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És la quarta vegada que assumeixo l’alcaldia de Teià, 
del meu poble. Me’n sento de nou honorat i agraït 
pel suport majoritari dels teianencs i teianenques. I 
ho faig amb emoció, il·lusió i amb molt de sentit de 
la responsabilitat, amb la mateixa responsabilitat que 
ho vaig fer el 2003, el 2007 i el 2015. 

Aquest és el primer Butlletí Municipal del mandat 
2019-2023. Volem que sigui una eina de comuni-
cació per a la ciutadania: amb informació de l’acció 
de govern, informació del dinamisme de les entitats 

locals i el teixit associatiu, i també eina de comunicació dels grups mu-
nicipals, que en aquest nou mandat passen de 3 a 5 grups (Compromís 
amb Teià-Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Gent 
de Teià, Ciutadans i Partit dels Socialistes de Catalunya).

He assumit la responsabilitat de formar el nou govern municipal amb els 
8 companys i companyes de CAT-ERC, i en aquest Butlletí en trobareu l’or-
ganigrama i les delegacions per regidories, algunes de noves, com la de 
Cicles de Vida (Infància, Joventut i Gent Gran) i la d’Igualtat i drets civils. 
Però teixiré els ponts de diàleg que ha caracteritzat el govern anterior i el 
meu rol d’alcalde, al servei de les persones. 

Però com a alcalde també mantindré el meu compromís amb el país i amb 
el camí cap a la República Catalana. I continuaré defensant la llibertat de 
les preses i presos polítics i el retorn de les persones exiliades. 
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

 @ajTeia 29 d’abril 2019
La Biblioteca exposa els punts de llibre del 
concurs del 10è aniversari de l’equipament, 
al costat d’una mostra pòstuma de puntes de 
coixí de Teresa Sabater  

@ajTeia 29 de maig 2019
Torna la Festa de l’Esport: dv 31/05, Holi Zumba; 
ds 1/06, exhibició d’activitats infantils i dg 2/06, 
senderisme express, karts, tennis taula, futbol 3x3, 
megacistella i molts altres jocs!

@ajTeia 7 de juny 2019
L’equip júnior del @teiabasquet guanyat la lligueta 
de nivell C1 i el sènior quedat 2n de tercera 
catalana, amb un balanç de 21 triomfs i 5 derrotes, 
i puja a segona divisió

@ajTeia 18 de juny 2019
L’equip cadet del @TeiaF5 es proclama campió de 
la lliga femenina i el sènior masculí B, novament 
subcampió de la Copa Catalunya

@ajTeia 24 de juny 2019
#Teià viu una nova revetlla de #SantJoan 
organitzada pels veïns de Vallbellida. Abans, els 
ciclistes i atletes del Club Excursionista van portar 
la #FlamaDelCanigó des de Dosrius

@ajTeia 23 de maig 2019
L’escalador de #Teià Dídac Zamora queda 
tercer al Campionat de Catalunya en bloc sub-
16, en superar en un sol intent tres ‘tops’ dels 
quatre blocs proposats

@ajTeia 15 d’abril 2019
800 veïns i veïnes d’Alella, El Masnou i #Teià van 
compartir ahir un matí de natura, salut, amistat i 
bon temps amb motiu de la 14a Caminada dels 
3 Pobles

@ajTeia 21 de maig 2019
El jugador de bàdminton de #Teià Dani Garcia 
guanya tres medalles de plata en un sol dia 
en el campionat d’Espanya en les modalitats 
d’individual masculí, dobles masculins i dobles 
mixtos 

@ajTeia 1 d’abril 019
Fins al 30/4, la #SetmanaCultural acollirà artistes 
com Gerard Quintana, la Coral Sant Jordi, 
la Primavera de les Arts, la Nit de les Lletres 
d’Òmnium Cultural i el concurs Maria Canals

@ajTeia 16 de maig 2019
Recepció oficial a la directiva i el sènior B del @
TeiaF5 com a campions de Primera Territorial. 
En tan sols dues temporades, l’equip ha estat 
subcampió de Copa i ha pujat a Primera 
Nacional

Ajuntament de Teià
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El passat 15 de juny es va consti-
tuir el consistori de Teià per al man-
dat 2019-2023. El nou plenari està 
format per 8 representants d’ERC-
Compromís amb Teià, 2 del JxCat, 1 
de GT, 1 de Cs i 1 del PSC.

Després de jurar o prometre el càr-
rec –ERC, JxCat i GT ho han fet “per 
imperatiu legal” i amb la voluntat ex-
pressa de treballar per la República 
catalana–, els regidors van procedir 
a l’elecció de l’alcalde en votació se-
creta. Cada grup municipal va donar 
suport al seu candidat, de manera 
que Andreu Bosch va ser investit al-
calde amb 8 vots a favor i va rebre 
la vara de màxima autoritat de mans 
d’Èrica Busto com a membre més 
jove del plenari.

A continuació, Bosch va anunciar 
que ERC-Compromís amb Teià go-
vernarà en solitari i va donar a conèi-
xer la distribució del cartipàs. 

Quart mandat
En el seu discurs de presa de pos-

sessió, Bosch va explicar que “és la 
quarta vegada que assumeixo l’al-
caldia després del 2003, el 2007 i el 
2015. Ho faig amb il·lusió, emoció i 
amb un alt sentit de la responsabili-
tat i amb el suport, per primer cop, 
de la majoria absoluta gràcies als 
1.722 vots aconseguits a les urnes”.

Bosch es va definir com un “alcal-
de de consens”, per la qual cosa va 
assegurar que “teixirem els ponts de 
diàleg del mandat anterior, especial-
ment amb GT i, sobretot, amb JxCat, 
a qui agraeixo la feina feta i la feina 
compartida, que és herència nostra i 
vostra”. “En qüestions locals” –va dir– 
“hi haurà diàleg constant i perma-
nent amb tots els grups municipals, 
per exemple en matèria de cultura, 
urbanisme, esports o medi ambient. 
És el cas del conveni amb la Gene-
ralitat per a la cessió de la planta de 
compostatge de fangs per als Serveis 
Municipals, la promoció de Vallmo-
ra i el Maridatge dels Sentits, el Pla 
Local de Joventut o el projecte edu-
catiu d’entorn”. També va plantejar 
nous objectius, com “el parc de lleu-
re de can Godó amb la rehabilitació 
de la bassa i un skate parc inclosos”. 

L’alcalde va prometre “una major 
transversalitat per millorar l’atenció 
a les persones i més proximitat amb 
els veïns a través dels regidors dele-
gats de barri i el protocol d’acollida 
als nous residents al municipi”.

A nivell nacional, l’alcalde va recor-
dar la seva lleialtat republicana: “En 
qüestions de país, seguirem com-
promesos sense escletxes i sense 
defallir per donar suport als acords 
del Govern de la Generalitat i de la 
majoria sobiranista del Parlament 
de Catalunya”. Durant aquests anys, 
Bosch va admetre que “per mo-
ments m’ha semblat retornar simbò-
licament a la Segona República”. Per 
això va rememorar “la valentia” del 
primer alcalde republicà entre 1931 i 
1937, Amadeu Creus i Rosés, d’ERC, 
i la del darrer, Josep Mateu Cabús, 
1938-39, de la CNT, que van fer pos-
sibles les colònies sueques de refu-

giats. “Avui també estarien tots dos 
al costat dels drets civils, de la Repú-
blica i dels presos. I avui tenim altres 
refugiats per acollir”, va dir.

