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Ajuntament de Teià

Teià disposarà de 
7,5 milions el 2021
Pàg. 4

Vallmora s’adapta al 
turisme inclusiu
Pàg. 7

Les joves reinventen el 
8-M per Internet
Pàg. 10

La Justícia 
invalida el 
planejament 
urbanístic 
aprovat el 2016 



El passat 2 de febrer vaig informar públicament al ple 
municipal que la Justícia havia dictat sentència contra l’apro-
vació definitiva del text refós del Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM), arran del contenciós administratiu pre-
sentat pels propietaris del sector de Vallbellida-Can Falcó. 
L’endemà en vam donar trasllat a la ciutadania a través del 
web i les xarxes socials municipals, i ara ho fem en aquest 
Butlletí Municipal.

Aleshores vaig rebatre que es tractés d’un “fracàs polí-
tic i tècnic” –contradient les paraules del portaveu de Cs– 
perquè darrere aquest POUM, aprovat definitivament l’any 
2016 per la Generalitat, amb text refós inclòs, és resultat 

de la feina ben feta dels tècnics municipals i de l’equip redactor extern, i de tots el 
governs municipals i grups municipals dels quatre darrers mandats per haver arri-
bat a l’aprovació inicial i a la provisional del POUM. I acabava la meva intervenció 
afirmant que “per a mi, personalment, no és un fracàs; és una gran decepció i un 
gran daltabaix davant una sentència incomprensible”.

El 2016, l’urbanista i arquitecte redactor del POUM, Estanislau Roca, apuntava que 
“Teià és una joia del Maresme perquè va suportar bé la pressió urbanística associa-
da a la construcció de l’autopista i perquè en aquests darrers anys, arran de l’última 
crisi, hem estat a temps per reconduir disfuncions existents en el planejament i per 
reorientar-lo sense excessives pressions cap a un model de desenvolupament soste-
nible, integrat i ambientalment eficient”. I segons l’arquitecte municipal, Josep Anton 
Novo, “el POUM és la foto finish de Teià: un document molt correcte que no canviarà 
gaire la fesomia del poble”. I així ho vaig defensar jo com a alcalde.

Per això, com que la sentència encara no és ferma, el govern de Teià hi ha pre-
sentat dos recursos de cassació –davant del Tribunal Suprem i del Tribunal Superi-
or de Catalunya–, i també ho ha fet la Generalitat –al Suprem–, pel que considerem 
una vulneració de drets fonamentals.

Així que es pugui, amb les restriccions derivades de la pandèmia, es farà una audi-
ència pública monogràfica sobre la qüestió, per informar la ciutadania de primera mà.
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT
Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

@ajTeia 17 de desembre
L’esportista Dani Garcia, que va tenir el primer 
contacte amb el bàdminton al Poliesportiu de 
#Teià, aconsegueix l’or al campionat d’Espanya, 
després d’haver estat finalista en set ocasions 
prèvies

@ajTeia 28 de gener
#Teià tornarà a penjar la Vella Quaresma a ca la 
Cecília, però no hi podrà anar ningú a tallar-li la 
cama, a causa de la Covid-19. Com a alterna-
tiva, s’enregistraran set vídeos amb els infants 
que enviïn un rodolí a cultura@teia.cat i poste-
riorment se n’emetrà un cada setmana

@ajTeia 25 de març
L’Ajuntament regularà les condicions d’accés 
i ús a l’aparcament de can Bruguera per evitar 
l’incivisme. La Policia Local hi ha detectat episo-
dis de conducció temerària, estacionaments de 
llarga durada i vehicles sense assegurança ni ITV

@ajTeia 19 de març
Fins al 4 d’abril es pot visitar a La Unió una expo-
sició sobre els 15 anys de l’Agrupació d’Amics 
del Tren de #Teià i el #Maresme. S’hi poden veu-
re maquetes, diorames i fotografies antigues 
del baixador d’Ocata 

@ajTeia 30 de març
La Biblioteca de #Teià @bteiacl organitza un 
nou concurs de punts de llibre- Enguany, els 
targetons s’han d’inspirar en l’edifici del mateix 
equipament. El termini de presentació de tre-
balls comença l’1 d’abril i acaba el 10 de maig

@ajTeia 2 d’abril
Avui, l’edifici de ca la Cecília s’ha il·luminat 
de color blau per commemorar el Dia Mun-
dial de la Conscienciació de l’Autisme. Amb 
aquest gest, l’Ajuntament de #Teià se suma 
a la campanya #LightItUpBlue que promou 
l’Associació TEA Asperger del #Maresme

