap d’aquests emplaçaments no és edificable, ni tampoc no és propietat
del municipi. A més, malauradament per a aquests veïns que ara es queixen,
l’administració no construeix sales de fitness ni centres comercials a les poques
parcel·les públiques de què disposa; si de cas, habitatges socials o alguna
zona verda, per cenyir-nos a les obres que poden semblar-li «agradables» al
veïnat. Però això no ho faran.
Què hi podria fer l’administració si, al final, i com volen aquests veïns de Sant
Berger, l’institut no va a aquella parcel·la?. Un escorxador? Un hospital? Potser
una presó? (La Generalitat busca, desesperadament, un lloc per fer-hi un centre
penitenciari) Tots són serveis necessaris per al bé comú; han d’anar a parar a
un lloc o altre, i donen feina a la població, tot i que no sempre els resulten
agradables als veïns. Sincerament, no crec que un institut plantegi ni la meitat
d’inconvenients que aquestes altres infrastructures possibles, i a sobre és una
demanda amb què simpatitza la immensa majoria del poble. Abans de continuar
amb aquesta campanya potser fora bo que aquests veïns de Sant Berger s’ho
rumiessin dues vegades i, davant del dubte raonable, ho consultessin de veritat
amb tota la comunitat de propietaris de la urbanització.
Ara, però, el problema és que les queixes d’aquests veïns no ajuden l’evolució
del projecte d’institut a Teià. Si l’institut no va a Sant Berger estarem uns
quants anys més sense institut a Teià. I, de moment, aquest any el nostre
projecte tampoc no està entre els centres que la Generalitat ha anunciat que
construirà l’any que ve (tot i que  l’havien hagut de començar durant aquest
2004). Només falta que, ara, l’administració pensi que estem dividits. Això no
és veritat: a Teià, tots volem l’institut malgrat que quatre insolidaris pensin
que un centre educatiu públic no és el més adequat per tenir a prop de casa. I,
d’altra banda, si la Generalitat espera que ens mobilitzem per recordar-li els
compromisos que ha adquirit, els ciutadans de Teià ho farem. Serà un exercici
de democràcia.

� ERNEST BLANCH

      portaveu de la Plataforma per l’Institut

Un cop passada la Festa Major, ja ens

estem preparant per al concert de

Nadal que farem el diumenge 19 de

desembre a les 17,30 a l’església

parroquial.

Les corals participants seran la coral

Picarol grup petits i mitjans, el cor

Atàlia i la coral Esclat.

Gràcies Meritxell Bascompte, Glòria

Prats, Carme Julià  i  Victor Barbé per

la vostra desinteressada dedicació.

� MARIAN LLUSSÀ

�

CORAL ESCLAT



3a Caminada Popular per la

Serralada Litoral

El  26 de setembre es va celebrar la ja

tradicional Caminada Popular per la

Serralada Litoral organitzada pel CET.

Un recorregut de 15 Km per llocs tan

bonics com la Cadira del Bisbe, el turó

d’en Cases, La font i ermita de Sant

Mateu, el turó d’en Lladó i la font de

Can Gurgui.

En  finalitzar la Caminada tots els

participants foren obsequiats amb

una samarreta de record i pogueren

gaudir d’una «botifarrada».

El total de participants fou de 401 de

25 pobles diferents.

VII Copa Catalana de

Marxes de Resistència –

Classificació final

El CET ha obtingut la 4a posició per

equips d’un total de 77 i el Josep Llena

del CET ha obtingut la 1a  posició en

la classificació individual d’un total de

1.090 participants.

�

CET TEIÀ

�

AE TEIÀ

El passat 20 d’ octubre es va celebrar

l’Assemblea General Extraordinària de

l’Agrupació Esportiva Teià en la qual

es va ratificar per unanimitat la nova

Junta després que en Joaquim Saenz i

en Martí Creus amb molts anys de

dedicació al nostre club decidissin

plegar. A continuació es varen

debatre i aprovar  l´estat de comptes

de la passada temporada i el

pressupost  de la present.

El nostre amic i company de Junta en

Josep Lluís Vidal va morir

sobtadament el passat dia 20 de

novembre deixant un gran buit entre

tots els qui el vàrem conèixer. Ens

conforta haver gaudit de la seva gran

qualitat humana. NO T’OBLIDAREM.