Balanç agredolç
El portaveu de JxCat, Francesc Ri-

bas, va felicitar l’alcalde i va lamentar 
“que s’acabi un govern de coalició de 
7 anys colze a colze al front de les re-
gidories de Cultura, Patrimoni, Sanitat i 
Serveis Socials. Ho hem donat tot, sen-
se pensar en sigles ni en idees. Estem 
molt satisfets amb la feina feta. Hem 
hagut de desmentir desenes de vega-
des que nosaltres no érem d’ERC, sinó 
de JxCat. I això ens ha passat factura, 
però no té cap importància perquè 
hem treballat pel poble. Hem deixat 
petjada i volem que perduri”. 

Ribas va afirmar que “érem la mà 
dreta de l’alcalde i no ens en pene-
dim. Ara seurem a la seva esquerra, 
però no serem el peu esquerre que 
faci la traveta. Serem la mà estesa, el 
compromís i l’oposició ferma i cons-
tant. Estarem sempre al vostre costat 
en totes les iniciatives que ens portin 
a la consecució definitiva de la Re-
pública perquè som un Ajuntament 
valent i ho seguirem sent”. 

La regidora de GT, Núria Andi-
nyac, també va parlar de “sentiments 
contraposats perquè el municipalis-

ERC-Compromís amb Teià governarà en solitari

“Soc un alcalde de consens i 
buscaré ponts de diàleg amb 
JxCat i GT, a qui agraeixo la 
feina compartida”
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ERC obté la majoria absoluta a les municipals

La candidatura d’ERC-Compromís amb Teià va ser la gran vencedora 
de les eleccions locals del 26 de maig a Teià. La llista encapçalada 
per Andreu Bosch va obtenir la majoria absoluta, després de créixer 
del 33,7% al 50% dels vots i passar de 5 a 8 regidors. 
La participació va ser del 72%, la qual cosa suposa un increment de 
12 punts en relació al 2015. 
JxCat va ser la segona força, amb el 15,6% dels sufragis i dos regi-
dors. La resta de candidatures van obtenir un sol regidor cadascuna. 
El tercer lloc va ser per a GT, amb el 12,5% dels vots vots; el quart per 
a Cs, amb el 10,3%, i el cinquè per al PSC, amb el 9,3%.  

Triomf del president Puigdemont

Com al conjunt del país, els electors de Teià van emetre un vot dual 
a les eleccions al Parlament europeu. Amb 17 punts més de parti-
cipació que el 2015, la llista de JxCat encapçalada pel president a 
l’exili Carles Puigdemont va obtenir el 46,6% dels vots, seguida de 
la candidatura d’ERC que liderava Oriol Junqueras, amb el 21,3%.
A continuació van quedar el PSC, amb l’11%; Cs, amb el 7,2%; CeC-
Podem, amb el 4,7%, i el PP, amb el 2,7%. 

Nova victòria republicana a les generals
ERC va tornar a ser la candidatura més votada a Teià a les elecci-
ons legislatives espanyoles del 28 d’abril, amb un total de 1.324 vots 
(33% del total).
El segon lloc va ser per a JxCAT, amb 799 vots (20%), seguida del 
PSC amb 556 vots (14%); En Comú Podem amb 451 vots (11%); Cs 
amb 375 vots (9%), i el Front Republicà amb 162 vots (4%). La parti-
cipació va ser del 82,8%, un 13% més que el 2016.

Resultats electoralsme tindrà veu en aquest consistori, 
però el resultat electoral no ens ho 
ha posat fàcil” a causa de “qüestions 
extramunicipals”: “L’1-O va marcar el 
mandat anterior, ha marcat el resul-
tat electoral de Teià i seguirà marcant 
l’agenda i la història del nostre país. 
Mai no vam sacrificar els drets soci-
als en benefici d’un càlcul electoral i 
ens sentim orgullosos d’haver estat 
al costat de l’alcalde i del govern, sa-
bedors que ens podia passar factu-
ra”. Andinyac va admetre que “a GT 
ens agradaria un govern d’unitat per 
enfortir el projecte de poble i de país 
que volem. És una llàstima perquè 
estem perdent una oportunitat de 
fer més divers i inclusiu el govern”.

Primeres intervencions
En nom de Cs, David Basi es va con-

gratular perquè s’ha corregit “l’ano-
malia democràtica” que suposava 
que “una part dels veïns no tinguessin 
veu al ple”. “Ara, l’Ajuntament és més 
fidel a la pluralitat del nostre poble. 
Els nostres resultats queden lluny del 
govern, però a prop de la resta de for-
ces polítiques. Això marca el camí per 
seguir sumant de cara al futur”. Basi va 
anunciar “una oposició constructiva 
i responsable, però també rigorosa i 
exigent”, i va advertir que “les majories 
legitimen per tirar endavant projectes 
econòmics i de transformació social, 
però no per imposar ideologies”. 

Per la seva part, Joaquim Roca, del 
PSC, va expressar el seu reconeixe-
ment als regidors sortints i es va feli-
citar perquè els socialistes recuperen 
la representació al ple: “Assumeixo 
el compromís públic de seguir treba-
llant de forma incansable per mante-
nir la confiança dels nostres votants”. 
Roca es va oferir “per col·laborar i 
resoldre els problemes que resten 
aturats, però també per implementar 
el nostre programa” i “per afavorir la 
participació i transparència”. g
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Núria Andinyac Lladó

Gent de Teià (GT)
Portaveu del grup municipal

David Basi Limiñana
 
Ciutadans (Cs)
Portaveu del grup municipal

Andreu Bosch i Rodoreda

ERC-Compromís amb Teià (ERC)
Alcalde
Responsable de les àrees 
d’Urbanisme, Mobilitat i Turisme

Mercè Alòs Lladó
 
ERC-Compromís amb Teià (ERC)
Quarta tinent d’alcalde 
Regidora de Promoció Econòmica, 
Ocupació i Serveis Socials

Montse Riera i Rojas

ERC-Compromís amb Teià (ERC)
Primera tinent d’alcalde, portaveu 
del grup municipal i regidora d’Edu-
cació, Cooperació i Medi Ambient 

Jordi Casanovas i Garcia
 
ERC-Compromís amb Teià (ERC)
Regidor de Serveis Municipals i 
Comunicació

Yago Albert i Seseña
 
ERC-Compromís amb Teià (ERC)
Segon tinent d’alcalde i regidor 
d’Hisenda, Recursos Humans i Se-
guretat Ciutadana

Jordi López Sánchez
 
ERC-Compromís amb Teià (ERC)
Regidor d’Esports i Participació 
Ciutadana

Èrica Busto Navarro

ERC-Compromís amb Teià (ERC)
Tercera tinent d’alcalde i regidora d’Ha-
bitatge, Cicles de Vida (Infància, Joven-
tut i Gent Gran), Igualtat i Drets Civils

Olga Parra Ordaz
 
ERC-Compromís amb Teià (ERC)
Regidora de Cultura, Patrimoni his-
tòric i Sanitat

Joaquim Roca Agost
 
Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC)
Portaveu del grup municipal

Francesc Ribas i París
 
Junts per Catalunya (JxCat)
Portaveu del grup municipal

Gemma Rosell Duran
 
Junts per Catalunya (JxCat) 
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El passat divendres 29 de març es 
va constituir formalment el Consell 
d’Infants de Teià en un acte a l’Espai 
can Llaurador que va comptar amb 
els representants dels alumnes de 
4t, 5è i 6è de l’Escola El Cim. Durant 
l’acte, l’alcalde Andreu Bosch va lliurar 
diplomes de reconeixement tant als 
nois i noies que n’han resultat escollit 
consellers i conselleres, com a la resta 
dels candidats i candidates.

