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EDITORIAL

Amb la tardor encetem un nou curs polític, el darrer del mandat, que ar-
riba farcit de notícies i commemoracions, com la finalització de les obres 
del clavegueram de la Riera i l’homenatge a la mobilització ciutadana de 
l’1 d’octubre de 2017 en defensa de la democràcia.

En aquest Butlletí hi trobareu també una entrevista a la regidora d’Educa-
ció, Cooperació i Medi Ambient. Són matèries que l’Ajuntament es pren 
molt seriosament, com ho proven totes les actuacions i projectes que hi 
estan vinculats, tot i l’escassetat de recursos i la manca de competències 
locals en molts d’aquests àmbits.

Per últim, aprofitem aquest vehicle de comunicació per fer de caixa de 
ressonància dels dos processos participatius que tenim en marxa: els pres-
supostos participatius, que han entrat en la fase de votacions, i la segona 
edició del premi d’elecció popular al Teianenc/a de l’any.
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

Ajuntament de Teià @ajTeia  27 de juliol
Més de 300 persones gaudeixen del concert 
de @saphiewells @SwSwingcats i acomiaden 
el setè festival de música i patrimoni 
#Remor2018 de #Teià, amb un agraïment 
especial per a Pere Surià per obrir les portes 
de cal Llibreter al llarg de tots aquests anys

Ajuntament de Teià @ajTeia  31 de juliol
Els germans de #Teià Pau i Laura Toquero 
Gràcia participaran en el Campionat d’Europa 
d’escacs individual que se celebrarà del 19 
al 30 d’agost a Letònia. Tots dos disputaran 
9 rondes, a raó d’una partida diària, en les 
categories sub-18 i sub-10, respectivament

Ajuntament de Teià @ajTeia  30 de juliol
El Casal de la Gent Gran de #Teià homenatja 
als membres de l’entitat que fan 85 anys: 
Antònia, Ramon, Montblanc, Montserrat i 
Alfonso. Com ja és tradicional, la presidenta 
els va lliurar una placa commemorativa i 
l’alcalde i regidors van obsequiar-los amb un 
pin de l’Ajuntament

Ajuntament de Teià @ajTeia  31 de juliol
L’Ajuntament de #Teià deplora els atacs 
contra la llibertat d’expressió. Avui s’ha 
reposat la pancarta que va ser robada ahir 
en què s’exigeix #LlibertatPresosPolitics i 
demà es presentarà denúncia als Mossos 
d’Esquadra

Ajuntament de Teià @ajTeia  1 d’agost
Destacada actuació de la jugadora de 
#Teià Cèlia Carbonell en el Mundial de 
Bàsquet #fibau17 celebrat a Bielorússia, 
amb una mitjana de 24 minuts sobre la pista 
i unes estadístiques de 7 punts, 3 rebots i 1 
assistència per partit

Ajuntament de Teià @ajTeia  5 de setembre
Regals per a tots els infants en el sorteig conjunt 
de la @bteiacl i el Casal de Joves de #Teià dels 
premis del ‘Passaport a la lectura’ d’aquest 
estiu. Rita Amigó (+12) i Diana Carbonell (+18) 
guanyen una entrada doble a Port Aventura i 
un viatge en avió a una capital europea

Ajuntament de Teià @ajTeia  6 d’agost
Aquest matí ens ha deixat en Pep Servera, 
treballador dels Serveis de Manteniment, a 
causa d’una aturada cardíaca. L’Ajuntament 
de #Teià expressa el seu condol més afectuós 
i el de tots els veïns i veïnes a la seva família i 
als companys de la brigada i de l’@ADF_Teia

Ajuntament de Teià @ajTeia  10 de setembre
L’Ajuntament de #Teià fa constar a l’expedient 
personal del caporal i de tres agents de la 
Policia Local la seva felicitació per rescatar el 
5/09 un menor d’un any i mig que havia quedat 
tancat a casa i salvar el 7/09 un vianant que 
s’havia endut la Riera quan intentava creuar-la

Ajuntament de Teià @ajTeia  13 de setembre
Dv 14/09 a les 18h, l’espai cultural Ca l’Antiga de 
#Teià inaugura l’exposició ‘Esperit Multicultural: 
The Neutral-ism International Movement’: una 
mostra col·lectiva de 23 artistes d’arreu del món 
que es podrà visitar de forma gratuïta cada dv i 
ds de 17 a 20h fins l’11/11

Ajuntament de Teià @ajTeia  17 de setembre
Ds 15/09 es va celebrar a #Teià una nova 
edició de ‘Mercats amb #DOAlella’, amb 
tapes elaborades amb els productes frescos 
i de qualitat que cada dia podeu trobar a 
les parades de l’@apmmteia. Els tastets van 
ser maridats amb les propostes vinícoles de  
@turismeDOAlella

Ajuntament de Teià
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Els treballs de renovació de la xarxa 
de clavegueram del passeig de la Riera 
de Teià quedaran enllestits a finals d’oc-
tubre, tal com estava previst en el pla 
de treball aprovat per l’Ajuntament. 

