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Coronavirus: 
Teià afronta la 
segona onada

La pandèmia 

obliga a suspendre 

la Festa Major



Un any difícil. Per a tothom. Per al comerç local i les empre-
ses, per a l’economia familiar, per a la comunitat educativa, 
per al personal sanitari i assistencial. Per a les entitats espor-
tives, socioculturals i del lleure. També per a l’Ajuntament i el 
govern municipal. Un any de pandèmia i dels seus efectes, 
d’obstacles constants i sobtats per vèncer o abordar.

Aquest Butlletí enllaça totes les etapes viscudes fins avui 
en plena pandèmia: confinament de mesos, amb renúncies, 
esforços per part de tothom, i molta solidaritat. Infants, joves, 
gent gran, docència en línia, experimental, amb suport de 
pares i mares. Mascaretes de l’Ajuntament distribuïdes do-

miciliàriament amb el voluntariat, comerços de primera necessitat oberts i d’altres 
forçosament tancats, com els equipaments municipals. Ens vam quedar sense Sant 
Jordi a l’abril, sense el Maridatge dels Sentits al maig, etc.

I van venir les fases del desconfinament. I amb noves mesures i restriccions, vam 
poder organitzar els primers actes culturals i retrobar els espais púbics i les passe-
jades a la muntanya, amb les exposicions de La Unió, els concerts de la Remor, amb 
el Concurs Internacional de Perfumeria, i una Diada restringida, malgrat els anhels 
de llibertat. 

I ha vingut la tardor, amb una inicial aparent normalitat estroncada progressiva-
ment, amb un començament dels curs escolar amb moltes incerteses però un gran 
esforç dels docents i la comunitat educativa; amb restaurants i bars i altres negocis 
que recuperaven aforament. I, malauradament, noves restriccions a l’octubre, i tan-
cament de 15 dies pel cap baix de bars i restaurants i altres comerços i activitats. I 
una Festa Major, que ja era reduïda i programada amb restriccions, escapçada per 
atenuar la nova evolució creixent de la pandèmia, tot enmig de dosis puntuals de 
#CulturaSegura, com el Parcs en concerts a Vallmora i el cicle de Cinema amb valors 
a La Unió i actes a la biblioteca.

I haurem de continuar perseverant amb actituds generoses i solidàries, molt de 
civisme i sacrificis.
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT
Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

@ajTeia 10 de juny
La Regidoria de Cultura dona suport a l’edició 
dels llibres Quotidianitats confinades, d’Elisen-
da Guiu i Laura Soler, i Diari del confinament, del 
col·lectiu L’ullcluck, a benefici de Caritas. 

@ajTeia 29 de setembre
El web de l’Ajuntament revalida el segell 
#Infoparticipa a la transparència amb l’assoli-
ment del 87,5% dels indicadors i se situa entre 
les 122 administracions catalanes que en són 
mereixedores.

@ajTeia 2 de juliol
Teià participa al festival #PoesiaiMés2020 amb 
una instal·lació de l’artista Laia Estruch enregis-
trada el 14/06 a Vallmora i exposada a la Fun-
dació Palau de Caldes d’Estrac fins al 13/09. 

@ajTeia 24 de juliol
El pati de ca la Cecília acull de 19 a 22h una 
nova edició de la iniciativa ‘Pianos al carrer’ 
que impulsa el Festival Internacional de Música 
Maria Canals.

@ajTeia Del 2 al 30 de juliol
Teià celebra el festival de música i patrimoni #Re-
mor2020 a la feixa de can Padellàs, amb gran èxit 
de públic. La #Remoreta triomfa a can Godó. 

@ajTeia 4 de setembre
La Unió inaugura l’exposició 20 anys, 20 desit-
jos del Club Excursionista Teià, amb dibuixos i 
tires de Toni Batllori, i la intervenció de l’alcal-
de, el regidor d’Esports, la presidenta de l’enti-
tat i representants federatius.

@ajTeia 26 d’abril i 1 de maig
Una vintena de músics i cantaires de Teià inter-
preten la cançó Mai és tard per transmetre un 
missatge d’esperança i optimisme. El tema és 
obra de Bernat Antolin, amb lletra de Carme Ju-
lià i arranjaments d’Alfons Millan. També el cor 
Atàlia, dirigit per Toni Solé, interpreta una oració 
en llengua swahili per dir que #TotAniràBé.

@ajTeia 9 i 23 d’abril, i 6 de maig
Els alumnes de l’Institut Turó d’en Baldiri enre-
gistren versions de la cançons Piel canela, El 
reloj i We will rock you i les dediquen a la gent 
gran i al personal mèdic i sanitari.

@ajTeia 14 de juny
Un operatiu de Mossos d’Esquadra i les polici-
es locals del Masnou i Teià deté dins del Merca-
dona tres encaputxats que hi havien accedit de 
matinada amb la intenció de robar. 

Ajuntament de Teià

@ajTeia 19 de juny
L’Ajuntament llança el vídeo Viu Teià. Hi tens 
més del que imagines per impulsar el comerç 
de proximitat, amb la participació de 64 esta-
bliments. 
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Després de cinc setmanes d’atu-
rada a causa de la Covid-19, el 23 
d’abril es van reprendre les obres 
corresponents a la primera fase del 
projecte d’arranjament de l’antiga 
pista de bàsquet de l’Agrupació Es-
portiva Teià que duu a terme l’Ajun-
tament, en virtut del conveni de ces-
sió signat el febrer de 2018.

Les noves instal·lacions podrien 
quedar enllestides a finals de novem-
bre. A partir de llavors, quedaran a 
disposició de l’Ajuntament durant un 
termini inicial de 50 anys amb l’objec-
tiu que s’hi segueixi jugant a bàsquet, 
però també perquè s’hi celebrin al-
tres actes cívics, culturals i esportius.

En els darrers mesos, els treballs 
s’han alentit una mica com a conse-
qüència d’un parell de contratemps: 
s’ha substituït un nombre considera-
ble de maons dels vestidors antics 
perquè tenien fissures i se n’ha im-
permeabilitzat bona part de la ter-
rassa superior. 

Primera fase
L’import d’adjudicació de la primera 

fase del projecte ascendeix a 205.048 
euros. Les principals partides d’obra 
han estat la demolició i retirada de les 
estructures anteriors, la instal·lació de 
noves conduccions d’aigua i electrici-
tat, la col·locació de noves graderies 
prefabricades, així com la formació 
d’una armadura de ferro i d’una gran 
llosa rectangular de 32 centímetres de 

formigó barrejat amb fibres de plàstic 
per donar més flexibilitat al paviment.

Pel que fa al tancament del recin-
te, s’ha posat una porta corredissa 
al passeig de la Riera per al pas de 
vehicles de manteniment i el mur del 
carrer de Pere Noguera es rebaixarà 
lleugerament per millorar-ne l’acces-
sibilitat i la visibilitat.

Segona fase
Tot i que la segona fase del projec-

te s’executarà més endavant, s’ha op-
tat per canviar el tipus de malla que 
farà ombra a les grades i això ha obli-
gat a fer un nou estudi de forces per 
redimensionar i ampliar les seccions 
dels bàculs de sustentació. 

  
Rebutjada la revisió d’ofici
El ple del 16 de juliol va tornar a 

rebutjar amb els vots d’ERC-Com-

promís amb Teià, JxCat i GT la revi-
sió d’ofici sol·licitada pel PSC sobre 
l’acord amb l’AE Teià per a la cessió 
de la pista, així com del consegüent 
contracte d’obres. El PSC demanava 
que l’Ajuntament revoqués i deixés 
sense efecte els dos actes adminis-
tratius pel fet de considerar-los “nuls 
de ple dret” i que se sotmetés la 
qüestió a examen de la comissió ju-
rídica assessora de la Generalitat. Al-
trament, el PSC va avisar que “si hem 
d’anar als tribunals, no dubtarem a 
fer-ho”.

L’alcalde es va remetre a un in-
forme jurídic que desestima les al-
legacions i va acusar el grup socialis-
ta de “no tenir en compte l’expressió 
de la voluntat popular i de l’AE Teià”. 
Per la seva part, Cs s’hi va abstenir 
perquè “es tracta d’una qüestió jurí-
dica que ha de seguir el seu curs”.  g

La remodelació de la pista, al desembre

Feminisme. El 29 d’abril, Teià es 
va declarar municipi feminista i es 
va sumar a la campanya #ThoEstas-
Perdent de suport a la visibilitat de 
les dones en l’àmbit esportiu. La Re-
gidoria de Drets Civils va anunciar la 
creació d’una taula de dones.