La seva designació es va produir el 
passat 13 de març, a raó de tres alum-
nes per cadascuna de les classes. Els 
dos primers representants van ser 
escollits per votació directa dels seus 
companys i el tercer va ser el guanya-
dor d’un sorteig entre tothom qui s’hi 
havia presentat. 

D’aquesta manera, el Consell d’In-
fants per al curs 2109-2020 queda for-
mat per un total de 23 membres, atès 
que hi ha tres classes de 4t, dues de 
5è i dues de 6è i que, a més, es van re-
gistrar dos empats en nombre de vots.

 Quan el curs vinent els alumnes de 
6è passin a l’Institut hi haurà eleccions 
una altra vegada.

  
Logotip i nou parc
Un cop constituït, el Consell 2019-

2020 es va reunir el primer dimarts de 

cada mes el 2 d’abril, el 7 de maig, el 
4 de juny i el 2 de juliol en horari ex-
traescolar per avançar en dues línies 
de treball. En primer lloc, els nens i 
nenes van triar-ne un logotip, després 
de sentir les reflexions i de veure les 
tres propostes que la dissenyadora 
Laura Montero havia elaborat a par-
tir dels seus dibuixos. En segon lloc, 
infants van debatre amb l’aparellador 
municipal, Cèsar Latorre, sobre quins 
elements de joc, adaptats a la seva 
edat, voldrien instal·lar al futur parc in-
fantil de la piscina municipal. Es tracta 
d’un dels projectes guanyadors dels 
pressupostos participatius de 2018, 
amb una dotació de 10.368 euros. 

Drets dels infants
El Consell d’Infants emana directa-

ment de l’article 101 del Reglament 
de Participació Ciutadana de Teià, 
que el defineix com un fòrum secto-
rial per “incorporar les vivències de 
la població infantil i afavorir la seva 
intervenció en els debats, propostes i 
queixes respecte de qualsevol actua-
ció municipal”.  

A partir d’ara, els nens i nenes de 
Teià tenen un espai per ser consul-
tats, escoltats i ser partícips de deter-
minades decisions públiques d’ampli 
espectre, i no tan sols d’aquelles que 
estiguin relacionades amb la seva 
franja d’edat. g

El passat 16 de maig, Teià va es-
trenar una nova eina de participació 
ciutadana: l’audiència pública prè-
via al ple. 

A partir d’ara, les audiències es 
convocaran mitja hora abans dels 
plens ordinaris i extraordinaris de la 
corporació i tindran una durada mà-
xima de 25 minuts. El funcionament 
de les audiències queda recollit i 
regulat al Reglament de Participació 
Ciutadana aprovat per unanimitat 
pel ple municipal del 18 de desem-
bre i que va entrar en vigor el passat 
mes d’abril, un cop superats els trà-
mits d’exposició pública i comptar 
amb el vistiplau de la Generalitat. 

La ciutadania podrà intervenir 
per formular els precs i preguntes 
que considerin oportuns sempre 
que estiguin relacionats amb as-
pectes de competència municipal. 
Abans s’hi hauran d’inscriure, iden-
tificant-se i fent constar la temàtica 
a la qual faran referència a través 
d’una instància general presentada 
des del web www.teia.cat (amb sig-
natura digital) o bé presencialment 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. 
La petició de paraula també es po-
drà fer apuntant-se a la llista que es 
posarà a disposició del públic a l’en-
trada de la sala de plens mitja hora 
abans d’iniciar la sessió.

Les intervencions es faran per or-
dre d’entrada de les inscripcions. En 
cas que hi hagi més sol·licituds que 
temps per intervenir, les que quedin 
pendents hauran de ser ateses en la 
sessió següent.

Les persones disposaran d’un 
temps màxim de tres minuts per fer 
la seva intervenció, i d’un minut més 
de rèplica després de rebre respos-
ta. L’alcalde podrà respondre direc-
tament o demanar que respongui el 
regidor o regidora responsable de 
la matèria. En cas que la resposta no 
es pugui donar al moment, caldrà 
respondre per escrit en un termini 
màxim de 20 dies. g

Neix el Consell d’Infants

Teià inaugura l’audiència pública prèvia al ple
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En els darrers mesos, l’Ajuntament 
ha executat diverses actuacions de mi-
llora dels espais públics del municipi. 

  
Adequació de voreres
Durant el mes de gener es van re-

posar els panots malmesos del mar-
ge esquerre del passeig de la Riera, 
entre el torrent de Can Mateu i la 
zona del Molí, i es va arreglar el pa-
viment de formigó del costat dret. 
També es van adequar les voreres 
del carrer de la Violeta fins a l’altura 
del carrer de la Camèlia per un im-
port global de 32.000 euros.

Camí d’Alella
Entre febrer i març es van desti-

nar 69.890 euros a asfaltar de nou 
el Camí d’Alella entre l’accés a la Vi-
nya i l’àrea de descans de l’autopis-
ta. També es va renovar la senyalit-
zació horitzontal entre la cruïlla de 
Joan XXIII i la rotonda del carrer 
Marinada. 

  
Pi Indià, Joan XXIII i Montserrat
Per les mateixes dates, es va refer 

la geometria superficial de la cal-
çada del cul de sac del carrer del 
Pi de l’Indià per facilitar l’evacua-
ció de les aigües pluvials.  Al car-
rer Montserrat es va renovar com-
pletament la capa de rodament i 
la senyalització horitzontal, i s’hi 
va instal·lar una banda transversal 
reductora de velocitat. Per la seva 
part, a l’avinguda de Joan XXIII es 
va refer el paviment i es van tornar 
a pintar les marques viàries entre la 
casa situada en el número 5 i la cru-
ïlla amb el passatge de la Molina. El 
cost total d’aquestes actuacions va 
ser de 61.953 euros.

  
Fases 1 i 2 de Sant Berger
Durant el mes d’abril es van exe-

cutar les fases 1 i 2 de manteni-
ment del paviment de la calçada, 
voreres i senyalització horitzon-
tal en diversos trams dels carrers  
Charles Darwin, Josep Pla, Joan 
Miró, Lluís Companys, Camí de 
Premià de Dalt, Ramón Llull i Paï-
sos Catalans, entre d’altres. El cost 
global d’aquestes actuacions, mo-

tivades per les arrels dels arbres, 
va ser de 96.787 euros.

Plaça de les Teixidores
També a l’abril, l’Ajuntament va 

dedicar 38.000 euros a substituir 
les antigues travesses de fusta que 
donaven accés a la plaça de les Tei-
xidores per una nova escala de gra-
ons prefabricats de formigó.

Carrer del Mas Canigó
El mes d’abril es va fresar i pavi-

mentar el carrer del Mas Canigó en-
tre els vials de l’Onze de Setembre 
i del Doctor Escofet, a causa dels 
desperfectes causats per les arrels, 
la qual cosa va suposar un desem-
bors de 25.130 euros. 

Nous enjardinaments
Coincidint amb la celebració del 

Maridatge dels Sentits, es va reno-
var l’enjardinament de diverses ro-
tondes del municipi, mitjançant la 
instal·lació de parterres d’acer an-
ticorrosiu i la plantació d’espècies 
mediterrànies.   

  
Mur del torrent de Casa Bru
Entre els mesos de març i juny es 

va enderrocar un tram de 6 metres 
lineals del mur de Casa Bru i es va 
reconstruir més enrere amb la fina-
litat de millorar l’accessibilitat al car-
rer de Margarida Xirgú i al mateix 
torrent de Casa Bru, entre els vials 
de Joan Torrents i Josep Sabatés. 
El cost de l’actuació va ascendir a 
38.652 euros.