Millores en la seguretat viària
Una vegada instal·lat el nou col-

lector d’aigües fecals i un cop subs-
tituïdes totes les escomeses particu-
lars, el passeig serà pavimentat de 
bell nou amb una capa de rodadura 
asfàltica que depassarà l’àmbit d’ac-
tuació i anirà des de la rotonda de l’U 
d’Octubre fins al torrent del Molí. A 
continuació es completarà la senya-
lètica vertical existent i es tornaran a 
pintar les marques viàries correspo-
nents als aparcaments en línia i els 
passos de zebra. 

Entre les millores relacionades amb 
la seguretat del trànsit hi ha prevista 
la millora de la il·luminació nocturna 
dels punts de creuament per als via-
nants, així com la instal·lació de dos 
radars informatius de velocitat.  

Actuacions complementàries
Conscient del trasbals ocasionat, 

l’Ajuntament ha volgut aprofitar les 
obres del clavegueram per executar 
altres actuacions destinades a mi-
llorar els serveis públics. En aquest 
sentit, s’ha instal·lat una nova cano-
nada d’aigua per possibilitar el fun-

cionament de la xarxa de distribució 
en forma d’anella i reduir els talls 
de subministrament. També s’hi ha 
deixat passat un tritub de telecomu-
nicacions per al desplegament so-
terrat, en un futur, de la fibra òptica. 
En aquest sentit, s’han coordinat les 
obres amb les companyies de llum 
i telèfons per eliminar alguns creua-
ments de fils aeris, i s’han fet coinci-
dir algunes obres particulars per no 
tornar a afectar el trànsit més enda-
vant.  

Entre les dificultats que ha calgut 
resoldre hi ha l’aparició i conserva-
ció d’una antiga mina d’aigua, així 

Les obres de la Riera acabaran a l’octubre

com la gestió de la mobilitat. En tot 
moment, l’Ajuntament ha posat 20 
places de l’aparcament subterrani 
de la Cooperativa a disposició dels 
residents a cada tram, a més d’habili-
tar àrees dissuasòries als terrenys del 
Blanqueig, can Bruguera i la llar de 
Santa Rosalia. Pel que fa al transport 
públic, el servei de bus va recuperar 
la parada a la plaça de Catalunya el 
20 d’agost.

Finalització en temps i forma
Tot i que les pluges d’aquest estiu 

han fet perdre l’equivalent a quatre 
jornades laborals senceres, el ritme 
de treball de l’empresa adjudicatària 
i la supervisió municipal garanteixen 
el compliment dels terminis previs-
tos inicialment. Al primer tram s’hi 
va treballar del 5 al 29 de juny; al se-
gon, del 2 al 19 de juliol; al tercer, del 
20 de juliol al 8 d’agost; al quart, del 
9 al 30; el cinquè, del 31 d’agost al 
24 de setembre, i el sisè, del dia 25 
en endavant.      

A finals de setembre s’havien com-
pletat 700 dels 835 metres lineals de 
col·lector que contempla el projec-
te, la qual cosa representa un grau 
d’execució superior al 80%. 

Divisió per sectors 
Tal com ja es va fer als trams 4 i 5, el 

tram 6 també s’ha dividit en sectors 
més petits per reduir les restriccions 
de trànsit i d’accessibilitat als domi-
cilis dels residents i la resta de veïns 
del poble. En concret, s’han establert 
tres fases d’actuació: des de la carre-
tera d’en Sarró fins al carrer de can 
Bassols, des d’aquest punt fins al tor-
rent de can Mateu, i d’aquí fins al fi-
nal de la intervenció, situat 40 metres 
més amunt de la intersecció.