Superàvit municipal. El 23 de març, 
el 29 d’abril i 27 de maig, l’Ajuntament 
va reclamar a l’Estat que reformi la llei 
d’estabilitat pressupostària per dispo-
sar lliurement del romanent de treso-
reria. L’11 d’agost, l’alcalde va signar 
un decret en què feia una defensa 
aferrissada de la sobirania municipal i 
es negava a transferir a l’Estat prop de 
quatre milions d’euros de superàvit. 

LGTBI. El 17 de maig, Dia Interna-
cional de la lluita contra l’homofò-
bia, l’Ajuntament es va adherir a la 
declaració institucional de la Gene-
ralitat. El 28 de juny, Dia de l’Orgull 
LGTBI, la Regidoria de Drets Civils 
va impulsar un manifest i una expo-
sició al Casal de la Gent Gran.

Parelles de fet. El 28 de maig, 
el ple va aprovar una moció per 
equiparar les parelles de fet i els 
matrimonis en l’accés a la pensió 
de viduïtat, les prestacions alimen-
tària i compensatòria, l’atribució de 
l’habitatge en cas de separació i el 
permís retribuït per la unió de la 
parella.

Covid-19. El 21 de juliol, els grups 
municipals van impulsar una decla-
ració conjunta per “reforçar les me-
sures de seguretat” i demanar “res-
ponsabilitat” a tothom per evitar la 
propagació del coronavirus.

Onze de setembre. Teià va ce-
lebrar la Diada Nacional amb una 
ofrena floral amb restriccions d’afo-
rament. 

Suport al president. El 2 d’octu-
bre, ERC, JxCat i GT van aprovar 
una moció contra la sentència del 
Tribunal Suprem que va inhabilitar 
Quim Torra. El PSC va abandonar 
la votació i Cs no va participar a la 
sessió. g

Declaracions i actes institucionals 
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El 24 de juliol, la secretària de Medi 
Ambient i Sostenibilitat de la Genera-
litat, Marta Subirà, i l’alcalde de Teià, 
Andreu Bosch, van signar el docu-
ment de cessió de l’antiga planta de 
compostatge de fangs que l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) té al parat-
ge de la Bomba, prop del sector co-
mercial Voramar II del Masnou. Amb 
anterioritat, el ple de l’Ajuntament 
celebrat el 28 de maig va acceptar 
els termes de l’acord per unanimitat 
de tots els grups municipals.

D’aquesta manera culmina un 
procés que es remunta a l’any 2015. 
Aleshores, l’Ajuntament va demanar 
la cessió d’una petita porció d’espai 
exterior per fer-hi un centre logístic 
de biomassa per emmagatzemar 
i transformar en estella les 10.000 
tones anuals de pins afectats per la 
plaga de l’escarabat Tomicus que 
cada any es preveia retirar dels bos-
cos del Maresme. El maig de 2019, 
l’Ajuntament va ampliar la petició 
per ubicar-hi, a més, el magatzem 
dels Serveis Municipals. 

L’acord suposa l’obtenció gratuïta 
del dret d’ús de les instal·lacions du-
rant un termini inicial de 30 anys, la 
qual cosa permetrà alliberar la nau 
de lloguer que actualment ocupen 
els Serveis Municipals al polígon de 
la Bòvila, així com els magatzems 
del torrent de les Monges i de l’antic 
Escorxador.

Inversió prevista
En principi, l’Ajuntament habilitarà 

dos espais coberts de 2.100 metres 

quadrats: 1.780 metres acolliran 
el magatzem pròpiament dit (amb 
aparcament de vehicles, control 
d’accés, vestidors, lavabos, taller de 
soldadura, muntacàrregues, sala de 
reunions i diversos espais de treball) 
i 320 metres es destinaran a zona de 
càrrega i descàrrega de material i 
mercaderies.

Tal com contempla el Pla d’Actu-
ació Municipal 2019-2023, l’Ajunta-
ment encarregarà la redacció d’un 
projecte executiu que concreti tots 
aquests requeriments i en licitarà 
les obres d’adequació, que exigiran 
una inversió estimada en 330.000 
euros. Aquests diners es troben re-
servats i estan disponibles, ja que 
corresponen a l’import de l’aprofi-
tament mitjà derivat del desenvo-
lupament urbanístic del sector del 
Mercadona.

D’altra banda, l’Ajuntament es-
tima en 18.000 euros anuals els 
costos de manteniment, conserva-
ció i seguretat, incloent-hi les as-
segurances de responsabilitat civil 
i de danys propis, la contractació 
de subministraments i l’Impost de 
Béns Immobles.

Característiques de la cessió
El solar té una superfície de 

12.000 metres quadrats i compta 
amb un accés per a vehicles situat 
al passeig de Massarosa. Segons 
la Generalitat, el valor patrimoni-
al del sòl i les instal·lacions és de 
prop de quatre milions d’euros. 
Jurídicament, la cessió adopta la 
forma d’una concessió demanial, 
amb possibilitat de pròrroga o re-
novació si cap de les dues parts no 
manifesta el contrari. g

Teià obté la planta de fangs per fer-hi
el magatzem dels Serveis Municipals

La regidora Mercè Alòs va anun-
ciar la seva renúncia per motius 
personals davant del ple del 28 de 
maig, que va agrair-li la feina feta al 
capdavant de les àrees de Serveis 
Socials i Promoció Econòmica. Des 
del 16 de juliol, Raül Mínguez l’ha 
rellevada en representació del grup 
municipal d’ERC-Compromís amb 
Teià.

L’1 de juliol es va jubilar, després 
de 40 anys de dedicació a l’Ajunta-
ment, la treballadora Rosa Maria Eli-
as. Representants polítics i els seus 
companys i companyes van lloar-ne 
la professionalitat. 

Rebeca Lalinde és la nova cap de la 
Policia Local de Teià i la primera del 
Maresme. El 28 de juliol en va signar 
la credencial i va exposar a la sala de 

plens els eixos bàsics del seu projecte 
de policia de proximitat, acompanya-
da per representants de la Generali-
tat i Mossos d’Esquadra.

Laura Garcia va prendre possessió 
el 4 de setembre del càrrec de secre-
tària municipal davant de l’alcalde, 
Andreu Bosch, del regidor de Recur-
sos Humans, Yago Albert, i d’una re-
presentació de treballadors. g

Canvis a l’organigrama municipal 
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L’equip d’arqueologia que lidera 
el director tècnic i científic del Pro-
jecte Cella Vinaria, Antoni Martín, va 
localitzar el passat mes de setembre 
al jaciment de Vallmora un pedestal 
de bronze on anava encastada una 
petita estatueta –avui desapareguda– 
d’un genius o un déu Lar del segle I 
dC. Es tracta de la divinitat protectora 
de la llar i els seus habitants, la qual 
cosa provaria l’existència d’un petit 
templet pel culte privat i familiar. 

La peça té una base quadrada de 
2,5 centímetres de costat i peus als 
angles inferiors. Va ser localitzada en 
una cantonada que presentava re-
vestiments parietals de calç, situada 
dins de l’edifici corresponent al celler. 
La troballa es considera excepcional 
perquè es tracta del primer lararium 
de Catalunya associat a un entorn 
productiu i el segon de l’Estat.

Pla quadriennal
A mitjan octubre es van fer pú-

blics els resultats de les excavacions 
dutes a terme a Vallmora durant les 
campanyes estiuenques de 2019 
i 2020 pel Departament d’Història 
i Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona (UB) amb el finançament 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i el suport  
logístic de l’Ajuntament de Teià. Les 
prospeccions s’inscriuen dins d’un 
projecte de recerca quadriennal 
de la UB que finalitza el 2021 i que 
té com a objectius la formació i ex-
perimentació de noves tècniques 
i metodologies de registre, docu-
mentació, anàlisi i estudi mitjançant 
l’aplicació de tecnologies de darre-
ra generació (fotogrametria digital, 
restitucions tridimensionals, divul-
gació multimèdia, etc). 

Forns i dòlies
L’actuació s’ha centrat en el sector 

nord, que correspon a una de les 
dues àrees de reserva arqueològica 
que té el jaciment. Es tracta d’un es-
pai que acollia activitats de terrisse-
ria, ferreria i fusteria associades a les 
necessitats del celler. Entre d’altres, 
s’hi han trobat diversos murs i es-
tructures productives, com ara una 
bassa de decantació d’argiles i un 
gran forn terrisser de sis metres de 
llargària per 3,5 d’amplada. A més, 
Martín en destaca la localització, 
mitjançant tècniques geofísiques 
de teledetecció paleomagnètica, 
d’altres estructures de combustió 
corresponents a quatre petits forns 
artesans per a la fabricació de pe-
ces, eines i utensilis de petit format. 