@ajTeia 12 de desembre
Aquest vespre s’ha inaugurat a La Unió de #Teià 
el pessebre artístic de Nadal, que reprodueix el 
santuari i el mas de la Cisa en record dels aplecs 
que hi feien els pobles de la rodalia per la festi-
vitat de l’1 de maig. El pessebre es podrà visitar 
fins al 17 de gener

@ajTeia 27 de novembre
#Teià acomiada Simó Busom i Grau, mort als 
93 anys. El pintor va mantenir una relació es-
treta amb el poble durant més de quinze anys 
i en va plasmar desenes de vistes i paisatges. 
El 2017 va ser homenatjat amb una exposició 
col·lectiva a La Unió

@ajTeia 22 de desembre
L’@icscat presenta als grups municipals el Pla 
d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primà-
ria. A #Teià, el nou model especialitzarà el consul-
tori local en l’atenció a la cronicitat per les tardes, i 
pediatria es concentrarà al CAP del Masnou 

Ajuntament de Teià

@ajTeia 17 de gener
El jurat del concurs fotogràfic #pessebreteia2020 
distingeix, entre 108 imatges, Josep Cases i Sílvia 
Raméntol amb el 1r i 2n premi, respectivament. Els 
guanyadors gaudiran d’un àpat per a dues perso-
nes als restaurants El Nou Antigó i Vila Taliano
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L’Ajuntament i la Generalitat han pre-
sentat sengles recursos de cassació 
contra la sentència del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya (TSJC) que 
declara nul de ple dret el Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal (POUM). 
En cas d’esdevenir ferma, la resolució 
deixaria sense efecte tant la normativa 
urbanística vigent des de 2016 com 
totes les figures de planejament de-
rivat (Plans Parcials, Plans d’Actuació 
Urbanística i Plans de Millora Urbana) 
pendents de desenvolupar. 

De moment, i després de diverses 
reunions de coordinació, tant el con-
sistori com la Generalitat han recor-
regut la sentència. L’Ajuntament ho 
ha fet davant del mateix TSJC i del 
Tribunal Suprem.

Conseqüències de la sentència
Per prudència, i fins a saber si 

s’admeten els recursos interposats, 
l’Ajuntament pot tramitar totes les 
llicències i els projectes de reparcel-
lació i d’urbanització en sòl urbà, 
d’acord amb el Pla General d’Orde-
nació Urbana (PGU) de 1990. També 
pot donar curs a les figures de pla-
nejament del POUM aprovades amb 
anterioritat a la sentència.

En canvi, l’Ajuntament suspèn pro-
visionalment el desplegament de la 
resta de figures, incloent-hi els sòls 
urbanitzables delimitats del POUM 
que s’havien de desenvolupar mit-
jançant plans parcials. 

Aquest criteri serà revisat per ajus-
tar-lo a dret a mesura que evolucionin 
els esdeveniments en seu judicial. 

Cinc contenciosos
L’Ajuntament va iniciar l’any 2006 

els treballs de revisió de l’antic PGU 
per adequar-lo a la nova llei d’urba-
nisme de Catalunya i a les noves exi-
gències socials pel que fa a l’obtenció 
d’habitatge social i a la protecció de 
l’entorn natural. El procés va culminar 
el 8 d’octubre de 2015 amb l’aprova-
ció definitiva del nou POUM i amb la 
publicació, el 21 de juliol de l’any se-
güent, d’un text refós, a requeriment 
de la Generalitat.

Des de llavors, el POUM ha estat ob-
jecte de cinc litigis promoguts per ac-
tors particulars. De tots els contencio-
sos, les administracions n’han guanyat 

dos, n’han pactat un i n’han perdut dos 
més. En el cas que ens ocupa, la sen-
tència va ser comunicada el passat 2 
de febrer; mesos després que l’Ajun-
tament hagués assolit un acord amb el 
demandant i estigués a punt de fer-lo 
efectiu a través d’una modificació pun-
tual que comptava amb la “conformi-
tat unànime de les parts”.

Per a l’alcalde, “ha estat una gran de-
cepció, un gran daltabaix i un cop terri-
ble que arriba a les portes d’un nou trà-
mit urbanístic amb les maquetes fetes i 
amb absoluta incomprensió pel fet que 
la part actora mantingués el contenciós. 
Costa trobar-hi la racionalitat perquè s’hi 
havia compromès”, va lamentar.

Massa concentració
La sentència coincideix amb la dic-

tada pel mateix TSJC el maig de 2019, 
que ja anul·lava un dels dos plans par-
cials del Portal Urbà per “insuficient jus-
tificació” de la distribució de l’habitatge 
de protecció oficial. Segons el POUM, 
215 dels 390 nous habitatges del sec-
tor havien de ser protegits: 142 de pú-
blics i 73 de concertats. 