Reunions i seguiment de l’obra
Durant aquests mesos, l’Ajunta-

ment ha organitzat diverses reunions 
informatives amb els veïns i comerci-
ants abans de cada canvi de tram, i 
mantindrà operativa l’adreça de cor-
reu electrònic obres@teia.cat per re-
soldre qualsevol dubte o incidència 
fins a la finalització dels treballs. g

Nova il·luminació al 
pont de l’autopista

Després de les obres de mi-
llora executades per part de la 
concessionària de l’autopista 
C-32, a finals d’agost va entrar 
en funcionament la nova il-
luminació al pont de l’avinguda 
de John Fitzgerald Kennedy. 
L’Ajuntament hi ha instal·lat 
llums de tecnologia led a les 
voreres per garantir la visibilitat 
dels vianants. L’actuació ha su-
posat una inversió de 6.588 eu-
ros i combina la reducció de la 
contaminació lluminosa amb la 
integració paisatgística. g
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El cap de setmana del 8 i 9 de se-
tembre, la Regidoria de Cultura va or-
ganitzar una festa per donar a conèixer 
la programació del primer trimestre 
de can Llaurador i La Unió mitjançant 
diverses activitats de lleure gratuïtes 
obertes a tothom, com ara tallers de 
fotografia, swing i dansa africana, jocs 
medievals i d’aigua, cinema a la fresca 
i diversos tastos gastronòmics.

Idiomes a can Llaurador
Com l’any passat, can Llaurador 

posa en pràctica a partir del 12 
d’octubre un curs gratuït durant 10 
divendres consecutius d’Iniciació a 
l’italià adreçat als alumnes de 3r i 4t 
d’ESO de l’Institut Turó d’en Baldiri, 
amb l’objectiu d’intensificar les re-
lacions amb altres joves del poble 
agermanat de Massarosa.

L’oferta de llengües estrangeres es 
completa amb cinc nivells d’anglès i un 
altre de francès de nivell intermedi. Per 
la seva part, l’Oficina de Català ha pro-
gramat un taller de reforç de gramàti-
ca dimecres de 10 a 11.30h i sengles 
cursos de nivell elemental i intermedi 
dimarts i dijous a la tarda. A més, el 
col·lectiu de voluntaris Aprenem Teià 
ofereix una altra forma de practicar idi-
omes a través de l’intercanvi lingüístic 

en grups reduïts de lectura i conversa 
d’anglès, francès, italià, català i castellà.

Xerrades i tallers
En l’àmbit del pensament crític i els 

moviments socials, el 21 de novem-
bre tindrà lloc una conferència sobre 
La perspectiva de gènere a l’econo-
mia i la política de país.

A nivell d’habilitats i recursos, s’hi 
oferiran dos tallers: un de cinc sessi-
ons per aprendre a explicar contes 
(amb inici el 9 de novembre) i un altre 
de dues sessions sobre Smartphones 
i tauletes (el 12 i 19 de desembre).

La Unió
En qüestions de salut i benestar, La 

Unió organitza un curs d’Estiraments 
(dimecres de 20.30 a 21.30h, amb inici 
el 10 d’octubre) i un taller de Risoterà-
pia (el 16 de novembre, de 19 a 21h).

En el capítol d’habilitats i recursos 
hi trobareu diverses activitats d’un sol 
dia: Sabons naturals ecològics (el 16 
d’octubre, de 10 a 13h); Fotografia 
bàsica de paisatge urbà amb càmera 
o mòbil (el 28 d’octubre, de 10 a 13h); 
Delícies de la castanyada (el 29 de 
novembre a les 19h), Ganxet avançat 
o amigurumi (5 de desembre, de 10 a 
13h), Ioga en família (el 15 de desem-

bre, de 10.30 a 12.30h) i Aperitius ori-
ginals de Nadal (el 17 de desembre, 
a les 19h). A més, l’Aula d’Art-Artistraç 
ofereix tallers de cinc sessions de Mo-
delatge amb fang (dimecres d’11 a 
13 h o dilluns de 18 a 20h); Apunts 
del natural (divendres de 10 a 12h), i 
Dibuix i pintura (dimarts de 10 a 12h).

Sortides culturals
Aquest trimestre hi ha dues sortides 

en cap de setmana: una al celler romà 
de Vallmora (el 27 d’octubre a les 12h) 
i una altra al pessebre vivent de les tor-
res de Fals, a la comarca del Bages (el 
30 de desembre a les 18.30h). g

El Poliesportiu amplia l’oferta per a adults 700 alumnes comencen 
el curs als centres públics

Cultura dóna la benvinguda al curs amb una festa

Com cada setembre, la Regidoria 
d’Esports ha editat un tríptic infor-
matiu per donar a conèixer la nova 
programació que s’ofereix des del 
Poliesportiu Municipal El Cim.