En paral·lel a l’excavació, els ar-
queòlegs van efectuar el registre 
fotogramètric dels quatre dolia ori-
ginals del segle I dC que van desco-
brir el 2004 i que es troben museït-
zats in situ en el propi jaciment. Això 
ha permès generar un model digital 
en 3D que, al seu torn, ha servit de 
model per reproduir a escala real 
aquestes grans tines de fang per 
a la fermentació del most. Les rè-
pliques han estat cuites al forn de 
llenya de la rajoleria Can Marc de 
Regencós, a l’Empordà, pel terrisser 
Josep Matés. Es tracta de grans reci-
pients ceràmics que podia contenir 
entre 550 i 700 litres de vi. 

Es calcula que al celler romà de 
Vallmora hi podia haver 200 dolia 
d’aquestes característiques, parci-
alment enterrades per mantenir les 
condicions d’humitat i temperatura. 
Ara, se n’han encarregat onze de 
noves per tal de museïtzar el jaci-
ment i més endavant hi ha la volun-
tat de dedicar-ne una a fer arqueo-
logia experimental.

Visita de la consellera
El 26 de setembre, la nova con-

sellera de Cultura, Àngels Ponsa, i 
la directora general de Patrimoni, 
Elsa Ibar, van visitar Teià per conèi-
xer de primera mà el resultat de les 
excavacions i refermar l’aposta de 
la Generalitat per la promoció turís-
tica, cultural i enogastronòmica del 
territori.

Nova concessió
Des del 31 d’agost, el Centre Ar-

queològic i Enoturístic de Vallmora 
que gestiona la Mancomunitat de 
Serveis d’Alella, el Masnou i Teià 
compta amb una nova concessionà-
ria. Es tracta de l’empresa ViAndVi, 
que el 3 d’octubre va celebrar una 
jornada de portes obertes. g

Troben un templet de culte familiar 
al celler romà de Vallmora
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Si la situació epidemiològica ho 
permet, Teià serà escenari de l’ac-
te de lliurament dels premis de la 
37a edició de la Mostra Literària del 
Maresme. La data triada és el 29 de 
novembre i arriba 28 anys després 
d’haver acollit una fase comarcal 
per primer cop l’any 1992.

Fase local 
A la gala de les lletres maresmen-

ques concorreran els millors treballs 
presentats als certàmens locals. A 
Teià s’hi van presentar 360 treballs 
en les diferents categories i gène-
res: quatre microrelats, 222 textos 
en prosa i 134 en poesia. Com ja és 
costum, les categories C i D es van 
declarar desertes per manca de par-
ticipants d’entre 12 i 26 anys.

Després de la tria feta per l’equip 
docent de l’Escola El Cim per als 
concursants de les categories de sis 
a onze anys, el jurat format Teresa 
Casals, Andreu Espelt, Carles Ferrés, 

Cristina Oliva i Eva Peregrina va va-
lorar un total de 84 treballs.

Homenatge a Carner
Inicialment, el veredicte s’havia 

d’anunciar per Sant Jordi, dins de la 
programació de la Setmana Cultural, 
però la pandèmia va obligar a ajor-
nar-lo tres mesos. Finalment, l’acte es va 
celebrar el 19 de juliol al parc de Can 
Godó i va comptar amb l’actuació del 
conjunt musical The New Catalan En-
semble. Coincidint amb el 50è aniver-
sari de la mort del poeta Josep Carner, 
el grup va repassar una vintena de fau-
les del seu Bestiari, publicat l’any 1964.

Sant Jordi confinat
Per intentar vèncer el drac del co-

ronavirus, la Regidoria de Cultura va 
convocar per les xarxes socials un 
concurs de Sant Jordi confinat. En to-
tal s’hi van aplegar 40 treballs, repar-
tits en tres categories: 17 dibuixos, 
16 relats curts i set poemes i haikus. 

En la primera modalitat, el premi in-
fantil va ser per a Mika Rodón; el pre-
mi jove, per a Miguel Fernández; i el 
premi d’adults, per a Mercè Ferrer. 
En la segona categoria, les premia-
des van ser Mar Carbonell, Bruna Gi-
labert i Glòria Olivella, mentre Arnau 
Gago i Montse Riera van guanyar 
sengles lots de llibres per a infants i 
adults en la disciplina de poesia. 

Biblioteca Can Llaurador
El 23 de setembre –cinc mesos 

després del previst– es va presentar 
la nova guia de recursos de les bibli-
oteques de la comarca: El Maresme 
es mou per la sostenibilitat, que de-
dica un apartat al compromís cívic i 
la feina de preservació del medi na-
tural que realitzen els voluntaris i vo-
luntàries de l’ADF Teià, com ara l’ar-
ranjament i conservació dels camins 
de muntanya, la gestió del sotabosc, 
la recuperació de fonts i mines d’ai-
gua o la prevenció d’incendis. g

Teià acollirà la Mostra Literària del Maresme 

Microrelats
S’acorden dos primers premis ex aequo.
Primer premi: Ella ho és tot, de Miquel Esquirol Jiménez
Primer premi: Dinou, de Valèria Cuní Capellà

Prosa
Categoria A (de sis a vuit anys)
Primer premi: L’Anna i el conill, de Chloè Franquet Mayo
Accèssit: Unes dragones perdudes, de Maria Mercadé
Categoria B (de nou a 11 anys)
S’atorguen dos primers premis i dos accèssits.
Primer premi: Gràcies, Blanca, de Maria Candel Pérez
Primer premi: Un nou món, d’Eva González Fernández
Accèssit: El bosc màgic, de Lina Pericot
Accèssit: Amigues per sempre, de Marta Batlle Castells
Categoria F (a partir de 26 anys)
Primer premi: Els cubs de Teià, de Miquel Esquirol Jiménez
Accèssit: Mare i filla, de Glòria Olivella Esteller

Poesia
Categoria B (de nou a 11 anys)
Primer premi: El pangolí, de Galdric Armengol Gutiérrez
Accèssit: L’home i l’estrella, d’Aina Moragas Romero
Accèssit: El secret, de Matías Ribera Juncosa
Categoria C (de 12 a 14 anys)
Es concedeixen dos primers premis ex aequo.
Primer premi: El Masnou, de Selma Villaverde Vázquez
Primer premi: ..., de Clàudia Lozano
Categoria F (a partir de 26 anys)
S’atorguen dos primers premis ex aequo.
Primer premi: Arestes gregues, de Loida Gavilán Castillo
Primer premi: Paraules que cremen, de Francesc Ribas París

PREMIS DE LA MOSTRA LITERÀRIA DE TEIÀ
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Aquest estiu es va completar l’ane-
lla de franges perimetrals de preven-
ció d’incendis que engloba tots els 
veïnats sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana, tal com esta-
bleix la legislació sectorial.

A mitjan maig es va començar a ac-
tuar a les urbanitzacions de Paradís, 
Santa Fe, Assumpció i les Delícies i 
es va finalitzar al juliol a la Vinya i el Pi 
de l’Indià, després d’haver desbros-
sat també el torrent de Vallmora i els 
vorals del camí d’Alella.

Nova reobertura
El ple municipal va aprovar l’any 

2010 els Plans de Prevenció en Urba-
nitzacions (PPU) dels nuclis habitats 
de muntanya.

En aquell moment, l’Ajuntament 
va realitzar l’obertura de les prime-
res franges de protecció de 25 me-
tres amb mitjans propis, però amb 
algunes limitacions imposades per 
la topografia i la maquinària de què 
es disposava. Des de llavors, s’hi han 
fet feines de manteniment de forma 
periòdica, cada dos anys, a càrrec 
d’empreses de treballs forestals.

Tanmateix, deu anys després de la 

primera actuació, l’Ajuntament va es-
timar convenient, d’acord amb l’Ofi-
cina Tècnica de Prevenció d’Incendis 
de la Diputació de Barcelona, exe-
cutar una reobertura de les franges 
i incidir en aquells trams on no es va 
poder treballar més a fons durant la 
primera intervenció.