Com a alternativa, l’Ajuntament tenia 
a punt una nova proposta per redis-
tribuir l’habitatge social en càrregues 
simètriques del 40% entre els plans 
parcials del Portal Urbà i de Fivaller, i 
el sector urbanitzable no delimitat de 
Vallbellida-Can Falcó, d’acord amb els 
propietaris del sòl i la Generalitat.

Valoració política
JxCat va qualificar de “terrabastall” 

la sentència. El seu portaveu, Francesc 
Ribas, va dir que “ara tenim el POUM 
a la UCI” i es va oferir per ajudar al 
Govern “perquè es puguin reprendre 
les actuacions urbanístiques”. “Ens te-
niu al vostre costat”, va subratllar. 

JxCat i GT van demanar “una audi-
ència pública quan la pandèmia ho 
permeti, ja que tant important va ser 
l’aprovació del POUM com quan ens 
el tiren per terra”. L’alcalde va reco-
llir-ne el guant.

Cs va assegurar que la sentència 
certifica “el fracàs polític i tècnic d’un 
POUM que va trigar més de vuit anys 
a fer-se i que dos anys més tard ja va 
ser objecte de modificacions”. Per a 
Cs, “el POUM està ferit de mort” i “per 
això serem responsables i voldrem 
participar en seu procés d’enterra-
ment i en l’elaboració d’un de nou”.

Bosch va lloar “la feina ben feta de 
molts tècnics municipals i externs, i 
de tots el governs i grups municipals 
dels tres darrers mandats”.

El PSC confia “guanyar temps amb 
el recurs” i demana que es compti 
amb els socialistes per fer el nou pla-
nejament i “evitar modificacions en 
els propers 10 anys”.

Habitatge social
La sentència obliga, de facto, a atu-

rar la primera modificació puntual del 
POUM que afectava el Polígon d’Ac-
tuació Urbanística (PAU) número 17, a 
l’àmbit de les Basses. La resolució judi-
cial deixa també en l’aire una altra que 
havia de permetre l’obtenció pública 
de l’aparcament de can Bruguera. 

La regidora d’Habitatge, Èrica Busto, 
va expressar el seu desencís perquè la 
sentència “allunya l’horitzó de materi-
alització de l’habitatge protegit” pre-
vist al POUM. En cas de confirmar-se’n 
l’anul·lació, l’Ajuntament encara tindria 
atribuïda la titularitat de la parcel·la del 
Blanqueig per construir 18 unitats de 
protecció oficial i la possibilitat de fer-
ne 15 al carrer Fivaller i 8 de dotacio-
nals als pisos dels mestres. g

Ajuntament i Generalitat impugnen l’anul·lació del POUM

Proposta de la nova ordenació del Portal Urbà, entre el passeig de Massarosa i Sant Berger.
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El ple de l’Ajuntament celebrat el 
22 de desembre va aprovar el pres-
supost municipal per a l’any 2021 
amb els vots a favor dels vuit repre-
sentants d’ERC-Compromís amb 
Teià i de l’únic electe del PSC, i el 
vot en contra dels quatre regidors 
de JxCat, Cs i GT.

Es tracta d’un pressupost equili-
brat en 7.530.175 euros. Segons el 
regidor d’Hisenda, Yago Albert, els 
comptes públics “creixen un 2,4%, 
gràcies a les transferències corrents 
d’altres administracions i de les 
transferències de capital procedents 
de l’Estat”. Entre les primeres hi ha el 
Fons de Cooperació Local de Catalu-
nya, que permetrà destinar 239.000 
euros –el doble que el 2020 – a des-
peses recurrents, com la recollida de 
residus. Entre les segones hi destaca 
una subvenció especial de 107.000 
euros d’un fons d’inversió incondici-
onat per a despeses no finalistes.

A més, Albert va anunciar que l’Ajun-
tament podrà comptar amb altres sub-
vencions “preconcedides” que s’incor-
poraran al pressupost a mesura que es 
confirmi el seu atorgament.

Memòria de l’Alcaldia
L’alcalde, Andreu Bosch, va resse-

nyar “els criteris de prudència, es-
tabilitat i veracitat” del pressupost i 
el “compliment dels terminis de pa-
gament a proveïdors”. Per a Bosch, 
“aquest és el camí per al redreçament 
econòmic emprès els dos últims man-
dats i per atendre les necessitats bàsi-
ques del municipi”.

Congelació d’impostos
Enguany, l’Ajuntament no ha reto-

cat les ordenances fiscals, de manera 
que la pressió fiscal serà la mateixa 
que el 2020. Per aquest motiu, la pre-
visió d’ingressos per impostos direc-
tes es manté a l’entorn dels 4 milions 
d’euros. A grans trets, la recaptació de 
l’Impost de Bens Immobles (IBI) expe-
rimenta un petit increment. “Mante-
nim el mateix coeficient, però creix 

lleugerament el parc d’habitatges”, 
fruit de les noves promocions. Per 
contra, s’ha reduït de 50.000 euros la 
previsió d’ingressos per plusvàlues.