Balises lluminoses
Recentment s’han instal·lat uns 

tòtems lluminosos amb el nom de 
Teià a les entrades per carretera al 
municipi.

Pas de vianants a l’Escola El Cim
Per últim, el mes de juliol s’han in-

vertit 22.990 euros en la construcció 
d’un pas de vianants amb platafor-
ma elevada en les immediacions de 
l’Escola El Cim, d’acord amb les de-
mandes de la comunitat educativa i 
les recomanacions del Pla Local de 
Seguretat Vial. g

Destinen 400.000 euros a la millora de la via pública
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La Creu de Terme que dona la ben-
vinguda a Teià torna a lluir el seu color 
original gràcies a la restauració que 
se n’ha fet. Recentment, l’Ajuntament 
ha rebut la memòria de la intervenció, 
on es detallen les patologies que pre-
sentava el monument i les actuacions 
correctores que s’hi han realitzat.

La Creu de Terme, també conegu-
da com a Creu de Can Llaurador, és 
un símbol religiós construït amb pe-
dra de la muntanya de Montjuïc que 
podria datar-se de finals del segle 
XVI. Segons els estudiosos, podria 
correspondre a una “creu indicativa” 
que assenyalava l’entrada i sortida 
de la població, o bé a una “creu com-
memorativa” d’algun fet excepcional, 
com podria ser el cas del brot de pes-
ta que el 1589 va afectar el poble de 
Teià i que segons sembla es va origi-
nar a la masia de Can Llaurador.

Per les seves característiques for-
mals, es tracta d’una “creu acardo-
tada” d’estil gòtic, ja que presenta 
decoracions de tipus vegetal en les 
seves terminacions. Pel seu valor his-
tòric i artístic, va ser declarada Bé Cul-
tural d’Interès Nacional i forma part 
de l’inventari de patrimoni arquitec-
tònic de la Generalitat de Catalunya.

Gestions administratives
Durant el mandat anterior, el Go-

vern municipal va fer gestions davant 
la Diputació de Barcelona i el Centre 
de Restauració de Béns Mobles de la 
Generalitat per restaurar l’element, ja 
que presentava nombroses desper-
fectes i afectacions causades pel pas 
del temps i les condicions ambientals 
a la intempèrie.

Finalment, els treballs van ser adju-
dicats per la Junta de Govern Local a 
l’empresa Signinum Restaura el passat 
27 de setembre. Després d’una fase 
d’estudi preparatòria, els treballs prò-
piament dits es varen iniciar l’1 d’abril 
i van finalitzar el passat 9 de maig. 
La intervenció ha suposat un cost de 
12.705 euros, 9.000 dels quals han 
estat aportats directament pel Servei 
de Patrimoni Arquitectònic Local de la 
Diputació de Barcelona a través dels 
ajuts de les Meses de Concertació en-
tre l’ens provincial i l’Ajuntament.

Restauració acurada
Segons el mapping o diagnosi 

d’alteracions, la Creu de Terme pa-
tia l’acumulació de brutícia d’orígen 
divers (pols, excrements d’aus, etc.), 
biocolonització de líquens, fongs i al-
tres microorganismes, pèrdues pun-
tuals de suport, exfoliació superficial 
i desaparició del morter en les juntes.

Per resoldre totes aquestes proble-

màtiques, s’hi va instal·lar una bastida 
i s’hi van aplicar els següents tracta-
ments: neteja mecànica i amb vapor 
d’aigua, eliminació de morters no 
originals, segellat d’esquerdes i fis-
sures i reintegració cromàtica de les 
intervencions anteriors, d’acord amb 
el criteri de mínima intervenció i de 
respecte vers l’obra original. 

A la graonada i el fust s’han sanejat 
totes les juntes que estaven obertes 
o deteriorades. A més, s’ha aplicat un 
producte biocida contra els líquens 
i s’han reintegrat les juntes de tot el 
conjunt amb morter de calç a imitació 
de l’obra original.

Marques de la Guerra Civil
Tota la neteja s’ha fet amb vapor 

d’aigua a pressió, un sistema innocu 
per a la pedra i efectiu per a la dis-
solució de les acumulacions superfi-
cials (brutícia, capa biogènica, etc.). 
El resultat ha estat la recuperació del 
color original del conjunt: una pedra 
de tonalitat ocre que deixa clara-
ment a la vista l’actuació de restaura-
ció dels anys 40 del segle XX.

Després que fou destruïda l’any 
1936 i un cop acabada la Guerra Ci-
vil, l’alcalde Francesc Mestre i el rec-
tor Josep Blanch van encarregar-ne 
la reconstrucció. Fruit d’aquells tre-
balls, la creu va ser girada i el Crist, 
que inicialment estava encarat cap a 
la muntanya, va quedar orientat mi-
rant al mar. g

La Creu de Terme recupera la seva esplendor
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El camp de Sant Berger va recu-
perar el 30 d’abril l’activitat espor-
tiva per part del Club Atlètic Teià i 
del Club de Futbol Joventut de Teià 
després que el passat 19 de febrer 
es van iniciar els treballs d’ade-
quació de les instal·lacions per a 
la instal·lació de gespa artificial i la 
renovació de les banquetes, l’enllu-
menat i els vestidors. 

  

255.000 euros 
El projecte d’instal·lació de ges-

pa artificial i arranjament de la pla-
nimetria del camp de futbol de 
Teià va ser aprovat per la Junta de 
Govern l’octubre de 2018 i respon 
a la voluntat de tots els grups mu-
nicipals de posar al dia aquestes 
instal·lacions esportives. Per al regi-
dor d’Esports d’aleshores, Jordi Ca-
sanovas, “es tracta del primer pas”, 
ja que “a partir d’ara s’hauran d’anar 
plantejant les altres millores que 
han d’acompanyar aquest projecte, 
com la recuperació del bar o la mi-
llora de la zona d’accés”. 

Les obres han suposat l’adequa-
ció d’una superfície de 4.512 m2 i la 
col·locació de gespa artificial sobre 
un rectangle de 94 metres de lon-
gitud per 48 d’amplada. Al concurs 
s’hi van presentar cinc ofertes. Un 
cop analitzades pels Serveis Tècnics 
Municipals, la mesa de contractació 
va adjudicar els treballs per un im-
port de 236.200 euros, la qual cosa 
representa un estalvi del 9 % res-
pecte del preu de licitació.

  

Millores complementàries
A més de l’explanació i la formació 

d’una plataforma homogènia amb 
un pendent longitudinal del 0,2 % 
mitjançant l’aportació d’àrids i gra-
nulats per fer possible el drenatge 
i la ventilació estàtica de la gespa, 
s’hi han col·locat tubs de desguàs 
i sis canons de reg automàtic, i s’hi 
han fet noves instal·lacions d’elec-
tricitat i d’enllumenat exterior, així 
diversos murets de protecció i con-
tenció amb blocs de formigó.

El plec de condicions establia di-
verses millores complementàries 
per un valor d’execució material de 

26.200 euros, assumits íntegrament 
per l’empresa constructora. Es trac-
ta d’un espai pavimentat de 300 m2 
per acollir els espectadors al costat 
de ponent i d’una zona d’escalfa-
ment de 113 m2 situada a la part 
nord que es completa amb 270 m2 
suplementaris de gespa artificial.