En l’apartat d’activitats formatives 
per a nens i nenes, el Poliesportiu 
manté la planificació habitual

Els infants de 4 a 8 anys poden triar 
dues opcions per iniciar-se de forma 
lúdica: o bé Balla, balla (dimarts i di-
jous de 16.30 a 18h) o bé Multiesport 

(dilluns, dimecres i dijous de 16.30 a 
18h). Les activitats per a nois i noies 
de 8 a 12 anys tenen la música i el 
ball com a fil conductor: Hip Hop (di-
lluns i dimecres de 16.30 a 18h) i Style 
dance (divendres de 16.45 a 18.15h), 
mentre que els joves de 13 a 18 anys 
tenen la possibilitat de fer Young fit 
(dimarts i dijous de 18 a 19h).

En total, el Poliesportiu ofereix una 
quinzena d’activitats dirigides per 
monitors titulats destinades al públic 
adult.

A les tradicionals classes de zumba, 
tonificació, spinning, pilates o tai-txi 
s’hi afegeixen tres disciplines noves: 
Hiit fitness (dilluns i dimecres de 21 
a 21.15h, i dijous de 10.20 a 10.35h), 
Cool funky (divendres de 21 a 22h) i 
Cross Cim (dilluns i dimecres de 19 a 
20h, i dimarts 9.15 a 10.15h). g

El passat 12 de setembre, 700 
alumnes van encetar el curs 2018-
2019 als centres escolars de titulari-
tat pública de la població.

L’Escola Bressol Municipal Els 
Galamons gairebé ha exhaurit la 
seixantena de places que ofereix, 
l’Escola El Cim reobre amb 417 
alumnes d’entre 4 i 12 anys, i l’Ins-
titut Turó d’en Baldiri compta amb 
221 alumnes.

Durant les vacances, l’Ajuntament 
ha realitzat diverses tasques de man-
teniment i conservació. On més s’hi 
ha invertit ha estat al Cim: 60.000 eu-
ros en obres i accions de millora com 
la col·locació d’una línia de vida a la 
teulada, la instal·lació de llums led a 
diverses aules i la pavimentació del 
pati d’educació infantil. g

L’activitat cultural va créixer l’any passat grà-
cies a la inauguració de can Llaurador,  
i encara ho farà més enguany
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El 30 de setembre es va fer la ce-
rimònia d’inauguració del rètol que 
dóna el nom de plaça de l’U d’Oc-
tubre de 2017 a la rotonda, fins ara 
innominada, que hi ha a l’entrada al 
nucli urbà de la població. Es tracta 
d’un plafó d’acer amb la data de l’efe-
mèride que situat sota l’àlber que hi 
ha en el vèrtex de l’aparcament de 
can Llaurador. L’elecció de l’empla-
çament té un component simbòlic, 
ja que assenyala el punt des d’on 
moltes persones van fer guaita per 
alertar de la possible arribada de les 
forces de seguretat de l’Estat.

D’aquesta manera, es dóna com-
pliment a l’acord del ple de l’Ajun-
tament del passat 17 de maig en 
què tots els grups municipals (ERC-
Compromís amb Teià, GT i PDeCAT) 
reconeixien la integritat cívica de les 
persones que van fer possible la ce-

lebració del referèndum d’autode-
terminació, alhora que reiteraven el 
suport de l’administració local al pro-
cés d’emancipació nacional.

Concentració i marxa popular
Abans de l’acte oficial, les entitats 

sobiranistes van organitzar una mar-
xa ciutadana des dels col·legis elec-
torals que van albergar les urnes del 

referèndum: l’Escola El Cim, La Unió i 
ca la Cecília. En acabat, es va projec-
tar a l’era de can Llaurador un audi-
ovisual confegit amb imatges de les 
jornades de l’1 i el 3 d’octubre a Teià, 
aportades pels seus protagonistes.

Onze de Setembre
Fruit de la repressió de l’Estat, la 

Diada d’enguany va estar marcada 
pel record dels activistes i polítics 
acusats de rebel·lió. Per aquest mo-
tiu, el manifest institucional exigia 
“l’alliberament dels presos polítics, 
el retorn dels exiliats i la fi definitiva a 
la persecució ideològica”. 

L’alcalde també va dedicar unes pa-
raules d’agraïment al conseller d’Inte-
rior Joaquim Forn i al major del Mos-
sos, Josep Lluís Trapero, per la gestió 
que van fer dels atemptats de Barce-
lona del 17 d’agost de l’any passat. g

Del 7 al 10 de setembre, una de-
legació de Teià va visitar Łużna, un 
municipi polonès de 8.600 habitants 
situat prop de la frontera amb Ucraï-
na i Eslovàquia. L’objectiu de la visita 
ha estat conèixer de prop la Trobada 
Internacional de la Joventut i la Fes-
ta de la Ciència i la Tècnica que s’hi 
organitza i preparar el terreny perquè 
el 2019 hi puguin viatjar una quinze-
na d’alumnes de l’Institut Turó d’en 
Baldiri. De fet, els seus estudiants ja 
han estat formalment convidats per 
l’any que ve amb la finalitat d’inter-
canviar experiències didàctiques so-
bre ciència i energies renovables, a 
més de visitar la ciutat de Cracòvia i 
el museu del camp de concentració 
d’Auschwitz.