Pel que fa a les taxes, s’ha fet la 
mateixa estimació que el 2020, a 
l’entorn dels 913.000 euros. Albert 
va destacar que el 2021 es pror-
rogarà la condonació de la taxa a 
bars i restaurants per la instal·lació 
de terrasses a la via pública, i va au-
gurar que seguiran augmentant les 
bonificacions als vehicles híbrids 
i elèctrics, així com a les persones 
amb diversitat funcional. També 
disminuiran els ingressos del Polies-
portiu i d’algunes activitats de Cultu-
ra, a causa de la cancel·lació d’activi-
tats i la disminució dels aforaments 
motivats per la Covid-19.

En el capítol d’impostos indirec-
tes, es manté la mateixa previsió 
d’ingressos per llicències d’obres i 
construccions (ICIO) que l’exercici 
anterior, 315.000 euros, ja que la 
pandèmia va endarrerir alguns trà-
mits administratius.

Amortització de préstecs
El responsable d’Hisenda va recor-

dar que “el 2021 s’acabarà d’amor-
titzar l’últim crèdit històric”, la qual 
cosa permetrà reduir el pagament 
d’interessos de 30.000 a 7.000 eu-
ros anuals i el nivell d’endeutament 
se situarà entre el 12 i el 15%.

Com ja és habitual els últims anys, 
l’Ajuntament renovarà el crèdit de 
175.000 euros amb la Diputació 
“per finançar inversions a cost zero”, 
durant deu anys.

Recursos humans
Les despeses augmenten en la 

mateixa proporció que els ingres-
sos: un 2,4%.

El capítol de personal s’incrementa 
un 1,5%. El 0,8% ve determinat per 
llei i la resta correspon a la provisió 
de noves places.

Per àrees, la Policia Local és la que 
més diners destina a recursos hu-
mans amb 672.000 euros, seguida 
dels Serveis de Manteniment amb 
492.000. El 2021, la plantilla de la Po-
licia Local incorporarà un nou agent, 
la qual cosa permetrà assolir la ràtio 
de dos policies per torn i concentrar 
el període de vacances en quatre 
mesos, en comptes dels sis actuals.

Despeses
La principal despesa és la recollida 

i gestió de residus, que ascendeix a 
594.676 euros. El regidor d’Hisenda 
va recalcar el seu impacte: “Si ho 
fem malament, els costos pugen” 
perquè la Generalitat penalitza els 
municipis que no reciclen prou.

Altres partides que també aug-
menten són les de Cultura, que 
creix un 4% fins als 102.000 euros, 

ERC i PSC aproven un pressupost 
de 7,5 milions d’euros per a 2021

DESPESES PER REGIDORIES

Serveis de Manteniment 2.579.114,58 35,35%
Administració i Hisenda 1.691.824,84 23,19%
Seguretat Ciutadana 759.858,17 10,41%
Urbanisme i Mobilitat 517.203,48 7,09%
Cultura i Patrimoni 398.989,69 5,47%
Serveis Socials i Sanitat 356.048,58 4,88%
Esports 347.222,53 4,76%
Educació 240.902,94 3,30%
Medi Ambient 156.760,07 2,15%
Promoció Econòmica, Ocupació i Participació 135.507,53 1,86%
Cicles de Vida, Igualtat i Drets Civils 111.242,86 1,53%
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Fins al 31 de maig, poden sol-
licitar una prestació econòmica a 
la Regidoria de Serveis Socials tots 
els veïns i veïnes majors de 18 anys 
que es trobin en situació de dificul-
tat socioeconòmica, vulnerabilitat o 
exclusió social i que responguin a 
qualsevol dels perfils següents:

• Persones afectades per un Ex-
pedient de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO), total o parcial.

• Persones amb un contracte 
temporal, treballadors autònoms o 
empresaris que han cessat la seva 
activitat per motius justificats en el 
marc de l’estat d’alarma declarat el 
14 de març de 2020, sense dret a 
la prestació per desocupació o amb 
dificultats per trobar feina.

• Persones a l’atur a les quals se’ls 
ha acabat la prestació. 

• Persones que treballaven sense 
contracte laboral –en tasques do-
mèstiques o de cura de persones, 
per exemple–i que no poden acre-
ditar la pèrdua de feina.

• Persones en altres situacions de-
gudament justificades.

Presentació de sol·licituds
Les peticions es poden cursar 

presencialment a l’oficina de Ser-
veis Socials Bàsics a ca la Cecília, 
amb cita prèvia obligatòria a través 
de l’adreça electrònica serveisba-
sics@teia.cat o al telèfon 93 555 12 
34 en horari de dilluns a divendres 
de 9 a 14h i dijous de 17 a 20h.