L’empresa adjudicatària també ha 
ofert 4 anys addicionals de manteni-
ment gratuït de la gespa i n’ha ampli-
at la garantia fins a 3 anys i 9 mesos, 
a més de  programar un curs de for-
mació en conservació preventiva per 
al personal de l’Ajuntament. El man-
teniment de la gespa inclourà dos 
raspallats anuals; tres neteges inten-
sives amb aspirat; tres descompacta-

cions; una verificació de l’encolat de 
les juntes; una reposició de cautxú a 
les zones més castigades, un tracta-
ment herbicida i un informe anual de 
l’estat de conservació.

Nous preus públics
El darrer ple municipal del mandat 

2015-2019 va aprovar per unanimi-
tat l’ordenança fiscal número 57 que 
regula els preus públics per la utilit-
zació del camp municipal per ade-
quar-los a la nova realitat. L’ordenan-
ça preveu bonificacions o coeficients 
reductors per a les “entitats sense 
ànim de lucre i d’interès”, prèvia sol·-
licitud motivada i posterior resolució 
de l’alcaldia. g

El camp de futbol estrena gespa artificial 
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Des de fa algunes setmanes, 
l’Ajuntament de Teià està realitzant 
els treballs de manteniment biennal 
de les franges perimetrals de pre-
venció d’incendis de les urbanitzaci-
ons de la Molassa, les Delícies, Gran 
Vista i Santa Fe-Assumpció-Paradís. 
Les empreses forestals contracta-
des observen escrupolosament les 
directrius pel que fa a la prevenció 
d’incendis i disposen de la formació 
i dels equips de primera intervenció 
necessaris per subsanar qualsevol 
incident que eventualment es po-
gués produir.

Aquestes actuacions s’afegeixen 
moltes d’altres que es duen a terme 
per la Regidoria de Medi Ambient i 
els voluntaris locals de l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF), com ara 
el manteniment dels camins fores-
tals integrats dins del Pla de Preven-
ció d’Incendis (PPI) i la conservació 
de la xarxa d’hidrants.

  

Obertura i manteniment
Les franges de protecció de 25 

metres de Baixa combustibilitat al 
voltant dels nuclis sense continuï-
tat immediata amb el centre urbà 
són una obligació legal que emana 
de la llei 5/2003 i que s’executen 
d’acord amb el plans de prevenció 
d’incendis de les respectives urba-
nitzacions (PPU) redactats per l’Ofi-
cina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació 
de Barcelona i sotmesos a exposició 
pública després de la seva aprova-
ció per l’òrgan competent.

D’acord amb la llei, els PPU dis-
tingeixen els treballs d’obertura i 
els de manteniment. En els primer 
cas cal fer aclarides més intenses 
fins a rebaixar la densitat arbòria a 
150 peus per hectàrea i deixar una 
distància mínima de 5 metres entre 
capçades.

En termes generals, els treballs 
d’obertura és fan una sola vegada i 
són susceptibles de ser subvencio-
nats per la Diputació de Barcelona, 
mentre que els de manteniment es 
fan cada dos anys i  han de ser su-
fragats pels propis beneficiaris, que 
són els titulars de les parcel·les de 

sòl urbà que es troben dins de ca-
dascun dels barris residencials.   

  
Sant Berger i Pi de l’Indià
Al llarg dels propers dies s’inicia-

ran els treballs d’obertura de la se-
gona fase de la franja de protecció 
de la Vinya i el Pi de l’Indià. Aquests 
treballs estan subvencionats per la 
Diputació de Barcelona. Durant el 
2020 se n’executarà la tercera fase i 
finalitzaran així els treballs d’obertu-
ra de franja en aquest sector.

Pel que fa a Sant Berger, i a l’espera 
del lliurament del PPU que actualment 
està redactant la Diputació, aquest es-
tiu es continuaran les feines que ja es 
van iniciar el 2018 consistents a reduir 
la densitat arbòria i del sotabosc de la 
zona nord de la urbanització. g

Teià enllesteix les franges de protecció contra el foc

Algunes recomanacions per evitar la propagació del foc en 
cas d’incendi forestal: 
- Eviteu les tanques de bruc sec perquè són molt inflamables
- Al jardí, prioritzeu la vegetació que es manté verda i els 
arbres amb fusta d’alta densitat

- Elimineu les branques que toquin la façana de casa
- Allunyeu de l’habitatge les reserves de llenya
- Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, 
destrals) i alguna reserva d’aigua
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Del 30 d’abril al 5 de maig, Teià va 
ser escenari de la tercera edició del 
Maridatge dels Sentits: el festival del 
perfum, la flor i la gastronomia. Es 
tracta d’una aposta per la singularit-
zació i l’especialització que cada any 
suma més entusiastes, tant entre els 
especialistes de cadascun dels àm-
bits com entre el públic profà. 

L’objectiu és que els tres sectors 
s’hi involucrin, facin coneixença i 
formulin propostes conjuntes als vi-
sitants que els facin viure experiènci-
es sensorials úniques, com és el cas 
del sopar a quatre mans ofert per la 
cuinera biodinàmica Iolanda Bustos i 
el campió mundial de pizzes Fabián 
Martín; les exposicions de Nasevo, 
a Ca l’Antiga, i les Olors de la Medi-
terrània, a La Unió; el recital de po-
esia al celler romà de Vallmora o el 
taller de bombolles comestibles de 
Plat Institute a Can Torrents, que va 
atraure l’atenció de 600 persones. A 
més de l’esperada demostració d’art 
floral de Jordi Abelló, per primer cop 
els corresponsals del Casal de Joves 
van vendre rams de muguet per su-
fragar les despeses del viatge de fi 
de curs a Londres. També hi van tenir 
un paper molt destacat els cellers de 
la DO Alella, així com la implicació 
activa de les entitats, els comerços, 
els viveristes i els jardiners locals.

Elements distintius
A més de les activitats diàries de 

tota mena (tallers infantils, sortides 
guiades, presentacions i taules de 
debat), el Maridatge dels Sentits té 
dos punts àlgids que li donen perso-
nalitat: el Concurs Internacional de 
Perfumeria i la fira del perfum.

La fira pròpiament dita es va cele-
brar el cap de setmana del 4 i 5 de 
maig i va omplir d’olor i de color el 
torrent de Casa Bru amb una dotze-
na d’estands professionals. Com de 
costum, la plaça de Sant Martí i el 
Mercat Municipal van concentrar el 
bo i millor de la restauració de Teià 
i de les poblacions de l’entorn. En 
total es van vendre 9.486 tiquets de 
consumició.

 
Acte institucional 
La inauguració de la fira va comp-

tar amb la participació de l’alcaldes-
sa de Montgat, Rosa Funtané, com a 
diputada de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona; de 
l’alcalde de Premià de Dalt, Josep 
Triadó, com a president del Consell 
Comarcal del Maresme, i de l’alcal-
de d’Alella, Andreu Francisco, com a 
president del Consorci d’Enoturisme 
de la DO Alella. Per la seva part, el 
director dels Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura a Barce-
lona, Josep Pena, va destacar l’apos-
ta del Maridatge “per la producció 
primària i el contingut agroalimenta-
ri” i va definir-la com “una alquímia 
de vivers, restauradors, viticultors i 
floristes que fan petites obres d’art”.

Projecció mundial
Després de realitzar dues presen-

tacions del certamen –una a la seu 
del Consell Comarcal, adreçada al 
territori, i una altra a l’Hotel Pràktik de 
Barcelona, dirigida al sector professi-
onal–, el 4 de maig es va celebrar a Ca 
l’Antiga el lliurament de premis de la 
2a edició del Concurs Internacional 
de Perfumeria Mouillette d’Argent. 