� JORDI MOLINA

� JOSEP MARIA ELIAS

�

SOCIETAT LA FLOR

DE LA PALMA

Deixant de banda que la setena edició

de l’espectacle Sac i Ganxo ha estat

un èxit rotund de participació,

d’interpretació, d’innovació,

d’acceptació per part del públic.

Deixant de banda que la Societat La

Flor de la Palma treballa des del poble

i pel poble, tot i ser una entitat amb

associats i que es deu a ells.

Deixant de banda que el caràcter

altruïsta de la Societat és el motor de

prima el treball i l’abnegada dedicació

per la construcció i el manteniment

de la cultura d’un poble.

Moltes gràcies, Teià

Representació de «El món
per un forat»

El proper diumenge, 9 de gener a les

19h, a la sala de La Palma Tindrà lloc

la representació de l’obra de teatre «El

món per un forat, a càrrec del «Grup

Escènic La Flor de la Palma».

Venda anticipada de localitats:

3 i 4 de gener de 18h a 20h a la Palma

i per internet a www.lapalmaonline.tk,

a partir de les 18h del dia 3 de gener

i fins el 8 de gener a les 20h.

� LA JUNTA DE LA SOCIETAT

la mateixa i el que dia a dia l’enriqueix

i la fa créixer.

Deixant de banda que La Palma ha

obert les portes, les obre i les obrirà

en un futur, a totes les propostes d’un

poble i on s’hi tingui en compte la

difusió de la cultura popular i

tradicional catalana, sense estar

renyida amb les influències de noves

cultures, on s’incentivi l’arrelament al

pais i el coneixement i aprofundiment

en les tradicions teianenques.

Deixant de banda que ara hi som i

potser demà no i que el treball d’avui

és patrimoni del demà.

Deixant de banda tot això trobem a

faltar reconeixement i ajut d’aquells

qui en nom nostre s’autohomenatgen

i obvien la feina feta per les entitats,

entitats com la nostra; i això no ho

deixem de banda, perquè, entitats

com la nostra no vivim només de

subvencions que, per cert, un pèl

escasses, sinó que també ens

alimenten i formen part de la nostra

dieta habitual, de bons plats

d’agraïment, de litres i litres de

felicitació i per postre, de sinceritat.

No deixem de banda que en

entrevistes a premsa comarcal i local

no s’anomenin les activitats de la

Festa Major de 2004 que han estat

organitzades per entitats com la

nostra, i no deixem de banda la falta

de tacte vers les entitats.

Modèstia a part, modèstia a part...com

diria Joan Capri, van deixant tant a

part la modèstia que al final ja no els

en queda.

Però no defallim, no ens ensopim, per

que ja hem viscut molts anys sense

reconeixement a una dedicació

exclusiva, com altres, per cert, i que

sí que la tenen renoneguda, i de quina

manera!

El treball de la Societat seguirà el seu

curs i, per sort comptem amb el

reconeixement del vilatà, que no hi

entén de partidismes ni de modèsties

a part, o que sí que hi entén, però
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29Correu Obert

Molt per fer

obert
correu
f

Històricament la política catalana ha
estat presidida per una lluita constant
entre dues variables:l’eix esquerra
dreta i l’eix nacionalista i no-
nacionalista.
La diferencia entre les políÍtiques
socials de Convergència i Unió i el
Partit dels Socialistes de Catalunya no
va més enllà de la defensa abnegada
de valors etico-morals caducs i
extemporànis de dirigents de la
federació nacionalista com Duran
Lleida. Quina mena de talante
d’esquerres és un govern en el que el
ministre amb més popularitat es el
ministre de defensa, amb actuacions
com la celebració del dia de la
hispanitat amb membres de la división
azul o l’sponsorització de les forces
armades a la selecció espanyola de
futbol.
En canvi, hi ha una diferencia abismal
entre la defensa del pais que fan
Maragall i companyia i la que han fet
els Pujol, Duran, etc. El Partit dels
Socialistes de Catalunya és un o és un
altre depenent del moment i la
circumstància. Parlant amb alts
porcentatges de població de l’àrea
metropolitana, es veu clarament que
Maragal és fill del Zapatero o
Gonzàlez de torn, i com a fill que és,
fins que no arribi a la majoria d’edat i
sigui amo i sobirà de les seves
decisions, dependrà econòmicament
d’ell i defensarà els interessos d’aquell
nucli familiar. Com aconseguir la
majoria d’edat? Està clar, no? Formant
grup parlamentari propi, evidentment.
Ah companys, però Maragall
s’alimenta de vots del PSOE, i això li
recorden cada dia aquest ciutadans de
L’Hospitalet, d’El Prat de Llobregat, de
Gavà, dient-li, -ei, Maragall, no te
olvides de nosotros, que tu mandas
gràcias a nosotros-. I te raó l’home. I
tant si en té. Com a conseqüència, el
govern d’esquerres i catalanista,
s’esqueixa per tots quatre cantons. Ha
de jugar amb uns per mantenir la
familia socialista unida i als altres per
aferrar-se al govern oferint a ERC
sopars de duro.