Quantia
Els ajuts es regeixen pel principi 

de concurrència competitiva, de 
manera que es concediran a mesu-
ra que es rebin i s’avaluïn les petici-
ons, fins a exhaurir el crèdit pressu-
postat.

S’estableix un ajut màxim per uni-
tat familiar i any de mil euros, se-
gons la taula següent:

El 7 d’abril es va reunir la Comissió 
ciutadana de Seguiment dels pressu-
postos participatius per rellançar un 
procés que es va iniciar el 2019 i que 
va quedar estroncat el març de 2020 
a causa de la pandèmia. En aquell 
moment s’havia d’iniciar la fase de 
revisió per seleccionar els projectes 
finalistes, abans d’obrir el període de 
votació telemàtica a totes els veïns i 
veïnes majors de 14 anys.

De les 51 propostes presentades, 
la Comissió n’ha validat una vinte-
na, d’acord amb els criteris de via-
bilitat jurídica, tècnica i econòmica. 
Properament s’instal·laran punts 
informatius i de votació al carrer i a 
diferents equipaments públics.

Disminució de recursos
El regidor de Participació Ciu-

tadana, Jordi López, recorda que 
l’any 2020 es va prendre la decisió 
de modificar el caràcter anual de 
la convocatòria i fer-la biennal per 
raons d’operativitat, ja que la con-
creció tècnica i la tramitació admi-

nistrativa dels projectes exigia més 
temps de l’inicialment previst.

Ara, a aquesta circumstància se 
suma la reducció del 50% de la 
dotació econòmica, que passa de 
100.000 euros el 2019 a 50.000 el 
2021. El Govern ha destinat l’altra 
meitat a la Regidoria de Serveis So-
cials a una línia d’ajuts extraordina-
ris per combatre les situacions de 
vulnerabilitat econòmica causades 
per la Covid. g

i la d’Esports, que ho fa un 22%, 
fins als 266.000, per finançar l’am-
pliació horària del Poliesportiu 300 
hores més, ja que hi ha tres dies a 
la setmana que se n’han avançat 
l’obertura de les 9h a quarts de vuit. 

Inversions
D’entrada, el pressupost preveu 

un augment del 34% en el capítol 
d’inversions. S’hi destinaran 315.500 
euros: 118.500 a diverses interven-
cions a la via pública, 72.000 a la 
reurbanització del carrer de Pere No-
guera, 40.000 a l’arranjament de la 
piscina municipal, 25.000 a millores 
de l’Escola El Cim i 22.000 a la instal-
lació de nous lectors de matrícules 
“per completar el sistema” de vide-
ovigilància, entre d’altres.

En contra
JxCat va criticar que “es repeteixi 

la previsió d’ingressos d’ICIO que 
ja no van arribar el 2020” i va consi-
derar “curt” el fons de contingència 
de 30.000 euros davant de qualse-
vol imponderable. 

Cs va desaprovar l’aportació anu-
al a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i va trobar a 
faltar-hi rebaixes fiscals, ajuts i boni-
ficacions per als sectors afectats per 
la crisi, carregadors per a vehicles 
elèctrics, programes de sensibilit-
zació i educació ambiental, noves 
instal·lacions esportives i manca de 
remodelació dels parcs infantils. 

GT va criticar “la visió continuista, 
sense cap inversió destacada”. GT va 
reclamar “polítiques adreçades a la 
recuperació econòmica” amb “ajuts 
directes al comerç” i va alertar de l’in-
crement de la massa salarial i de les 
despeses fixes. 

A favor
Malgrat “tenir-hi molts arguments 

en contra”, el PSC va votar a favor 
del pressupost perquè “el moment 
és excepcional” i perquè “ningú no 
quedi enrere” per la crisi.

L’alcalde va agrair “la confiança del 
PSC” i va reconèixer que el Govern 
ha hagut de prendre “decisions dolo-
roses”: “Acceptem les crítiques en els 
termes expressats i procurarem redre-
çar tot allò que sigui possible, i tenir en 
consideració les aportacions de tots 
els grups per superar una crisi per a la 
qual ningú no estava preparat”. g

ERC i PSC aproven un pressupost 
de 7,5 milions d’euros per a 2021

Destinen 50.000 euros a ajuts socials per la Covid

Fil a l’agulla als pressupostos participatius

MEMBRES UNITAT 
FAMILIAR

QUANTITAT  
MÀXIMA UNITAT

1 o 2 persones 450€

3 persones 600€

4 persones 750€

5 persones 900€

6 o més persones 1.000€
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La pista de bàsquet de l’Agrupació 
Esportiva Teià entrarà en funciona-
ment ben aviat. Al final, les obres de 
remodelació i adequació d’aquest 
equipament s’han dilatat sis mesos 
més del previst a causa de l’impacte 
que la pandèmia va ocasionar sobre 
la capacitat de treball i la mateixa via-
bilitat de l’empresa constructora, així 
com a la necessitat de reconsiderar 
algunes de les partides i previsions 
inicials per part de l’Ajuntament i la 
direcció facultativa.