Els participants havien d’incloure en 
les seves composicions una nota de 
gessamí, que era la flor que feia de 
fil conductor del Maridatge dels Sen-
tits de 2019.

Després d’avaluar 23 creacions ol-
factives, el jurat presidit per Rossend 
Mateu va escollir com a guanyador el 
perfumista brasiler Daniel Pescio amb 
Effluves de Jasmins et Magnolias, una 
fragància floral que destaca per les 
seves notes de fusta, especiades i ori-
entals. El jurat en va ressaltar “el seu 
equilibri i estructura excel·lent” amb 
una “sortida verda i cítrica, un cor flo-
ral i un fons de vainilla”. D’altra banda, 
la perfumista catalana Sandra Iruela 
es va endur el premi del públic amb 
la composició Jasmin d’un raíd mar-
rocain, una fragància tendra, floral, 
subtil i amb notes de fruita i ambre. 
Després d’Iruela, les 203 persones 
que van participar en la votació po-
pular van triar un altre autor del país, 
Pelegrí Granel, i la seva proposta, 
Maresme; seguit de la francesa Julie 
Pluchet, amb Jasmin Defendu.

L’alcalde de Teià, Andreu Bosch, 
va destacar que el concurs “és únic a 
Catalunya i a tot l’Estat” i va assegurar 
que en tals sols dos anys ha adquirit 
“una pàtina de prestigi gràcies al re-
nom dels membres del jurat”. Per a 
Bosch, “la participació de perfumistes 
procedents de 9 països i 3 continents 
demostra la projecció i difusió que 
està assolint el certamen. Això vol 
dir que estem fent bé les coses i que 
anem pel bon camí”, va concloure, i 
va atribuir aquest ressò a la “coordi-
nació tècnica d’Ainea Perfums i al su-
port del Beauty Cluster Barcelona i de 
la premsa especialitzada”. g

El Maridatge dels Sentits, una alquímia de 
petites obres d’art
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El ple de l’Ajuntament del 24 de 
gener va acceptar la cessió global 
d’actius i passius del Patronat Se-
nyor Cinto. Amb aquest acord, pres 
per unanimitat de tots els grups del 
consistori, l’edifici de cal Senyorcin-
to i el terreny circumdant passaran a 
ser propietat municipal. El passat 28 
de juny, la Direcció General de Dret 
i d’Entitats Jurídiques del Departa-
ment de Justícia va aprovar definiti-
vament la dissolució de la fundació, 
de manera que ara ja només queda 
formalitzar la cessió del seu patrimoni 
a l’Ajuntament en escriptura pública.

El procés d’extinció del Patronat 
ha estat liderat per l’alcalde de Teià, 
que n’és el president, i ha comp-
tat amb l’acord previ de la resta de 
membres: el rector de la Parròquia 
de Sant Martí, mossèn Xavi Pich-
Aguilera, i la secretària del Patronat, 
Rosa M. Bertran, jutgessa de Pau.

Per a l’alcalde, Andreu Bosch, 
“aquesta decisió garantirà el destí 
d’aquest equipament al teixit associa-
tiu del poble i ha estat necessària per 
diverses raons”, d’acord amb l’article 
335-4.b del Codi civil de Catalunya. 
D’una banda, perquè els objectius 
originals amb què es va fundar el Pa-
tronat l’any 1932 estan obsolets. En 
segon lloc, perquè fa anys que l’ens 
no té cap mena de rendiment ni movi-
ment econòmic. I en darrera instància, 
perquè la finca requereix actuacions 
substancials que en millorin la segu-
retat, l’habitabilitat i l’accessibilitat.

Conservació precària
En l’actualitat, cal Senyorcinto 

acull la seu de la colla de Gegants i 

les dependències de l’Agrupament 
Escolta Mintaka. La casa es troba si-
tuada al número 28 del torrent de 
can Barrera i es troba en un estat de 
conservació deficitari que n’acon-
sella la rehabilitació, tant per raons 
funcionals com d’adequació norma-
tiva.

Des de 1982, l’Ajuntament s’ha fet 
càrrec del pagament dels serveis 
de subministrament, dels treballs 
de reparació i de les despeses de 
manteniment de la finca. Els aiguats 
de la tardor de 2016, per exemple, 
van obligar a destinar 23.600 euros 
a redactar i executar un projecte de 
reconstrucció d’un tram del mur pe-
rimetral que s’havia esllavissat.

De cara al futur, l’Ajuntament té 
previst d’encarregar una diagnosi 
sobre l’estat de l’edifici i un eventu-
al projecte de rehabilitació per tal 
d’afavorir l’ús públic com a equipa-
ment sociocultural al servei de les 
entitats del poble.

El doctor Barrera
Cal Senyorcinto deu el seu nom al 

professor, naturalista i farmacèutic 
Jacint Barrera i Arenas. 

Abans de morir, l’any 1932 va lle-
gar gairebé tots els seus béns a una 
fundació anomenada Patronat Se-
nyor Cinto, amb la finalitat de repar-
tir les seves rendes entre les famílies 
indigents i necessitades del poble. 
El 14 de novembre de 1982, coin-
cidint amb el 50è aniversari del seu 
traspàs, l’Ajuntament va retre home-
natge al doctor Barrera amb la inau-
guració de l’arranjament de la casa i 
dels jardins. g

L’Ajuntament de Teià i la Coo-
perativa Agrícola han arribat a un 
acord per a la cessió gratuïta al 
municipi d’un local situat al núme-
ro 10-12 del carrer de Fivaller amb 
la finalitat d’albergar les pintures, 
escultures i aquarel·les de l’artista 
teianenc Gerard Rosés. L’acord de 
cessió va ser signat el passat 9 de 
maig per l’alcalde, Andreu Bosch, i 
el president del consell rector de la 
Cooperativa, Josep Maria Torrents.

Les condicions de cessió s’han 
recollit en un contracte de pre-
cari entre les dues parts pel qual 
l’Ajuntament s’obliga a compen-
sar econòmicament els rebuts de 
l’Impost de Béns Immobles de la 
finca i a subscriure la corresponent 
pòlissa de responsabilitat civil.

El local té una superfície útil de 
64 metres quadrats i es destinarà a 
emmagatzemar el fons de l’obra de 
Gerard Rosés amb l’objectiu que 
en el futur es puguin organitzar ex-
posicions temàtiques en diversos 
espais culturals del poble. g

Cal Senyorcinto serà municipal La Cooperativa 
Agrícola cedeix un 
local per al fons d’art 
de Gerard Rosés
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La Setmana Cultural de Teià es va 
cloure el 28 d’abril amb l’acte de lliu-
rament dels premis de la fase local 
de la Mostra Literària, que enguany 
arribava a la 36a edició. 

La gala va viure també un moment 
molt entranyable, amb motiu de 
l’homenatge que l’alcalde, Andreu 
Bosch, i el regidor de Cultura, Fran-
cesc Ribas, van dispensar a Joan Bo-
tey. Després de molts anys vinculat 
a La Unió i d’haver estat regidor de 
Cultura en diversos períodes, Botey 
ha deixat recentment la Comissió 
d’Exposicions. 