Com dirien a l’Hospitalet: Moraleja:
l’eix que preval en la política catalana
del segle XXI és l’eix nacionalista -
no-nacionalista i no pas l’eix esquerra
– dreta, com ens volen fer veure.
Potser creieu que és demagògic
generalitzar d’aquesta manera
respecte al cinturó metropolità de
Barcelona, com a plat de vianda del
PSC, o del PSOE, tant se val, però tot i
sent demagògic, es la veritat.
I això no els fa diferents els uns dels
altres, no, es clar que no, tothom és
lliure de pensar i actuar com senti o
com li convingui, però en aquest
cinturò, el PSC té la evidència diàfana
i el temor visceral de formar grup

2a. trobada

Volem fer la FOTOGRAFIA de tots els nadons
nascuts al 2004

Dia 23 de gener a les 11.30 a les

Escales de l’Ajuntament

Per a més informació, cal contactar amb Laura Pros al telèfon
935551082.

En cas de pluja, la convocatòria es farà la setmana següent

    de nadons a Teià

parlamentari propi, que, d’altra banda,
és el que molts anhelem. O si no, que
els parlin de Paissos Catalans, de
Macià, de Jaume I, de Martí l’Humà,
de Narcis Feliu de la Peña,de.... tant
se val, de Catalunya amb majúscules.
Allí, ERC ha de treballar, allí el PSC ha
de incidir, allí CiU s’ha de sincerar,
sense caure en l’error de folkloritzar
el programa del partit, sinó portant-
los al teu terreny. Feina difícil, si, però
feina inel.ludible si volem tenir la
Catalunya que ens mereixem.

�

FRANCESC RIBAS
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HO REPETIM?

- Per què ho repetim?
- Em diràs que no s’entenia res?
- Noia, de vegades aquestes coses passen...

EL CIVISME

Baixàvem totes dues tranquil·lament per la riera,
tot passejant amb en Llampec, quan un clàxon
estrident i perseverant ens va fer aturar. Era la
Maria que va aturar el cotxe a la nostra alçada, en
el pas de vianants

- Ei, ei, en porto una de nova!!
- Digues, digues.
- Acabo de veure la «cotilla» aquella i m’ha

dit que el
Pep de cal
Petxo s’ha
embolicat
amb
aquella
nouvinguda
«despampanant»
de qui
parlàvem
ahir.

- Caram, no
ha perdut
el temps,
aquesta.

- Però si està
casada!

Moc, moc,
mooooc!!!

- Passa coi,
serà que no
tens lloc!

- Quina
barra! Que
no heu vist qui era? Pot donar lliçons ell
que es dedica a fer graffitis als vestuaris
dels poliesportius.

- Aaaiiii!

Plof!

- Mariona, què fas a terra?
- Que què faig? La merda d’escombraries!

Serà que no hi ha prous contenidors... I
deixeu de riure i ajudeu-me, collons!

- No et queixis que ha estat una pela de
fruita, que si arriba a ser una merda de
gos... perquè mira que n’hi ha...

- Òstia sí, per merdes de gos, al carrer del
Cim, que n’està ple.

- I no serà que l’ajuntament no ha posat
papereres d’aquelles.

- Però la gent és marrana de mena. Li és
més còmode deixar el gos solt i ja tornarà
quan hagi cagat.

- En aquest cas tens raó, però no sempre ho
posen fàcil perquè la gent sigui prou neta.
Potser falten contenidors, i sinó, que els
preguntin als del mercat!

- Va, em fumo un «cigarro» i me’n vaig,
- Ai, dóna-me’n un.
- Vinga i marxem, que  ja és hora. Anem,

Llampec, no
t’aturis ara.

El cotxe
arrenca i
nosaltres
seguim
riera avall.