L’oferiment a participar-hi parteix 
de l’ajuntament italià de Massarosa, 

que està agermanat amb Teià des de 
2005 i amb Łużna des de 2008. Per 
aquest motiu, la representació teia-
nenca estava formada per l’alcalde 
Andreu Bosch, la regidora Gemma 
Rosell i dos membres de la comissió 
d’agermanament amb Massarosa: la 
directora de l’Institut, Àngela Sán-
chez, i la galerista d’art Mariàngels 
Pérez.

Els teianencs van ser rebuts a Łużna 
pel seu alcalde, Kazimierz Krok, i se-
guidament van ser complimentats 
amb un sopar de germanor i diver-
ses visites culturals.

Abans d’acomiadar-se, els alcaldes 
van signar un pacte d’amistat i col-
laboració en el marc de la Unió Eu-
ropea per promoure els intercanvis 
escolars entre els tres municipis. g

Teià reivindica el mandat de l’1 d’octubre

L’Ajuntament i l’Institut, convidats a Polònia
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ENTREVISTA A MONTSE RIERA,  REGIDORA D’EDUCACIÓ, MEDI AMBIENT I COOPERACIÓ

“Volem que Teià sigui un poble en què l’educació 
tingui continuïtat tota la vida”

Montse Riera és regidora d’Educa-
ció, Medi Ambient i Cooperació en 
representació d’ERC-Compromís 
amb Teià.

A Teià hi ha tres centres educatius 
públics que cobreixen les necessi-
tats d’escolarització dels 0 als 16 
anys: l’Escola Bressol Municipal Els 
Galamons, l’escola El Cim i l’Institut 
Turó d’en Baldiri. Quina relació hi 
teniu?

Els centres escolars són l’agent 
educatiu per excel·lència durant la 
infància i l’adolescència,  i l’objectiu 
prioritari de la Regidoria és que fun-
cionin bé i es coordinin entre ells. Per 
això hi destinem bona part dels re-
cursos i hi tenim una relació constant 
i fluida.

A més de la conservació i millora 
dels equipaments, prestem suport 
a les activitats educatives a través 
del finançament de projectes que 
creixen i es consoliden any rere any. 
Totes aquestes iniciatives tenen ca-
ràcter transversal, ja que atenyen a 
la Regidoria d’Educació, però també 
als responsables i tècnics de Joven-
tut, Medi Ambient, Esports, Cultura, 
Serveis Socials o Sanitat. D’aquesta 
manera fem possibles les revisions 
optomètriques i els tallers d’higiene 
bucal, les sessions de teatre infantil i 
de cinema a La Unió, els tallers am-
bientals i les sortides relacionades 
amb el medi, les activitats a la Bibli-
oteca i el Fons Batllori o els cursos 
de natació i les pràctiques de tennis i 
pàdel, per citar alguns exemples.

Fa temps que treballeu per con-
vertir Teià en Poble Educador. En 
què consisteix i en quin punt es tro-
ba el projecte?

El curs 2015-2016 vam impulsar un 
pla d’acompanyament a l’escolaritat 
dels 0 als 16 anys perquè aquesta fos 
inclusiva, participativa i de qualitat. El 
curs següent vam transformar l’antic 
Consell Escolar en un Consell Edu-
catiu Municipal (CEM) on s’apleguen 
tots els agents educatius de la pobla-
ció. És un òrgan consultiu i propositiu 
que treballa de forma autònoma i que 
serveix per compartir informació i ex-
periències que enriqueixen totes les 
parts. Per les seves característiques i 
equip humà, el CEM és la plataforma 
ideal per desenvolupar un projecte 
més ambiciós: el de Poble Educador. 
La finalitat és enfortir la comunitat i els 
vincles amb l’entorn social per garan-
tir la continuïtat del procés educatiu 
al llarg de tota la vida.

Des d’octubre de 2017 comptem 
amb un altre ajut de la Diputació i 
ben aviat presentarem una pàgina 
web per divulgar totes les activitats, 
serveis i recursos educatius que 
s’ofereixen al llarg de l’any a totes les 
franges d’edat. Per això rep el nom 
d’Educaentorn.

 
En matèria ambiental, la princi-

pal despesa municipal es destina a 
fomentar la reducció i el reciclatge 
dels residus domèstics. Ho fem prou 
bé els teianencs?