Deliberació del jurat
En l’apartat estrictament literari, 

s’hi van presentar un total de 295 

treballs, 7 més que l’any passat: 224 
en la modalitat de prosa i 62 en la 
de poesia i 9 en la secció de micro-
relats. Tot i l’augment de la partici-
pació, es van declarar desertes les 
convocatòries per a joves de 15 a 
18 anys en prosa i de 19 a 25 anys 
en poesia. Com sempre, la resta de 
categories van ser molt concorre-
gudes, gràcies al treball que en fan 
l’Escola El Cim i l’Institut Turó d’en 
Baldiri.

Després d’un primer examen a 
càrrec de l’equip docent del col·legi, 
el jurat format per Núria Mata, Cris-
tina Oliva, Mima Sant, Esther Trench 
i Maria Yepes es va reunir el passat 
10 d’abril a l’Espai can Llaurador per 
emetre el seu veredicte. g

PROSA
Categoria A (de 6 a 8 anys)
Primer premi: El nen i el bosc 
màgic, de Júlia Gámez Dorado
Accèssit: El robatori extraordina-
ri, d’Alba Torrent Traver
Categoria B (de 9 a 11 anys)
Primer premi: Un amic, de Gui-
llem Puig Torra
Accèssit: Mar i dolor, de Júlia 
Garcia Sáenz
Accèssit: La recerca dels ingre-
dients màgics, de Joan Castells 
Pellicer
Categoria C (de 12 a 14 anys)
Primer premi: Gràcies a mi, de 
Martina Navarro Chicot
Categoria E (de 19 a 25 anys)
Primer premi: Jasmina crida, de 
Valèria Cuní Capellà
Categoria F (a partir de 25 anys)
Primer premi: El sepulturer, de 
Joan Carles Franquet Badia
Accèssit: RIP, de Cristina Armen-
gol Rusiñol

POESIA
Categoria A (de 6 a 8 anys)
Primer premi: Cicle dels fulls, 
d’Arnau Strino Gràcia
Categoria B (de 9 a 11 anys)
Primer premi: Coses de la Terra i 
la troposfera, de Galdric Armen-
gol Gutiérrez
Accèssit: Uns bons amics, de 
Marc Mercadé Cano
Accèssit: La papallona, de Geor-
gina Illas Villagrassa
Categoria D (de 15 a 18 anys)
Primer premi: Tu esculls, de Rita 
Alapont Antolín
Accèssit: L’enyorança, de Gal·la 
Sendil Chueca
Accèssit: El temps, de Marina 
Sangenís González
Categoria F (a partir de 26 anys)
Primer premi: Setanta anys, de 
Loida Gavilán Castillo

MICRORELATS
Primer premi: El neguit, de Ca-
rolina Sáenz Casals
Accèssit: Amistats?, de Glòria 
Olivella Esteller

La Mostra Literària homenatja Joan Botey

La Unió fa 30 anys 
Enguany, La Unió compleix 30 anys com a Casa Municipal de Cultura. 

Per parlar del passat, el present i el futur de l’equipament, el 24 d’abril s’hi 
va celebrar una taula rodona amb Josep Maria Balada, Joan Botey, Teresa 
Casals, Francesc Ribas, Mima Sant i Oriol Vall Llobera. g
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En primer lloc, com a força política amb 
majoria absoluta a les darreres eleccions 
municipals, agraïm de cor els 1.726 vots 
dels teianencs i teianenques que han 
fet confiança. Assumim amb responsa-
bilitat el nou govern municipal amb els 
8 companys i companyes de CAT-ERC, 
perquè és el que entenem que ens ha 
encarregat l’electorat que ens ha fet 
confiança, d’acord amb el programa 
electoral amb què hem concorregut a 
les eleccions municipals i d’acord amb 
l’equip de persones que han format part 
de la nostra candidatura.
Abans d’acabar l’any presentarem el 
Pla d’Actuació Municipal 2019-2023. 

Però ja hem començat a treballar en 
qüestions essencials que ja havíem ac-
tivat des del govern anterior: l’aprova-
ció del projecte executiu d’arranjament 
de la Pista de l’AE Teià, amb un cost de 
230.000 euros (al pressupost del 2019 
n’hi teníem consignats 180.000), amb 
l’objectiu de poder licitar-ne les obres 
aquesta tardor; seguim treballant amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en 
el conveni de cessió per 30 anys de la 
planta de compostatge i tractament de 
fangs per als serveis de manteniment 
municipals i altres serveis mediambien-
tals; estem executant el manteniment 
de les franges de protecció d’incendis 

forestals d’urbanitzacions del municipi; 
seguim executant les millores escolli-
des dels pressupostos participatius de 
2018 i refent el calendari dels de 2019. 
Per exemple, ja hem pogut enllestir les 
millores de seguretat vial al tram nord 
del carrer Puigoriol i han començat les 
obres de millores de l’escola El Cim. 
Seguirem treballant per la transparèn-
cia, el rigor, l’accessibilitat i la proximitat 
en la gestió municipal per assolir la mà-
xima qualitat de serveis, per exemple, a 
través de la figura dels regidors i regido-
res delegats de barri i urbanitzacions o 
del nou protocol d’acollida adreçat als 
nous residents al municipi.

Abans de res, felicitem de tot cor als 
guanyadors de les eleccions municipals 
del passat 26 de maig, CAT - ERC i al 
nou Alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda.
En segon lloc volem agraïr als 537 te-
ianencs i teianenques que han confi-
at en JuntsxCat Teià. Hem crescut en 
nombre de vots i hem passat de ser la 
tercera força a ser la segona. Moltes 
gràcies!
Malgrat tot, no estem gens satisfets 
del resultat obtingut i pensem que la 
feinada feta pels nostres regidors, la 
Gemma Rosell i el Francesc Ribas no 
ha obtingut la translació en vots que 
esperàvem. No obstant, la feina feta 
ha vingut per quedar-se i hem deixat 

una important petjada en les nostres 
àrees de responsabilitat que no volem 
que s’esborri. Ara no hi som, però se’ns 
veu!
JuntsxCatalunya Teià anirem amb el 
cap ben alt per la labor feta en les àre-
es de Serveis Socials, Sanitat, Cultura i 
Patrimoni Històric.
El nou govern amb majoria absoluta no 
ens ha volgut al seu costat per encarar 
aquest nou mandat. La majoria abso-
luta obtinguda els dóna, però, tota la 
legitimitat. La nostra demanda d’unitat 
de les forces independentistes ha estat, 
una vegada més, rebutjada.
Ara hem canviat de banda a la bancada 
del nou consistori. Érem a la dreta, a la 

dreta de l’Alcalde i hem estat la seva mà 
dreta; érem la mà dreta del govern i no 
ens en penedirem mai, gens. Ara som a 
la esquerra, i no serem el peu esquerra 
que faci la traveta als projectes del nou 
govern. Serem la mà estesa, el compro-
mís, la responsabilitat i la oposició fer-
ma i constant, com ferm i constant ha 
estat el treball al seu costat, amb abso-
luta fidelitat i perseverança.
D’altra banda, volem agrair, també, 
el suport incontestable a la candida-
tura Lliures per Europa encapçalada 
pel MHP Puigdemont, que tragué uns 
grandíssims resultats, també a Teià, on 
ha estat la llista més votada amb 1607 
vots i un 46,67% dels sufragis.

Agraïment pel suport a CAT-ERC i comencem a treballar de valent...