Subvenció del 90%
En conjunt, els sectors de munta-

nya sumen un total de 4,25 hectàre-
es de superfície: 1,13 a les Delícies i 
3,12 a Paradís, Santa Fe i Assumpció. 
A més de l’estesada del sotabosc, 
s’hi van talar i retirar una dotzena 
d’arbres. Aquests treballs de reober-
tura van ser adjudicats per un import 
de 19.000 euros, IVA inclòs, i van 
comptar amb una subvenció de la 
Diputació que en cobria el 90% del 
cost.

Pi de l’Indià i Vallmora
D’altra banda, els treballs d’ober-

tura de la Vinya i el Pi de l’Indià cor-
responien a la fase III del projecte 
de PPU aprovat per l’Ajuntament el 
2018 i executat parcialment el 2019. 
Enguany, l’actuació ha comportat la 

desbrossada del canyar de Vallmo-
ra i la tala i retirada d’un eucaliptus 
mort i d’una desena de pins, ja que 
la normativa prohibeix que la conti-
nuïtat entre capçades.

Plàtans de la Riera
Els mesos de maig i agost es va dur 

a terme, de matinada, un tractament 
fungicida contra el tigre i l’oïdi del 
plàtan al carrer de Pere Noguera, els 
passejos de la Riera i de Massarosa i 
les avingudes dels comtes d’Alba de 
Liste i de José Roca Suárez Llanos.

Adéu a les moreres de la Rampa
A finals de febrer es va completar 

la substitució de l’arbrat viari de la 
Rampa de l’església. L’actuació ha 
consistit en la tala de les antigues 
moreres, que es trobaven en estat 
terminal, i la plantació d’una desena 
d’exemplars de l’espècie Koulreu-
teria paniculata en els mateixos es-
cocells. Es tracta d’un arbre de port 
mitjà i fulla caduca, ben adaptat al 
clima mediterrani i que no requereix 
gaires podes. Fa una flor groga i un 
fruit vermell molt vistosos que roma-
nen força temps. g

Les urbanitzacions, protegides contra el foc

L’Ajuntament ha invertit 43.240 
euros en l’arranjament i estabilit-
zació del carrer del Masnou, en un 
tram de 260 metres de longitud 
comprès entre el torrent d’Aroles 
i el sector de les Delícies. L’actu-
ació compta amb una subvenció 
de 37.400 euros procedents de la 
Diputació de Barcelona i té com a 
objectiu consolidar el ferm i posar 

fi als problemes d’erosió que actu-
alment pateix el vial, en tractar-se 
d’una pista forestal de sauló. L’al-
calde, Andreu Bosch, explica que 
l’actuació “servirà com a prova pilot 
per al tractament, en el futur, del 
camí de la Serra i de les urbanitza-
cions de la muntanya”. Les obres es 
van executar entre el 13 de juliol i 
el 3 d’agost.

Milloren l’accés als veïnats de muntanya
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Del primer estat d’alarma al toc de queda, a través del canal d’Instagram de l’@ajTeia

12/03:
La Generalitat 
anuncia el 
tancament de 
tots els centres 
educatius.

2020    Març Maig Juny

04/05: 
Els establiments 
comercials 
poden obrir 
amb cita prèvia. 
Bars i restaurants 
poden fer menjar 
per encàrrec.

30/03:
Tots els treballa-
dors dels sectors 
no estratègics 
deixen d’anar a 
la feina i s’han de 
confinar a casa.

25/05:
Comença la fase 1: 
bars i restaurants 
poden obrir les 
terrasses al 50% i 
els menors de 14 
anys poden sortir 
amb dos adults.

14/03:
El Govern 
espanyol declara 
l’estat d’alarma i 
dicta el confina-
ment domiciliari 
de la població. 

18/05: 
Teià inicia la fase 
0,5 de la deses-
calada: no cal cita 
prèvia per anar a 
comprar, però no 
es pot sortir del 
municipi.

02/05: 
Es posa en marxa 
la primera fase 
del desconfina-
ment per franges 
horàries i grups 
d’edat per realit-
zar activitat física. 

01/06: 
Teià segueix 
en fase 1, però 
s’autoritza la mo-
bilitat entre les 
regions sanitàries 
de Barcelona.

Crònica d’una pandèmia en clau local 

• 24/03: Els Serveis Munici-
pals i una empresa especia-
litzada desinfecten els carrers 
més freqüentats.

• 07/03: L’Ajuntament emet un 
comunicat sobre el corona-
virus arran de la detecció de 
positius a Alella i Cabrils.

• 12/03: L’Ajuntament ajorna 
totes les activitats i tanca els 
equipaments públics.

• 11/03: Se suspèn la calçota-
da del Casal de la Gent Gran a 
causa del pas a la fase d’alerta 
del PROCICAT.

• 13/03: Per prevenir el coro-
navirus, Teià precinta tots els 
parcs infantils.

• 17/03: Per mantenir la forma fí-
sica, el Poliesportiu obre un canal 
de vídeo a Youtube amb activitats 
dirigides per fer des de casa.

• 15/03: Un ban ordena el 
confinament a casa de tots 
els veïns i l’alcalde adreça 
un missatge a la població en 
què apel·la a la solidaritat i la 
responsabilitat individual.

• 23/03: Durant el confinament, 
el servei municipal de taxi a 
demanda esdevé gratuït per 
a majors de 65 anys, persones 
amb mobilitat reduïda i famílies 
monoparentals.

• 25/03: Reparteixen les tar-
getes moneder per mantenir 
l’ajut de menjador escolar 
durant el confinament.

• 25/03: La Regidoria de Pro-
moció Econòmica publica un 
llistat de comerços i produc-
tors locals que distribueixen a 
domicili.

• 25/03: Redistribueixen el per-
sonal i el servei d’urgències del 
CAP del Masnou obre els dies 
feiners de 20 a 22h i els caps de 
setmana de 8 a 14h.

• 03/04: Les banderes de 
l’Ajuntament onegen a mig 
pal en senyal de dol i soli-
daritat amb les víctimes del 
coronavirus.

• 01/04: S’amplia el Servei 
Local de Teleassistència a 
totes les persones majors de 
65 anys que viuen soles o 
tenen problemes econòmics 
o de salut.

• 30/03: Foto dia 8 d’abril. 
Fruit de la reorganització dels 
recursos sanitaris, el consul-
tori mèdic de Teià només 
obre de 8 a 15h.

• 10/04: Ainea Perfums pro-
dueix cada dia 300 litres de 
gel hidroalcohòlic per abastir 
les farmàcies.

• 24/03: L’Ajuntament posa en 
marxa un grup de suport per 
a les persones que necessiten 
proveir-se d’aliments, anar a la 
farmàcia o passejar la mascota.



Butlletí municipal 140 | Octubre de 2020 | pàgina 9L’AJUNTAMENT INFORMA 

Juliol Agost Setembre Octubre

19/06:
En 24 hores es 
passa de la fase 
3 a l’etapa de 
represa: ja és 
possible despla-
çar-se a qualsevol 
punt del país.

09/07:
L’ús de la masca-
reta esdevé obli-
gatòria a partir 
dels 6 anys.

16/10:
Tancament de 
bars, restaurants i 
centres d’estètica. 
Suspensió de les 
competicions 
esportives.

25/06:
La Generalitat 
dona per acaba-
da la fase d’adap-
tació. S’estableix 
una distància 
interpersonal 
d’1,5 metres.

26/09:
Prohibides les 
trobades i reuni-
ons de més de 6 
persones.

08/06: 
S’inicia la fase 2:
es pot sortir de 
casa sempre 
que es vulgui i 
l’estona que es 
vulgui.

18/08:
Noves mesures: 
prohibit fumar a 
l’aire lliure sense 
respectar la 
distància de 2m 
i tancament de 
bars a la 1h

25/10:
En el marc de la 
declaració d’un 
nou estat d’alar-
ma, es decreta el 
toc de queda a tot 
Catalunya entre 
les 22 i les 6h.

• 26/04: La xarxa de volunta-
riat reparteix a domicili 6.500 
mascaretes reutilitzables per 
a infants i adults.

• 04/05: L’Ajuntament agra-
eix la feina del personal del 
consultori mèdic.

• 13/05: L’Ajuntament crea 
un canal temàtic de notíci-
es i ajuts públics sobre la 
Covid-19. 

• 22/04: Els ajuntaments 
d’Alella, el Masnou i Teià 
suspenen la Caminada dels 
3 pobles.

• 13/06: Teià organitza una 
cerimònia de dol i acompa-
nyament a les famílies que 
han perdut un ésser estimat.