A poc a poc anem millorant els per-
centatges de recollida selectiva d’or-
gànica, vidre, cartró i envasos. A això 
hi ha contribuït també la millora del 
servei municipal de recollida i gestió 
de residus. Tanmateix, encara estem 
lluny d’assolir els objectius del 50% 
que marca la normativa europea per 
a 2020. Tenim molta feina a fer en 
matèria d’educació ambiental. Però 
no n’hi ha prou amb reciclar. Hem 
de reduir i reutilitzar. Aquest canvi 
de mentalitat i hàbits l’haurem de 
fer necessàriament, així com acostu-
mar-nos a sistemes de recollida simi-
lars al porta a porta... Un altre front és 

la lluita contra l’incivisme, una xacra 
que desincentiva a qui ho fa bé i que 
ens costa molts diners públics.

 
La plaga de l’escarabat ‘Tomicus’ 

i el risc d’incendi forestal represen-
ten les dues principals amenaces als 
nostres boscos. Què s’hi fa des de 
l’Ajuntament? 

Les característiques de Teià el fan vul-
nerable al canvi climàtic i als riscos que 
se’n deriven: incendis forestals, riera-
des... L’escalfament global comporta un 
augment dels períodes de sequera i de 
les temperatures, la qual cosa provoca 
un estrès hídric als boscos que afavo-
reix la propagació d’espècies invasores 
i de plagues com el tomicus o la capar-
reta de la figuera de moro. Gràcies al 
suport de la Diputació, el Consell Co-
marcal i el Parc de la Serralada Litoral 
fem gestió forestal, mantenim les fran-
ges de protecció de les urbanitzacions 
i apliquem diversos tractaments fitosa-
nitaris. En moltes d’aquestes qüestions 
comptem amb la col·laboració dels vo-
luntaris de l’ADF.

 
En els darrers anys, el Consell Mu-

nicipal de Cooperació i Solidaritat 
ha fet una important tasca de sensi-
bilització sobre la crisi dels refugiats.

Sí, s’han fet xerrades, exposicions, 
concerts, cinema i teatre amb la impli-
cació de moltes persones i col·lectius 
amb l’objectiu de prendre consciència 
i generar una mirada crítica i reflexi-
va. Amb els diners recaptats hem fet 
aportacions econòmiques a algunes 
ONG com Proactiva Open Arms, Eko 
i Projecte Djouma. El 2015 ens vam 
declarar poble acollidor i hem aprovat 
diverses mocions instant al Govern de 
l’Estat i la Unió Europea a desplegar 
polítiques humanitàries, però els mu-
nicipis no tenim cap competència en 
matèria d’immigració. Un cop més, ha 
estat la societat civil qui s’ha mobilitzat 
i ha predicat amb l’exemple. A Teià te-
nim cooperants joves amb molta força 
i determinació que fan feina de formi-
gueta sobre el terreny a Grècia, Mali 
o Uganda per intentar transformar 
aquestes situacions d’injustícia. g
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Un nou curs!
Un cop més hem d’iniciar un escrit al 

Butlletí reivindicant la llibertat dels com-
panys i companyes presos i el retorn de 
les persones exiliades per motius polítics.

Aquest Octubre commemorem el pri-
mer aniversari del referèndum d’autode-
terminació i de tot el que se’n van des-
prendre. Per aquest motiu, i d’acord amb 
tots els grups municipals, el passat 30 de 
Setembre vam inaugurar la plaça de l’U 
d’Octubre, una efemèride que ens servi-
rà per mantenir present l’esperit i l’anhel 
de llibertat d’aquelles dates fins la conse-
cució dels nostres objectius polítics.

Però aquest Octubre també podem 
començar a valorar una de les accions 
més importants del mandat, les obres de 
renovació del clavegueram de la Riera. 
Una obra complicada i delicada que, fins 
a la data, s’està desenvolupant de mane-
ra excel·lent, amb els terminis previstos 
i, sobretot, amb un absoluta comprensió 
i col·laboració per part de la ciutadania.

Aquest mes, també suposa l’inici del 
curs escolar, un any més els centres edu-
catius del municipi obriran les seves por-
tes a infants i adolescents per formar-los 
i fer-los créixer. Aquest és un dels motors 
del municipi i que, des del nostre grup 
municipal seguim potenciant. L’educació 
és un dels pilars per a un poble cohesio-
nat i una societat més justa.