No hi som, però se’ns veu
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Els resultats electorals han deixat un pano-
rama complicat per a Gent de Teià. La nos-
tra cap de llista, Maria Núria Andinyac, serà 
la nostra única representant el consistori.
El moment polític que vivim ha marcat cla-
rament el vot en aquestes eleccions, tot i 
que no ha estat l’ únic motiu d’aquesta im-
portant davallada.
A banda de la sempre important auto-
crítica, Gent de Teià hi tornarà a ser, i des 
de la oposició, defensarem fermament la 
nostra idea de poble, un Teià sostenible, 
segur, net, inclusiu, igualitari, on les per-
sones que hi visquin disposin dels serveis 
de qualitat que es mereixen, i ens en pu-
guem sentir orgullosos.
Serem presents a totes les comissions, i 
malgrat que el govern tingui majoria ab-

soluta, aportarem totes les idees o millo-
res que siguin possibles als projectes que 
ens presentin. A la vegada, però, propo-
sarem també nosaltres punts del nostre 
programa per intentar que es duguin a 
terme.
Ens trobem en uns anys econòmicament 
molts bons per a Teià. Cal aprofitar aquest 
moment per a fer inversions potents, i a la 
vegada sostenibles.
Una d’elles és la rehabilitació de la pista 
de l’AE Teià. Nosaltres anem més enllà del 
projecte actual. Demanarem al govern 
que encarregui un estudi per incloure 
un sostre retràctil en la reforma. Això ens 
permetria tenir un espai munti funcional 
al centre de Teià, cobert quan fos neces-
sari, que permetria allotjar activitats exte-

riors en cas de pluja, practicar esport sota 
cobert, fer-hi trobades de joves, concerts, 
i sobretot, adequar-lo cada any com a 
envelat de la Festa Major. Només l’ estal-
vi generat al no haver de llogar l’envelat, 
probablement permetria fer rendible la 
inversió.
L’espai per al rocòdrom de CET, l’skate 
pels joves, o la rehabilitació definitiva de 
la zona esportiva de Sant Berger seran 
també unes prioritats per a nosaltres, així 
com dotar de més diners als Pressupostos 
Participatius, per a que sigui el vilatà que 
decideixi amb que s’ ha d’invertir.
Agafem el compromís de treballar per 
Teià i seguir construint-lo des de l’oposi-
ció, per a millorar la qualitat de vida dels 
teianencs.

Des de Ciutadans Teià volem agrair el 
suport dels 355 teianencs i teianen-
ques que van donar-nos el seu suport 
el 26 de maig. Aquest resultat ens 
permet entrar a l’ajuntament d´una 
forma solvent el primer cop que hem 
presentat llista al nostre municipi. 
Venim d’un mandat anterior en què 
hem patit una anomalia democràtica, 
perquè una part dels vilatans no es-
tàvem representats al nostre ajunta-
ment, des de fa unes setmanes hem 
superat aquesta etapa i el ple de Teià 
serà més fidel a la pluralitat del nostre 
municipi.
Estem satisfets perquè hem aconse-

guit remoure el tauler polític del mu-
nicipi. Ara som quatre grups a l’opo-
sició, però tot fa intuir que poques 
coses canviaran per part dels actors 
polítics del mandat anterior, per això 
assolim amb responsabilitat la tasca 
de liderar una oposició valenta i sen-
se complexos, tal com ens ha dema-
nat una part dels vilatans.
Como ya manifestamos en el pleno de 
investidura, las mayorías democráticas 
legitiman para llevar a cabo proyectos 
económicos y sociales, pero no para 
imponer ideologías. Exigiremos al go-
bierno municipal no utilizar la actividad 
cultural y los espacios públicos como 

plataformas de publicidad ideológica.
Durante los próximos 4 años fiscaliza-
remos la acción del gobierno munici-
pal instando al dialogo en lugar de la 
imposición. Plantearemos propuestas 
útiles para superar los retos que el 
municipio tiene por delante, que son 
diversos y complejos. 
Trabajaremos por el presente, pero 
sobre todo pensando en el futuro, 
por un municipio inclusivo, moderno 
y sostenible. Un municipio integrado 
en Cataluña, España y la Unión Euro-
pea, con la que compartimos valores 
que forman parte de nuestro ADN 
como la libertad e igualdad.

Des del PSC de Teià volem donar les 
gràcies a cadascuna de les 321 per-
sones que, amb el seu vot, van decidir 
fer confiança a la nostra llista el 26 de 
maig. Treballarem a fons durant tot el 
mandat en la millora de Teià i en favor 
del conjunt de les teianenques i teia-
nencs, com és la nostra vocació, i par-
ticularment treballarem per fer valer els 
valors republicans de llibertat, igualtat 
i fraternitat expressats en aquests 321 
vots.
Les eleccions han situat el nostre partit 
a l’oposició. Però des d’aquí farem una 
tasca constructiva i dialogant, a l’hora 
que rigorosa en el control al govern 

municipal i en la defensa dels valors i 
drets de les veïnes i veïns que van votar 
socialista.
Perquè la Democràcia i l’Estat de Dret 
consisteixen també, i molt especial-
ment, en que el govern respecti els 
drets dels ciutadans que no van votar-lo 
a ell. Ja siguin aquests un 9%, com les 
teianenques i teianencs que van votar 
socialista el 26 de maig, o siguin fins i 
tot un 52%, com les catalanes i catalans 
que al setembre i octubre de 2017 ens 
vam sentir menystinguts pel govern ca-
talà. El diàleg sincer i teixir consensos 
suficientment amplis són la clau per 
construir una societat millor.

La gent del PSC, doncs, no som a 
l’Ajuntament per “seguir fent el mateix 
de sempre”, com deia més o menys el 
lema de campanya de l’actual alcalde. 
Volem fer coses noves. Assolir fites que 
Teià ja hauria de tenir fa anys, a més 
dels nous requeriments que el temps 
actual reclama.
La majoria absoluta d’ERC no és el mi-
llor escenari perquè l’Ajuntament sigui 
el gresol d’idees i projectes que convé 
a Teià, i sabem que més teianenques i 
teianencs ho pensen ara. Però el PSC 
està aquí per sumar, amb il·lusió i en 
positiu, i estarem a l’alçada de la confi-
ança que ens ha estat dipositada!

Hi tornarem a ser, per seguir treballant per Teià

Nuestro compromiso son nuestros valores

Arriben la il·lusió i la força del socialisme



BUSQUEM EL TEIANENC O TEIANENCA
DE L’ANY 2019

Iniciem el procés participatiu per escollir el teianenc o la teianenca que durant el darrer any 
hagi destacat per algun acte concret o un fet extraordinari en l’àmbit professional, social, 
cultural, esportiu o científic.
 
Qui pot ser Teianenc de l’Any?
Qualsevol persona nascuda a Teia, que hi visqui o hagi viscut d’una manera prolongada al 
municipi o bé que hagi tingut una relació estreta amb el poble.

Qui pot proposar i votar?
Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Teià.

Com puc proposar i votar?
Presencialment:
- 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:
- www.teia.cat

Calendari:
El procés d’elecció consta de tres fases:
Fase 1. Presentació de propostes: del 26 d’agost al 15 de setembre
Fase 2. Votacions per l’elecció de 3 finalistes: del 23 de setembre al 13 d’octubre
Fase 3. Votacions per l’elecció del guardonat: del 18 d’octubre al 3 de novembre
 
La persona guanyadora es donarà a conèixer l’11 de novembre en la cerimònia de lliurament 
de les distincions del Tei de Plata i el Teianenc de l’Any.
 

El Teianenc de l’Any NO és el Tei de Plata: el Teianenc de l’Any és un premi d’elecció 
popular, mentre que el Tei de Plata és una distinció institucional que lliura el consistori 
com a reconeixement a la trajectòria vital d’una persona.

 
*Podeu consultar les bases a www.teia.cat

Ajuntament
de Teià