• 01/05: Voluntaris de l’ONG 
Proactiva Open Arms fan pro-
ves PCR als residents i treba-
lladors del centre Amavir, que 
segueix lliure de coronavirus.

• 07/05:  Augmenta un 28% 
el nombre d’usuaris del Cen-
tre de Distribució Solidària 
d’Aliments de Caritas.

• 10/04: La Unidad Militar de 
Emergencias (UME) neteja i 
desinfecta el centre residen-
cial Amavir.

• 05/06:  La Unió inaugura 
una exposició participativa 
sobre les vivències dels veïns 
i veïns durant el confinament.

• 04/05: L’alcalde visita el 
centre d’acollida per a per-
sones sense llar i lloa la tasca 
de la Creu Roja.

• 29/06:L’Ajuntament sub-
venciona la participació dels 
infants del poble als casals 
d’estiu del CF Joventut i l’AM-
PA de l’Escola El Cim.

• 18/10: Els parcs i jardins 
públics tanquen a les 20h.

• 25/10: La Festa Major de 
Sant Martí es cancel·la a 
causa de la situació sanitària. 
L’alcalde i la regidora de Cul-
tura expliquen en un comu-
nicat les gestions realitzades 
i anuncien les activitats es 
tornaran a programar quan la 
situació ho permeti.

• 21/05: Prohibeixen el pas 
de vehicles a motor pel camí 
de la Serra de 20 a 22h per 
facilitar les passejades a peu.

• 23/06: Teià suspèn la 
revetlla de Sant Joan i dona 
la benvinguda a la Flama del 
Canigó amb una tronada i un 
repic de campanes.

ajteia
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L’emergència sanitària i social pro-
vocada pel coronavirus va obligar 
l’Ajuntament a modificar el calendari 
fiscal i a estudiar l’aplicació d’algunes 
bonificacions i exempcions en les ta-
xes i impostos municipals per alleu-
gerir la pressió fiscal. 

Pròrroga de terminis
El 27 de març, el Govern municipal 

va ajornar els terminis de pagament 
de tots els tributs que aleshores es 
trobaven en període de cobrament, 
del 3 d’abril al 16 de juny en el cas 
de les liquidacions domiciliades i del 
12 de maig al 25 de juny per a les 
no domiciliades. La pròrroga va afec-
tar l’impost de vehicles i les taxes de 
guals i de cementiri. 

Ajornament de l’IBI
Es va posposar el pagament de la 

primera fracció domiciliada de l’Im-
post sobre Béns Immobles (IBI) del 5 
al 20 de maig. 

Taxa de terrasses
El ple municipal del 28 de maig 

va derogar la taxa d’ocupació de la 
via pública amb taules i cadires amb 
finalitats lucratives per alleugerir el 
perjudici econòmic causat a bars i 
restaurants per la declaració de l’es-
tat d’alarma. 

Preus públics
Les regidories d’Esports i d’Educa-

ció van ajustar les quotes dels mesos 
de març, abril i juny del Poliesportiu 
i l’Escola Bressol als serveis realment 
prestats.

Subvencions per anar la piscina
Entre l’1 de juliol i el 13 de setem-

bre, l’Ajuntament va aplicar una re-
ducció del 50% a totes les persones 
empadronades (2,5 euros als ma-
jors de 16 anys i un euro als menors) 
per compensar la rebaixa de l’afora-
ment i l’establiment de torns de matí 
i tarda. g

El ple municipal celebrat el 24 
de setembre va aprovar per unani-
mitat una moció de Cs contra les 
okupacions, que prèviament havia 
estat ser negociada i consensuada 
amb la resta de grups.

D’acord amb el codi penal, l’oku-
pació il·legal d’immobles, amb o 
sense violència, és tipificada com 
un delicte d’usurpació o de viola-
ció de domicili, però la legislació 
actual dificulta i dilata en el temps 
la recuperació legítima de la pro-
pietat.

El text de Cs critica la “lentitud 
dels procediments judicials” i re-
clama “l’enduriment de les san-
cions penals”. La moció també 
sol·licita a l’Estat que “habiliti la po-
testat d’entrada, escorcoll i identi-
ficació dels okupants” per part de 
les policies locals sempre que hi 
hagi indicis delictius, i que “refor-
ci les competències dels ajunta-
ments” per “subrogar-los les acci-
ons de desallotjament en aquells 
casos que afectin la seguretat i la 
convivència”.

Cens i pla municipal
Entre els acords de resolució, 

l’Ajuntament es compromet a “ela-
borar un pla municipal contra l’oku-
pació amb la finalitat d’assegurar 
la devolució dels immobles als 
seus propietaris”. Aquest pla “in-
clourà un servei d’assessorament i 
orientació jurídica” a les persones 
afectades. Segons la Policia Local, 
en aquests moments hi ha una dot-

zena d’habitatges okupats. 
L’Ajuntament també “reforçarà 

les mesures que siguin necessàries 
per vetllar per la seguretat”, en col-
laboració amb les associacions ve-
ïnals. Entre d’altres accions, s’incre-
mentarà “de forma immediata la 
presència policial i el patrullatge” 
tant en les zones del municipi que 
ja compten amb cases okupades, 
per al seu “control i seguiment”, 
com en aquelles altres que en po-
den ser susceptibles, amb finalitats 
preventives.

Bancs i grans tenidors
La moció també aborda la pro-

blemàtica social derivada de la 
precarietat laboral, la crisi eco-
nòmica i la manca d’habitatges a 
preu assequible. En aquest sentit, 
el text fa una crida per “evitar que 
l’okupació sigui una alternativa per 
atendre una necessitat habitacio-
nal”. Per això, l’Ajuntament insta el 
Govern espanyol perquè el Fons 
Social format pels habitatges de 
les entitats bancàries “passi a ser 
permanent” i “faciliti l’accés als 
grups de població més vulnera-
bles”.

La portaveu d’ERC-Compromís 
amb Teià, Èrica Busto, va reclamar 
“ètica” a les entitats financeres i va 
apel·lar als “bancs i grans tenidors 
d’habitatges perquè posin els pi-
sos al servei de les persones i fa-
mílies més vulnerables”, ja que es 
tracta d’un parc d’edificacions bui-
des que ja existeix”. g

Ajornament 
de tributs i 
bonificacions 
contra la Covid-19

L’Ajuntament elaborarà un pla 
contra l’okupació i l’acaparament 
bancari d’habitatges
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La Junta de Govern Local del 27 
de febrer va aprovar el Pla d’Actu-
ació Municipal (PAM) 2019-2023 i 
el 29 d’abril va ser presentat al ple, 
que se’n va donar per assabentat. 
La intenció era portar-lo al ple del 
mes de març, però es va ajornar a 
causa del coronavirus.

Es tracta d’un document estratè-
gic que detalla les principals acci-
ons i projectes que s’han de dur a 
terme durant el mandat. L’enunci-
at de cada acció està acompanyat 
d’una previsió temporal, tot i que la 
seva execució resta supeditada a la 
confecció i aprovació dels pressu-
postos municipals de cada exercici.

El seu contingut reflecteix, en 
bona part, les propostes del pro-
grama electoral d’ERC-Compromís 
amb Teià, però es veu enriquit amb 
les aportacions de la resta de grups 
municipals.

Futur incert
L’alcalde, Andreu Bosch, va defi-

nir el PAM com un “document viu i 
modificable” que “resta obert a les 
propostes ciutadanes que es facin 
en el marc dels pressupostos par-
ticipatius biennals de 2021 i 2023, 
així com als suggeriments de la res-
ta de partits”. Ja d’entrada, Bosch 
va admetre que “l’escenari actual 
obligarà a redefinir algunes de les 
actuacions”.

De fet, algunes de les accions 
previstes es troben subjectes i 
condicionades a l’arribada d’ajuts 
i subvencions de la Generalitat i 
de la Diputació. Entre els projectes 
d’inversió pública que s’han vist 
afectats hi ha el projecte de creació 
d’un gran parc a can Llaurador que 
inclouria la construcció d’una pista 
d’skate, la recuperació de la bassa 
de la masia i la creació d’un espai 
de coworking i promoció econò-
mica a les antigues cavallerisses, 
pressupostat en 441.297 euros, IVA 
inclòs.

També es contempla la redacció 
d’un projecte de noves dependèn-
cies per a la Policia Local i un altre 
per a la futura rehabilitació de la 
masia Cal Senyorcinto.