En paral·lel a aquesta acció, destaquen 
iniciatives fora dels centres educatius 
que també generen espais d’educació i 
formació com la dels corresponsals del 
Casal de Joves, on es busca que ells si-
guin corresponsables de bona part de 
les activitats i accions que acabaran fent. 
Accions com la que realitzaran amb el 
Casal d’avis en motiu del dia internacio-
nal de la Gent Gran, on joves i grans gau-
diran d’un vespre de jocs.

Aquestes jornades del dia internacio-
nal de la Gent Gran, que arriben a la ter-
cera edició, han suposat un revulsiu per 
l’històric Homenatge a la Vellesa, i busca 
obrir la tipologia dels actes i buscar altres 
activitats d’oci com l’excursió a Manlleu.

Per últim aquest curs que comencem 
també ha de suposar l’inici de la posada 
en marxa la instal·lació de gespa artificial 
al Camp de Sant Berger. Una acció que 
ha de suposar la revitalització de l’espai 
i aconseguir consolidar el futbol base al 
nostre municipi.

Així doncs, continuem! g

Un poble, un projecte, una 
candidatura

L’1 d’octubre de 2017, un dia que va 
canviar el decurs de la nostra història 
més recent, ens ha deixat gravades en 
la memòria imatges ben contrastades: 
d’una banda la brutalitat policial contra 
una munió de gent que amb crits de 
“som gent de pau” volia exercir el dret 
bàsic de qualsevol democràcia adulta: el 
dret a VOT, i d’altra banda imatges d’una 
unitat popular i política sense pal.liatius i 
amb un objectiu comú: la celebració del 
Referèndum d’ara fa un any. 

Han passat dies, mesos, 1 any, i mica 
en mica aquella unitat que ens va fer 
forts aquella tardor de 2017, s’ha anat 
esqueixant i ens ha afeblit com a poble i 
ha dinamitat el nostre projecte de lliber-
tat plena per a la nostra Nació. Encarà 
som a temps! Som a temps de recosir 
esqueixos abans no s’estripi tot plegat. 
Cal reprendre el camí d’unitat que hem 
anat construint plegats, i  identificar cla-
rament quins són els nostres adversaris. 
No ens fem mal nosaltres mateixos, això 
ens afebleix, ens estova, ens distreu del 
nostre objectiu. 

Des del grup municipal de JuntsxCata-
lunya-PDeCAT, tenim molt clar qui és el 
nostre adversari polític i l’hem de vèncer 
des del més estricte valor democràtic i 
fugint de la violència que condemnem 
categòricament, vingui d’on vingui. 

Les eleccions municipals, que són ben 
aprop, ens posen davant una oportunitat 
d’agafar fil i agulla i recosir esqueixos, 
des del municipalisme, que potser en al-
tres instàncies costen d’assolir. 

Els opositors polítics estan teixint es-
tratègies per a governar els nostres ajun-
taments i això no ho hem de permetre. 
No ens podem permetre deixar els go-
verns municipals en mans d’aquells que 
han nascut per dinamitar la nostra llen-
gua, la nostra cultura, la nostra identitat, i 
el nostre devenir com a Nació. 

Per això, des d’aquestes línies fem una 
crida a les formacions polítiques sobira-
nistes de Teià a trabar una candidatura 
única i inequívocament sobiranista per 
afrontar amb garanties les properes elec-
cions del 26 de maig de 2018.

El futur del poble i de Catalunya, s´ho 
valen! g

Un final de legislatura

“under construction”

Som a 8 mesos de les properes elec-
cions municipals, i com està passant a la 
majoria de municipis, els grups polítics ja 
han iniciat la campanya electoral. Aquest 
fet és fàcilment palpable pels vilatans, 
que ja noten i notaran tot un seguit 
d’obres que es duran a terme durant el 
propers mesos. A Teià, aquestes inversi-
ons just al final de la legislatura estaran 
suportades per l’excedent de romanent 
de tresoreria que hi ha a l’ Ajuntament, 
valorat en 986.000e, i que es veurà am-
pliat el proper any amb partides del nou 
pressupost. Aquest fet, deixarà poc mar-
ge de maniobra al nou consistori, que 
formarà govern al proper mes de juny.

Quan parlem d’ aquestes obres, no 
ens referim al soterrament del clavegue-
ram de la riera, que ja ha entrat en la seva 
fase final i que és una obra totalment ne-
cessària, i gairebé tota subvencionada.

Als propers mesos ens trobarem amb 
l’adequació del camp de futbol de Sant 
Berger amb la posada de gespa artifici-
al, l’arranjament de la pista de l’AE Teià, 
la pavimentació de carrers i arranjament 
de voreres de practicament totes les zo-
nes del Poble (zona de Sant Berger, Pi 
de l’Indià, zones de Vallmora i Garrofers, 
Molassa, Can Basols...). 