Tot plegat ha obligat a fer-hi una 
aportació suplementària de 60.000 
euros. 

Futur umbracle
La principal novetat ha estat el re-

dimensionament dels deu mastelers 
de ferro que es distribueixen als la-
terals de la pista i que, en el futur, 
hauran de sostenir una gran xarxa de 
360 metres quadrats, a mode d’um-
bracle. L’elecció d’aquest tipus de 
cobriment origina una gran tensió en 
els punts d’ancoratge i sosteniment, 
per la qual cosa s’han incrementat el 
diàmetre i la fonamentació de les co-
lumnes, d’acord amb els nous càlculs 
d’enginyeria.

L’arquitecte Fernando Nieves, au-
tor del projecte, explica que el ten-

dal funcionarà com una “pantalla de 
protecció solar” que generarà un 
“microclima més fresc”. La seva instal-
lació forma part d’una fase posterior, 
de manera que, de moment, la pista 
reprendrà l’activitat a cel obert. En 
aquest sentit, tant la tanca perimetral 
com les portes del recinte són cala-
des amb brèndoles i lames de fusta 
per donar una sensació de permea-
bilitat i transparència.

Nova de trinca
L’obra s’ha regit pels principis bà-

sics d’accessibilitat i de seguretat, tant 
d’utilització com de les instal·lacions. 
Dins del primer capítol s’hi compta 
l’adaptació dels accessos, de la cam-

bra higiènica i de les portes dels ves-
tidors, així com l’aplicació de pintura 
antilliscant sobre un tractament previ 
de polit i neteja del formigó. L’elecció 
dels colors del terreny de joc i, en es-
pecial, el predomini del gris respon a 
un criteri de neutralitat, ja que també 
s’hi faran activitats de caràcter cívic o 
cultural. 

Pel que fa a la seguretat, s’han col-
locat baranes de protecció de mida 
reglamentària a la tribuna del carrer 
de Pere Noguera i davant dels vesti-
dors, s’ha substituït la caldera i s’han 
adequat totes les instal·lacions d’ai-
gua i electricitat a la normatives sec-
torials pel que fa a subministraments i 
prevenció de la legionel·losi. g

El passat desembre, l’Ajuntament 
va substituir l’enllumenat del camp 
de futbol de Sant Berger. Es va reti-
rat les estructures de les dues torres 
metàl·liques antigues que hi havia al 
costat de ponent i s’han reemplaçat 
per altres de noves; més altes, amb 
major potència lumínica i un con-
sum elèctric més eficient. D’aquesta 
manera, tot el terreny de joc rebrà la 
mateixa intensitat de llum.

Efectes del temporal
Les obres van tenir un cost de 

41.818 euros, IVA inclòs, i eren con-
seqüència directa de les destrosses 
causades el gener de 2020 pel tem-
poral Glòria. De fet, la meitat de l’im-
port serà assumit per la pòlissa d’as-
segurances de l’Ajuntament. g

La pista de l’AE Teià, a punt per estrenar 

Substitueixen dues torres de llum del camp de futbol
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El celler romà de Vallmora ja for-
ma part de la xarxa d’equipaments 
culturals de Catalunya adaptats a 
les necessitats de les persones amb 
diversitat funcional física, sensorial 
i cognitiva. Aquest salt qualitatiu ha 
estat impulsat per la Mancomunitat 
de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià 
i ha comptat amb el suport tècnic i 
econòmic de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació, a través del 
programa La Mirada Tàctil, que va 
avaluar la situació del Centre Eno-
turístic i Arqueològic i va emetre un 
informe amb un seguit de propostes. 
Un cop revisat i validat el document, 
alguns dels suggeriments ja s’han 
transformat en actuacions concretes.

Millores en el jaciment
Una de les dificultats dels visitants 

amb diversitat funcional és desxifrar i 
interpretar els vestigis arquitectònics. 
Per reduir aquesta incertesa imagi-
nativa i millorar la comprensió de 
l’espai arqueològic s’ha instal·lat una 
maqueta tàctil, feta en forja, a l’espai 
d’entrada al jaciment. La maqueta se 
situa a una altura adequada per faci-
litar-ne l’ús als visitants en cadira de 
rodes i una cartel·la en Braille, text en 
macrocaràcters i un codi QR associat 
a un vídeo descriptiu, amb intèrpret 
en llengua de signes en català per a 
la comunitat sorda signant; subtitulat 
per a la comunitat sorda oralista, i lo-
cutat per a la comunitat amb dificultat 
visual i per a la resta de visitants.