Documents estratègics
Entre els documents de planifica-

ció previstos al PAM hi ha un Pla de 
Comunicació, un Pla Local de Cul-
tura, un Pla Local d’Igualtat, un Pla 
Local d’Infància, un nou Pla de Jo-
ventut, un Pla Municipal de Mobili-
tat, un Pla d’Equipaments i un Pla de 
Manteniment dels mateixos. També 
es vol elaborar un protocol d’aco-
llida adreçat als nous residents per 
facilitar el coneixement de la realitat 
local i fomentar-ne la implicació.

Actuacions previstes
El PAM es compon de 102 accions, 

estructurades en 14 eixos temàtics. 
Heus ací les més destacades:

Cicles de Vida: Potenciar el Con-
sell d’Infants i un model d’oci alter-
natiu amb la implicació directa dels 
joves, i ampliar els serveis de teleas-
sistència i d’atenció domiciliària a la 
gent gran.

Cultura i Patrimoni: Millorar l’es-
pai expositiu de La Unió i rellançar 
el celler romà de Vallmora a través 
de la seva museïtzació i la nova con-
cessió del Centre Enoturístic i Ar-
queològic.

Educació: Fomentar l’educació en 
el lleure i oferir un cicle formatiu de 
grau mitjà en l’àmbit de la perfumeria.

Habitatge: Rehabilitar els pisos 
dels mestres per als joves i planifi-
car la construcció de nous habitat-
ges socials de lloguer.

Medi Ambient: Millorar la recolli-
da selectiva de residus domèstics i 

comercials, avançar cap a l’eficièn-
cia i la sosteniblitat energètica i fo-
mentar el transport col·lectiu.

Mobilitat: Pavimentar el tram sud 
de les Delícies i el Camí de la Serra 
fins a la Molassa amb un tractament 
efectiu per al trànsit rodat i res-
pectuós amb l’entorn, millorar els 
accessos a Buvisa des de la Riera, 
consolidar l’oferta de places d’apar-
cament públic al centre urbà amb la 
incorporació de can Bruguera i re-
clamar tant la connexió directa amb 
l’autopista C-32 com el soterrament 
de la riera.

Participació i Comunicació: Crear 
la figura dels regidors de barri i la 
constitució dels corresponents con-
sells de barri i urbanitzacions per 
atansar la gestió a la ciutadania.

Promoció Econòmica: Aconseguir 
la declaració de municipi turístic, 
establir-hi un centre de negocis i de 
producció relacionat amb el món 
de la perfumeria i la cosmètica, i 
dinamitzar el polígon de Buvisa en 
col·laboració amb Premià de Dalt.

Seguretat Ciutadana: Instal·lar 
més lectors de matrícules i impulsar 
campanyes de civisme a través d’un 
model de policia de proximitat i de 
col·laboració ciutadana.

Vida Saludable: Fomentar l’en-
velliment actiu, l’esport inclusiu i la 
dinamització dels equipaments es-
portius, especialment del camp de 
Sant Berger i la pista de l’AE Teià.

Trobareu el document complet 
del PAM al web municipal. g

L’Ajuntament revisarà el PAM 2019-2023



pàgina 12 | Butlletí municipal 140 | Octubre de 2020 L’AJUNTAMENT INFORMA 

El 27 d’agost, l’Ajuntament va ini-
ciar els treballs de restauració de 
l’estàtua del Sagrat Cor, que es van 
perllongar fins a mitjan setembre. 
L’escultura està catalogada com a 
Bé Cultural d’Interès Local i es tro-
ba situada en una finca de titulari-
tat municipal. L’obra va ser feta per 
Claudi Rius amb marbre blanc de 
Carrara i fou erigida el 1956 per 
l’aleshores propietària de Can Munt, 
Maria Sedó.

El cost dels treballs ha ascendit a 
5.496 euros, IVA inclòs, i han estat 
executats a partir de la diagnosi feta 
fa dos anys pel Centre de Restaura-
ció de Béns Mobles de la Genera-
litat. En concret, s’han eliminat les 
incrustacions adherides i les restes 

de pintura, s’han sanejat les juntes 
dels blocs de pedra i s’han omplert 
amb morter hidràulic i pols de mar-
bre, s’han reintegrat els fragments 
despresos amb resines epoxídiques 
d’alta resistència i s’ha reparat la co-
rona de llautó, que es trobava secci-
onada en un tros d’arc.  g

El coronavirus va obligar a suspen-
dre la quarta edició del Maridatge 
dels Sentits, prevista per al mes de 
maig, però els seus organitzadors 
van mantenir la convocatòria del III 
concurs internacional de perfume-
ria Mouillette d’Argent. 

A finals de febrer ja s’hi havien 
inscrit més de 70 perfumistes d’ar-
reu del món, però la declaració de 
la pandèmia va dificultar-ne la tra-
mesa. Al final s’hi van presentar 46 
propostes olfactives. Un cop rebu-
des les mostres, se’n van escollir 12 
procedents de set països (Alema-
nya, França, Gran Bretanya, Itàlia, 
Eslovàquia, Mèxic i l’Estat espanyol), 
que van ser enviades als membres 
del jurat. La valoració conjunta es va 
fer a través de videotrucades.

Finalment, el quatre de juliol va 
tenir lloc a ca l’Antiga la cerimònia 
de lliurament dels guardons del ju-
rat i de la votació popular. El primer 
va ser per a la catalana Júlia Rodrí-
guez, autora del perfum Pepper & 
Pear, mentre que el perfum Agartha, 
de la murciana Sandra Lucas, es va 
endur el favor del públic. Totes dues 
van rebre de mans de Rossend Ma-
teu la distinció d’un Mouillette d’Ar-

gent creat expressament per la jove 
Laura Fontdecaba, de l’Escola d’Art 
Superior de Disseny d’Olot. Els tro-
feus representen una gota de per-
fum i compten amb el patrocini del 
Beauty Cluster Barcelona.

Més endavant, les fragàncies s’en-
vasaran i es distribuiran entre les bo-
tigues d’autor per a la seva comerci-
alització, tal com aviat es farà amb les 
guanyadores de 2019: Effluves de 
jasmins et magnolias i Jasmin d’un 
riad marrocain. Del pàckaging se’n 
cuidarà Jorgina Díaz, de l’Escola Illa 
d’Art i Disseny de Sabadell, que en 
rebrà un percentatge de les vendes.

També va ser reconegut el cartell 
del Maridatge dels Sentits ideat per 
Joaquim Massó, de l’Escola d’Art 
i Disseny de Rubí, i la creació d’un 

perfum per a joves fet per joves a 
càrrec de l’equip format per Marc 
Domínguez, Cora Marín i Paula Te-
jada, de l’Escola d’Art d’Olot. Tots 
aquests reconeixements formen 
part de l’acord de col·laboració 
entre el Maridatge dels Sentits i el 
projecte d’innovació juvenil Talent 
creatiu i empresa que impulsa el 
Departament d’Educació. 

Premi Internacional Nasevo
El dia abans, 3 de juliol, es va fer 

públic el veredicte del II Premi Inter-
nacional Nasevo per a la promoció 
de joves artistes. El jurat va distin-
gir Marta de los Pájaros amb 1.500 
euros de premi i una peça seriada 
d’Ernesto Ventós per l’obra titulada 
Horitzó i olfacte.  g

La Regidoria de Cicles de Vida 
ha encarregat l’elaboració d’un pla 
d’usos del Casal de Joves per adap-
tar les activitats que s’hi organitzen a 
la demanda de les diferents franges 
d’edat de 12 a 29 anys. La redacció 
de l’estudi compta amb l’assessora-
ment i el finançament de la Diputació  
i vol estimular la participació activa 
dels adolescents i joves.

Per posar fil a l’agulla, el 2 d’octu-
bre es van  celebrar sengles troba-
des amb els corresponsals del Ca-
sal amb els joves de 16 a 29 anys. A 
més, s’ha distribuït per WhatsApp 
una enquesta en línia. Amb les da-
des recollides s’elabora rà un docu-
ment de diagnosi. g

Restauren el Sagrat Cor

Júlia Rodríguez i Sandra Lucas guanyen el concurs
de perfumeria internacional Mouillete d’Argent

El Casal de Joves 
s’adaptarà als gustos 
dels 12 a 29 anys
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Exactament sis mesos després 
que l’activitat lectiva quedés sus-
pesa el passat mes de març a causa 
de la pandèmia, el 14 de setembre 
prop de 650 alumnes van iniciar el 
curs 2020-2021 a l’escola i l’institut, 
que s’afegien als 90 vailets de zero 
a tres anys que van començar una 
setmana abans a les llars d’infants.