Tot i que no estava previst inicialment, 
sembla que finalment canviaran també 
l’ instal·lació elèctrica de l’Escola el CIM, 
després de la insistència de Gent de Teià 
al passat Ple del mes de Juliol, on vàrem 
expressar la nostra preocupació arrel d’ 
un informa dels serveis tècnics que en 
considerava prioritària la seva execució.

- Som conscients que tots aquests de-
perfectes no s’han produït de cop en el 
últims mesos ? 

- Que el poble tenia totes aquestes 
mancances d’equipaments i mobiliari 
urbà desde fa anys ? 

- Que hagués passat si no es disposés 
de gairebé 1 milió d’euros de Romanent?

No es admissible que sembli que els 
partits polítics només s’enrecordin de les 
necessitats del poble quan s’apropen les 
eleccions. 

- Potser llavors el que caldria és fer 
eleccions cada dos anys enlloc de cada 
quatre. g
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2ª EDICIÓ DEL TEIANENC DE L’ANY
Busquem el Teianenc de l’Any!
Del 17 d’octubre comença la fase de votacions per escollir el Teianenc del 2018.
Les candidatures proposades són:

LAIA DOSTA (cooperant internacional)
Per haver impulsat i coordinat el projecte Gomesi 
d’apoderament de la dona a Uganda amb la seva ONG 
Djouma i la col·laboració de Petits Detalls.

DAVID CENTENO (taxista)
Per haver realitzat serveis gratuïts de taxi el 21D, entre 
els quals destaca portar una dona de 92 anys de Barce-
lona a Caldes perquè pogués votar. 

Marc Soler (actor)
Per haver estat seleccionat per la Companyia teatral 
Dagoll Dagom per formar part del repertori d’actors per 
a la seva nova producció Maremar: una adaptació de 
l’obra Pèricles, el príncep de Tir, de William Shakespea-
re, amb música i lletres de Lluís Llach.

VOTACIONS DE 
PROPOSTES FINALISTES
Les persones empadronades al municipi 
majors de 16 anys podran votar tantes 
propostes com vulguin fins esgotar els 
100.000 euros.  

El termini de votació serà del 24 de setem-
bre al 31 d’octubre. 

Es podrà votar a través del web, a 
l’Ajuntament i a diversos punts itinerants. 

 Espai cobert al parc de Vallbellida 90.000 euros  

 Adequació i urbanització de la zona del bosquet de can Llaurador 90.000 euros 

 Zona d’ombra a la plaça de la Cooperativa 85.100 euros  

 Parc infantil a la zona de Vallmora 80.000 euros 

 Skate park a can Llaurador 72.600 euros  

 Millora de la zona d’ombra de la piscina municipal 67.200 euros  

 Millores de la zona de joc del parc de can Godó 65.000 euros  

 Horts urbans 55.000 euros  

 Instal·lació d’una guingueta-bar al parc de can Godó 53.000 euros  

 Instal·lació d’una guingueta-bar al parc de Vallbellida 50.000 euros  

 Pista de voleibol al parc de Vallbellida 36.000 euros 

 Carpa al Casal de la Gent Gran 26.925 euros  

 Millora de la climatització de l’escola El Cim 20.000 euros 

 Pipican a la zona de Vallmora 20.000 euros 

 Aplicació mòbil per al comerç local ‘Teià APPorta!’ 19.663 euros  

 Parc infantil a la piscina municipal 10.368 euros  

 Col·locació de jardineres al passeig de la Riera 8.800 euros 

 Bandes reductores de velocitat al carrer de Josep Puigoriol 8.400 euros  

 Senyalització de la zona escolar 3.700 euros 

 Rètol d’entrada a Teià a l’avinguda de Joan XIII i el Camí d’Alella 3.500 euros  

 Millora de l’enjardinament de la rotonda del carrer de Tarragona 2.200 euros 

 Millores del refugi de la ferreria del Vedat 2.120 euros 

 Campanya informativa de civisme amb senyalització de prohibició d’excrements de gos 2.005 euros 

Participa i vota la teva candidatura preferida a:

• Oficina d’Atenció del Ciutadà (Ajuntament de Teià): C/Pere 
Noguera, 12
• CMC La Unió: Pg. de la Riera, 116
• Biblioteca de Can Llaurador: Av. J Roca Suárez Llanos, 1
• En línia a través de www.teia.cat

Podeu votar fins al 7 de novembre i us esperem 
11 de novembre a la cerimònia de lliurament del Tei 
de Plata, on també donarem a conèixer el Teianenc de 
l’Any 2018.