També s’ha completat la retolació 
de totes les cartel·les del recorregut 
per fer-les accessibles en macroca-
ràcter i text Braille, a més de dibui-
xos esquemàtics en relleu i un espai 
per a un codi QR amb tota la infor-
mació. El cost d’aquestes millores ha 
suposat una inversió de 6.000 euros, 
aproximadament 

‘Wine bar’ i vinya experimental
Darrerament, les novetats s’acu-

mulen a Vallmora. El passat mes de 
novembre es va arranjar la zona de 
les sitges de cereals i es van situar al 
seu lloc primiegini onze reproducci-
ons de dolia, els recipients ceràmics 
on els romans emmagatzemaven el 
vi. El 12 de març, una empresa d’em-
peltadors del Penedès va plantar-hi 
91 ceps de muscat d’Alexandria. Se-
gons el director tècnic i científic del 
Projecte Cella Vinaria, Antoni Mar-
tín, “es tracta d’una varietat mare 
poc hibridada, la més fidel a l’època 
romana”. El celler Alella Vinícola en 
tindrà cura del conreu, amb la finali-
tat, a mig termini, de veremar i fer vi 
com es feia fa dos mil anys.

D’altra banda, l’empresa que ges-
tiona l’equipament hi ha instal·lat un 
wine bar que obre cada cap de set-
mana. Es tracta d’un servei de tast 
de vins de la DO Alella que s’ofe-
reix en una terrassa a l’aire lliure, als 
peus del jaciment, equipada amb 
diverses taules i dues pèrgoles de 
fusta. g

Vallmora es posiciona com a referent 
del turisme inclusiu a Catalunya 
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La quarta edició del concurs inter-
nacional de perfumeria Mouillette 
d’Argent de Teià comptarà amb un 
rècord històric de participants, amb 

112 perfumistes de 27 països dife-
rents. La majoria dels inscrits proce-
deixen de l’Estat espanyol, França, 
Estats Units, Itàlia, Regne Unit, Ar-
gentina, Brasil i Alemanya. Desta-
ca la presència, per primer cop, de 
perfumistes del Japó, Corea del Sud, 
Malàisia, Grècia o Kuwait.

El concurs internacional Mouillette 
d’Argent està impulsat per l’Ajuntament 
de Teià i l’empresa local Ainea Perfums, 
amb el patrocini del Beauty Cluster.

La violeta, protagonista
Enguany, la violeta serà la flor pro-

tagonista de la convocatòria, de ma-
nera que totes les fragàncies que s’hi 
presentin hauran de contenir la seva 
nota olfactiva. D’aquesta manera, i 
sempre que la situació sanitària ho 
permeti, la violeta esdevindrà el “fil 
conductor” a l’entorn del qual gira-

ran la temàtica i les activitats del Ma-
ridatge dels Sentits: el festival de les 
flors, el perfum i l’enogastronomia. 
En edicions precedents, les essènci-
es seleccionades han estat la flor de 
la taronja (2018), el gessamí (2019) i 
el pebre (2020).

Nou guardó
Com a principal novetat del 2021, 

el jurat del concurs lliurarà dos premis 
en comptes d’un: un premi per a per-
fumistes professionals que treballen a 
la indústria del sector i un altre per a 
perfumistes independents o freelan-
ce. Addicionalment, totes les fragàn-
cies que s’hi presentin competiran 
pel reconeixement del públic, mitjan-
çant la votació popular.

La cerimònia de lliurament dels 
tres guardons tindrà lloc el 5 de juny 
a l’espai d’art de Ca l’Antiga. g

Els ajuntaments de Teià, Alella i El 
Masnou, cadascun al seu àmbit terri-
torial, llancen la campanya Mou-te pel 
zero! per promoure la reducció de re-
sidus i impulsar el comerç local.

La lluita contra el canvi climàtic és 
un dels objectius transversals de la 
campanya, juntament amb la trans-
formació digital del comerç local, la 
fidelització de la clientela i l’estalvi 
econòmic.

Des de la Regidoria de Medi Am-
bient, en col·laboració amb l’empre-
sa Go Zero Waste, es proposa un joc 
adreçat a tota la ciutadania. Cada 
persona, segons el seu nivell i les se-
ves motivacions, pot assumir reptes 
i aconseguir punts per optar a tres ti-
pus de recompenses: productes que 
ajuden a la reducció de residus, des-
comptes en el comerç local i entrades 
per a activitats culturals i lúdiques.