Mascaretes i accessos segregats
A causa de la Covid-19, s’han 

creat grups bombolla a cada aula 
per reduir el contacte interpersonal 
dins dels centres. També s’ha ampli-
at el nombre d’accessos als equipa-
ments escolars, s’han distribuït les 
zones d’esbarjo als patis, s’ha po-
tenciat l’activitat lectiva a l’aire lliure 
i s’ha esglaonat l’horari d’entrada i 
sortida per evitar les aglomeraci-
ons. A més, tots els alumnes han de 
dur mascareta a partir dels sis anys 
i les reunions dels claustres de pro-
fessors i les trobades amb les famíli-
es es fan de forma telemàtica.

Principals novetats
Escola Bressol Municipal Els Ga-

lamons: L’Ajuntament ha ampliat 
dels serveis de suport i ha incre-
mentat les hores dedicades a ne-
teja i cuina. 

Escola Bressol Bambi: Aquest 
curs, l’Ajuntament subvenciona les 
famílies amb 80 euros mensuals 
per alumne. 

Escola El Cim: El col·legi ha dis-
tribuït en tres i quatre grups de 
convivència alguns cursos per re-
baixar la ràtio d’alumnes per clas-
se, aprofitant i adequant totes les 
dependències. A més, s’ha reforçat 
el servei de neteja i s’han habilitat 

quatre accessos diferenciats per 
facilitar l’entrada i sortida ordena-
da del centre. 

Institut Turó d’en Baldiri: A més 
de l’accés habitual per la rampa 
del pati, se n’ha habilitat un altre 
pel carrer de Charles Darwin.

Protocol d’actuació
Tal com estableix el protocol 

d’actuació establert pel Departa-
ment d’Educació, quan un alumne 
o mestre presenti símptomes haurà 
de ser avaluat per un equip d’aten-
ció primària. Només en cas que la 
PCR sigui positiva, caldrà aïllar tot el 
grup de convivència escolar. A tots 
els membres d’aquest grup se’ls re-
alitzarà també una prova PCR per 
detectar casos positius asimpto-
màtics. En cas que l’alumne afectat 
tingui germans, també se’ls farà la 
prova PCR, però només s’aïllaran 
els seus grups estables en cas que 
el test també sigui positiu.

Grups confinats
Fins al moment se n’han detectat 

tres casos positius: dos a l’Escola El 
Cim, el 25 de setembre i l’1 d’octu-
bre, que van obligar a confinar un 
grup de 2n i un altres de 5è, i un altre 
a l’Institut, l’1 d’octubre, que va afec-
tar una classe de 4t d’ESO. Les PCR 
als alumnes van ser totes negatives.

Coordinació amb Salut
L’Ajuntament i els centres escolars 

tenen una persona de referència a 
l’Àrea Bàsica de Salut que disposa 
d’un llistat del professorat, dels grups 
d’alumnes i de les respectives unitats 
familiars per activar el protocol, en 
cas de detecció de casos positius. g

El 3 de juliol es va inaugurar la 
zona de jocs que ha dissenyat el 
Consell d’Infants de Teià. El nou 
parc està situat al costat de la pis-
cina municipal de Sant Berger i 
compta amb una estació de barres 
paral·leles i un tobogan en forma de 
tub tancat, precedit d’una caseta, i 
al qual s’hi arriba a través d’un pe-
tit pont suspès per cordes. Aquest 
element se situa sobre un terra tou 
recobert amb gespa artificial per 
esmorteir les caigudes. Aquesta su-
perfície està barrejada amb sorra 
fina per rebaixar-ne la temperatura, 
mantenir les condicions d’humitat i, 
en definitiva, millorar-ne les condici-
ons de conservació.

El projecte va ser una de les pro-
postes guanyadores dels pressu-
postos participatius de 2018 i és 
fruit del treball realitzat al llarg del 
2019 pel Consell d’Infants, amb l’as-
sessorament dels Serveis Tècnics 
Municipals.

Tall de cinta i samarretes
L’acte va reunir una representació 

dels nois i noies de 4t i 5è de l’Escola 
El Cim que formen part del Consell 
d’Infants i alguns dels seus familiars. 
A més de tallar la cinta inaugural, 
els consellers i conselleres van ser 
obsequiats amb una samarreta es-
tampada amb el logotip d’aquest 
òrgan de participació per agrair-los 
la feina. g

Comença el curs escolar 
amb grups bombolla

Inauguren la zona 
de jocs ideada pel 
Consell d’Infants
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Malauradament, tornem a iniciar 
l’escrit al Butlletí Municipal demanant 
l’amnistia per a totes les persones re-
presaliades per l’Estat espanyol per 
motius ideològics i polítics.

Aquest mes de juny, complíem el 
primer any del mandat i fèiem un 
balanç de tots els objectius assolits 
malgrat les condicions adverses. Ben 
aviat s’inaugurarà la pista de l’AE 
Teià. A més, s’han pogut realitzar un 
conjunt d’activitats culturals seguint 
les normes sanitàries que ens han 
permès gaudir d’una #CulturaSegu-
ra, hem fet que la Cella Vinària fes un 
gir que ben segur atraurà més visi-

tants i hem reobert els equipaments 
municipals amb totes les mesures 
necessàries.

Agraïm de cor l’esforç de la ciuta-
dania de Teià al llarg de les setma-
nes de confinament. Gràcies infinites 
també a totes les persones de la xar-
xa de voluntariat per la feina feta i a 
qui va fer possible el Casal d’Estiu, 
tot i que no era fàcil.

La COVID-19 ha desestabilitzat 
econòmicament i emocionalment 
moltes famílies. Per aquest motiu, 
aquells pressupostos per al 2020 
que vam presentar el passat gener 
han estat revisats per posar l’accent a 

el vessant social, tot ampliant els re-
cursos econòmics destinats a l’àrea 
d’atenció a les persones.

L’equip de Govern municipal ha 
treballat amb responsabilitat per 
seguir donant el millor servei pos-
sible a la població, malgrat totes 
les restriccions i els canvis cons-
tants d’última hora. Per això, totes 
les activitats que estem planificant 
des d’ara fins a finals d’any reunei-
xen totes les mesures sanitàries i us 
encoratgem a participar-hi per con-
tinuar fent poble.

Recordeu:
Mans - Distància – Mascareta – Seny

Un Ajuntament disposa de dues grans 
eines per dibuixar el futur econòmic de 
poble i dels seus vilatans: La primera, i 
potser la més important, el pressupost. 
Tal com el seu nom indica, és, d’una 
banda, una previsió d’ingressos de l’ens 
local convertida en una fotografia, més 
o menys nítida, de quina recaptació po-
drà tenir l’Ajuntament (impostos, sub-
vencions, preus públics, transferències 
d’altres administracions...) i, d’altra ban-
da, un dibuix de quines són les priori-
tats del Govern en matèria de despesa, 
és a dir, on abocarà els diners ingres-
sats. La segona eina són les ordenances 
municipals, on es regula l’import de l’IBI 
per l’any següent, i altres impostos.

En un moment com el que estem, en-
mig d’una crisi sanitària immensa i que 
repercuteix i repercutirà en l’economia 
mundial, també la dels teianencs i te-
ianenques, ens sorprèn en gran me-
sura que el Govern de CaT-ERC hagi 
defugit del Ple d’Ordenances (històri-
cament es fa a l’octubre) i de l’oportu-
nitat de reduir, ni que sigui transitòria-
ment, l’import de l’IBI per a l’any 2021, 
tenint en compte que la crisi causada 
per la COVID-19, serà profunda i se-
vera. I més per a un ajuntament amb 
cintura econòmica, i amb un romanent 
de tresoreria acumulat pels volts de 
5.000.000€ que li permetria invertir 
sense témer la reducció d’ingressos 

per IBI. Per a les famílies, mantenir 
l’IBI, si aquestes famílies tenen menys 
ingressos (atur, ERTO, baixes per posi-
tius COVID, etc), vol dir MÉS PRESSIÓ 
FISCAL.

Hem posat diferents mesures sobre 
la taula per afavorir el comerç, hem 
fet propostes per a combatre la crisi, 
però el govern ha fet tard i ha mostrat 
manca d’anticipació. Malgrat tot, Junts 
per Catalunya Teià som aquí per fer-
los memòria, al costat dels teianencs i 
teianenques i per afirmar que els bons 
governs són els que en situacions difí-
cils prenen decisions valentes i no dei-
xen perdre una oportunitat que afavo-
riria tota la ciutadania.