- Valia la
pena
repetir-ho,
ja que
aquesta
vegada el
dibuix ens
l’havia fet
en  Kim, de
El Jueves
com a
col·1aboració
especial i
n’estem
molt
contentes.

- Ens durarà ben poc aquesta alegria, perquè
ara bé Nadal.

- Si justament el Nadal és alegria i ens
guarniran el poble!!!

- De merda pels carrers serà, que n’hi ha
com mai, perquè el que és de llums i
guarniments nadalencs, no s’hi escarrassen
gaire.

- Que exagerades que sou! Doncs jo tinc
ganes de tornar a veure «el oso y el
madroño»...

Per Clara Bonet, Emilia Sospedra i Gisela Zaragoza
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Desconnectant...

COLLATERAL

Intèrprets principals:

Jaimie Foxx i Tom Cruise

Director: Michael Mann

Durada: 124 minuts.

Aquest film, emmarcat en el gènere
«Thriller» ens demostra que encara no
s‘havia dit la darrera  paraula pel que
fa a originalitat i ritme a l’hora
d’explicar-nos una història.
La sinopsi no és gens rebuscada; un
honrat taxista somnia-truites, es
disposa a començar el torn nocturn,
quan és requerit per un cavaller ben
vestit que li contracta el servei per tota
la nit. Malgrat prohibir-ho el
reglament, el taxista accedeix davant
la generositat del client, ignorant que,
a partir d’aquest moment, li tocarà
viure una nit d’infart.

L’esmentada originalitat rau en la molt
bona dosificació del ritme, alternant
equilibradament accions  i seqüències
de contingut violent amb d’altres
d’acció mesurada (molt ben portada
la de la conversa en el club de Jazz), i
fins i tot, les dels diàlegs entre els dos
personatges principals.

Original també per les visions aèries
nocturnes de la ciutat de Los Ángeles,
i les sengles interpretacions de Cruise
i Foxx, conduits amb ma ferma pel

director Michael Mann, artífex, entre
d’altres, de la no menys interessant
pel·lícula negra, «Heat», amb De Niro
i Pacino, en un duel d’actors que hom
recorda.

Film pràcticament rodó en el seu
gènere, només se li pot retreure que
la contundència de les accions no
haguessin arribat fins al darrer

fotograma .  Aquests americans...

Valoració: 8

� ELENA RIBA I CORTACANS

Loteria, pessebre, llums, avet, alegria, «espumillón», regals, família, cava i

derivats, paneres, torrons, neules, polvorons, i àpats, molts àpats.

Aquests podrien ser els grans símbols del Nadal; són els elements característics

que no poden faltar a una casa per estar preparada per aquest gran

esdeveniment.

Gran festa a finals de desembre i gran «patacada» al llarg del gener, a no ser

que hagis tingut sort i t’hagis endut un pessic de la loteria (molt poc probable).

� El poble de Linyola fa un
càsting de culs per fer de
caganer en un pessebre

Font: El Punt (Lleida.- 21-11-2004)

� Rep la notícia de la
grossa de Nadal a la tassa
del vàter
Font: El Punt

(Palma de Mallorca, 23-12-2003)

� Llença un arbre de Nadal
per la finestra i deixa 400
veïns sense llum
Font: Presència, suplement
dominical d’El Punt

(Washington, 30-01-2000)

� Roben una panera de
Nadal i llençen als Mossos
un pernil, torrons,
formatges i ampolles de vi
Pedret i Marzà.
Font: El Punt, edició Comarques

Gironines (23-12-2000)

� La Policía Nacional no
juga al «091»
El sindicat de la Policía Nacional va
deixar de comprar aquest any la
terminació «091» -el número de
telèfon d’emergència- i que ha
estat premiat amb un dels dos
quarts premis, segons fonts de la
comissaria de Granada.
Font: El Punt / EFE (Girona. 23-12-
2002)

� Una funerària reparteix 6,6
milions d’euros del sorteig de
Nadal a València
Font: El Punt

(València.  23-12-2003)

� Los ‘caganers’ de los
Principes de Asturias,
figuras estrellas de los
pesebres de estas
Navidades
Fuente: Europa Press

(Barcelona. 21-11-2004)

� El PP d’Olot edita
participacions de la rifa de
Nadal amb caricatures de
polítics del govern tripartit
Font: El Punt, edició Comarques
Gironines

(Olot. 11-11-2004)

� GERARD VALL-LLOVERA I CALMET
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