Balanç del primer any de mandat

No modificar les ordenances en temps de crisi, una oportunitat perduda!
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Estem vivint temps convulsos on la 
covid-19 s’ha apoderat de la normalitat 
de les nostres vides i on la situació que 
ens toca viure avui és de total adapta-
ció i canvis constants. Des de Gent de 
Teià, primer de tot, volem expressar el 
nostre suport a totes les famílies que 
durant aquests mesos han perdut algun 
esser estimat o han hagut de passar per 
aquesta malaltia. També el nostre suport 
i agraïment a tots els professionals, vo-
luntaris i persones anònimes que han 
estat i segueixen sent, en la primera línia 
d’actuació. Moltes gràcies a totes i tots.

Davant d’aquesta situació, ara més 
que mai hem de ser solidaris amb la 
gent que ho està passant malament. Per 

això, dins dels paràmetres que ens per-
meti la llei, hauríem de destinar bona 
part dels aproximadament 4 milions 
d’euros de romanent 2019 a ajudar a les 
famílies que ho necessitin.

Aquestes mesures passen per dife-
rents àmbits. Ajuts als comerços, bars i 
restaurants i altres establiments que es 
veuen afectats pel tancament imposat 
pel govern. Ajuts als empresaris i autò-
noms, que el seu negoci també es veu 
greument afectat per la crisi.

O ajuts directes també pels vilatans, 
els quals veuen com els seus ingres-
sos cauen i no poden fer front a moltes 
despeses diàries, de primera necessitat. 
Aquestes mesures han de ser prioritat 

del govern. A més apostem per altres 
línies d’inversió:

- Eficiència energètica, en energies al-
ternatives, que ens farà estalviar diners.

- Més neteja als carrers i cobrir amb 
fustes els contenidors, com tenen molts 
altres pobles, que a més de millorar l’es-
tètica del carrer, ordena la brossa i evita 
que es depositi en espais no permesos.

- Arreglar els carrers i les seves voreres 
malmeses..

- Soterrament de tots els cables elèc-
trics i de telecomunicacions de tot el 
poble.

Desitgem que totes i tots estigueu bé 
i confiem en que temps millors vindran i 
ens en sortirem.

Hace un año y medio que nuestros 
vecinos nos otorgaron su confianza 
para trabajar por nuestro municipio. En 
este tiempo hemos puesto en valor la 
labor de nuestra Policía Local y la ne-
cesidad de mejorar sus recursos para 
disponer de una plantilla estable que 
pueda garantizar un mejor servicio a la 
ciudadanía, tambien hemos defendido 
nuestro modelo de pueblo basado en 
un crecimiento sostenible, que no im-
plique un aumento de la presión fiscal.  
Durante la crisis sanitaria hemos asu-
mido la responsabilidad de presentar 
propuestas como la subvención de pla-
zas de la guardería privada de nuestro 

municipio y hemos liderado diferentes 
iniciativas llevando a los plenos asun-
tos de interés para la ciudadanía como 
la conciliación laboral y familiar en la 
situación provocada por la covid-19, la 
salvaguarda de los ahorros de nuestro 
ayuntamiento o el establecimiento de 
un plan municipal contra la Okupación 
de viviendas. Hemos apoyado las inici-
ativas de los otros grupos municipales 
que persiguen el interés general y el 
reconocimiento a colectivos que han 
hecho un gran esfuerzo durante esta 
pandemia.

Nuestra propuesta incluye también 
participar en la agenda social y cultu-

ral de nuestro municipio, por ello, en el 
mes de febrero impulsamos la primera 
fiesta del día de Andalucía que fue un 
éxito de asistencia y trabajaremos para 
que tenga carácter anual, cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan. 

Mucho trabajo hecho, pero mucho 
por hacer. Este próximo noviembre 
llevaremos al pleno un tema de actuali-
dad, como es la libertad de elección de 
la jornada continua en los colegios de 
nuestro municipio, queremos abrir ese 
debate porque creemos en la libertad 
de las familias para elegir los horarios 
que mejor se adapten a sus necesida-
des en la coyuntura actual.

Primer, volem agrair a la ciutadania, i 
també als servidors públics, empreses i 
teixit associatiu, l’esforç que fan contra la 
COVID. I traslladar el nostre escalf als qui 
han patit de més a prop els seus estralls.

Per superar aquesta crisi cal polítiques 
d’ajut a persones i empreses, reforçar els 
serveis públics i lleialtat entre governs i 
amb els seus ciutadans.

Així, tots els grups municipals (també 
PSC) hem recolzat l’aprovació d’un ajut per 
mantenir el Bambi; o mocions reclamant 
al govern espanyol mesures de conciliació 
laboral i permetre als ajuntaments usar el 
superàvit.

Però a l’hora de reclamar mesures al Go-
vern de la Generalitat, altres grups han pre-
ferit el “quedar bé” amb el seu partit.

Com l’abstenció d’ERC a la moció perquè 
la Generalitat pagui el deute pendent per 
l’escola bressol; o el NO de JXCAT i ERC a 
exigir-li millor finançament local i que aixe-
qui la suspensió de l’ajut a lloguers.

El més sorprenent és el NO de JXCAT i 
ERC a la nostra moció contra el tancament 
del servei d’urgències 24 hores que el CAP 
del Masnou presta a Alella, El Masnou i 
Teià.

Degut a la COVID, el Departament de 
Salut de la Generalitat (ERC) ja va reduir 
l’horari només de 20 a 22h i caps de set-
mana de 8 a 14h. Però al juny decidí supri-
mir-lo del tot i que havíem d’anar al CUAP 
de Badalona (Dr. Robert), per sempre.

Salut inaugurà el CUAP, fa un any, per 
descol·lapsar les urgències als hospitals i 

resoldre un dèficit al Baix Maresme. Ara diu 
que permet suprimir les urgències del CAP 
del Masnou, perquè aquest té poques mà-
quines (el normal en urgències dels CAP) i 
poques visites (les de sempre).

En saltar la notícia, els tres alcaldes (ERC) 
van dir no saber res.

De moment, Salut aturà la supressió, per 
“l’augment d’activitat registrat els últims 15 
dies” (?); però al Ple de setembre a ERC se 
li mig escapà que és “per les pressions so-
cials que hi ha hagut”.

Felicitem les veïnes i veïns que s’han au-
toorganitzat per manifestar-se i recullen 
signatures en col·laboració amb molts co-
merços.

Pel PSC són “retallades” de la dreta de 
sempre. Volem les urgències 24h!

Amb què gastar el romanent, en temps de pandèmia

La satisfacción de trabajar por y para la ciudadania

Al fons, a la dreta



EL GRAN RECAPTE 2020 A TEIÀ
La Covid-19 ha provocat una emergència social sense pre-
cedents. La demanda d’aliments a les entitats del tercer 
sector ha augmentat el 40% en els darrers mesos. 

A causa de la pandèmia, enguany no s’instal·laran punts 
de recollida presencials.

Del 16 al 21 de novembre:
• La ciutadania podrà fer aportacions al Banc d’Aliments a 
través de codi QR.

• Als establiments Condis i Mercadona de Teià podreu 
comprar tiquets per import variable d’entre 1 i 50 euros a 
benefici del Banc dels Aliments.

• A les parades del Mercat Municipal, Queviures Mar-
cual i la Carnisseria Mònico podreu comprar tiquets de 
3 euros. 

El valor d’aquests tiquets anirà directament a Càritas Teià 
per la compra de productes frescos als mateixos establi-
ments.

Del 16 de novembre al 16 de desembre:
• Campanya GRAN RECAPTE a través del canal de compra 
en línia de les cadenes de distribució.

• Campanya GRAN RECAPTE en línia al compte del Banc dels 
Aliments a través del portal www.granrecapteonline.com

Després de la fase de votacions, l’11 de novembre es donarà a conèixer la persona guanyadora, en el 
marc de la diada de Sant Martí.

TEIANENC/A DE L’ANY 2020

Silvia Marcos
Organització de la 
xarxa de persones 
voluntàries durant el 
confinament

Júlia Galán
Quarta d’Espanya a la 
classificació general 
en gimnàstica artística 
femenina

Jaume Mónico
Organització de la 
iniciativa “Passes 
de Gegant” per a la 
Marató de TV3

Dídac Zamora
Subcampió de Cata-
lunya d’escalada de 
dificultat i subcampió 
de la copa d’Espanya
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