Tres nivells i 30 reptes
En total hi ha 30 reptes distribuïts en 

tres nivells, a raó de 10 en cada fase. 
Cada acció de la fase inicial està valora-

da en 5 punts; les de la fase intermèdia, 
en 10, i les de la fase avançada, en 15 
punts. Per exemple, n’hi ha que con-
viden a comprar productes a granel 
en lloc d’envasats amb plàstic; d’altres 
proposen reparar aparells electrònics 
o peces de roba en comptes de com-
prar-ne de nous. També n’hi ha que es-
tan pensats per a la promoció d’hàbits 
saludables i per a la reducció de gasos 
d’efecte hivernacle, com desplaçar-se a 
peu o en bicicleta.

Vies de participació
Hi ha dues formes de participar-hi:
• En línia: A través d’una app que 

es pot descarregar al web moutepel-
zero.cat/teia o bé escanejant el codi 
QR dels tríptics i cartells. Aquesta 
modalitat permet acomplir tots els 
reptes.

• Física: Mitjançant un fulletó que es 
podrà aconseguir als comerços que hi 
col·laboren i que el venedor o vene-
dora segellarà el fulletó cada cop que 
la persona participant acompleixi un 
dels 10 reptes d’aquesta modalitat. 

Sorteig periòdic
En qualsevol cas, la persona pot to-

nar a fer els reptes les vegades que 
vulgui, però sempre haurà de deixar 
passar un marge 24 hores entre cada 
repetició. Amb una regularitat que 
encara està pendent de definir, els 
formularis de l’app i les butlletes lliu-
rades presencialment a l’Ajuntament 
entraran en un sorteig. g

El concurs internacional de perfumeria 
Mouillette d’Argent bat rècords de participació

Teià impulsa el joc ‘Mou-te pel zero!’ per reduir residus
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El 4 de febrer, el ple municipal va 
aprovar la modificació del regla-
ment d’ús del refugi del Vedat i de 
l’ordenança de civisme. L’acord es va 
prendre per unanimitat de tots els 
grups municipals amb l’objectiu de 
controlar-ne l’accés de les persones 
usuàries i posar fi als comportaments 
incívics i els actes vandàlics que dar-
rerament degraden i malmeten la 
instal·lació.

Es tracta d’una antiga caseta de pe-
dra de dimensions reduïdes que es 
troba ubicada a la finca forestal del 
Vedat i que en el passat havia servit 
de ferreria per llossar les eines de les 
pedreres que hi havia a la zona. La 
construcció va ser restaurada i habi-
litada com a refugi per l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF) de Teià, 
que té cura de la seva conservació. 
Es tracta, per tant, d’un equipament 
públic de lliure accés obert a tot-
hom, equipat amb llar de foc, taules 
i bancs.

Destrosses i brutícia
Darrerament, el refugi ha patit un 

increment dels episodis de destros-
ses i bretolades, com l’abandona-
ment reiterat de deixalles, l’encesa 
de la llar de foc sense control o el 
trencament de vidres, baranes, teu-
les i canals de pluvials. 

Emergències i reserva prèvia
L’alcalde, va exposar al ple que “la 

modificació del reglament és con-
seqüència d’una decisió pactada” 

amb l’ADF. En concret, s’han revisat 
els apartats 3, 4 i 5 de l’article 96 del 
reglament d’ús del refugi i se n’hi ha 
afegit un onzè, de manera que el re-
dactat definitiu resa així: 

“3. El refugi és un lloc per aixo-
plugar-se en cas de necessitat de 
resguard temporal i s’hi pot accedir 
sense autorització prèvia, per tal de 
gaudir de l’entorn natural.

4. Es permet l’estada en grup de 9 
a 21h, prèvia comunicació i autorit-
zació de l’ADF, omplint un imprès de 
sol·licitud, amb un mínim d’una set-
mana d’anticipació, amb identificació 
complerta del responsable i/o repre-
sentant de l’entitat interessada. No és 
permesa l’estada al refugi de 21 a 9h, 
a excepció del cas concret descrit al 
punt 3 i amb comunicació expressa a 
la Policia Local.

5. L’ADF es reserva el dret d’ús del 
refugi els diumenges i festius de 9 a 
12h, per a les tasques de prevenció 
d’incendis.

11.L’ús de la llar de foc queda pro-
hibit del 15 de març al 15 d’octubre, 
coincidint amb el període en el qual 
no es pot fer foc als terrenys forestals 
sense autorització, sigui quina sigui 
la seva finalitat”.

Faltes lleus
La regidora de Medi Ambient, 

Montse Riera, va explicar que també 
s’actualitza l’article 128 de l’ordenan-
ça de civisme, per tal preveure san-
cions de fins a 600 euros en cas d’in-
compliment dels apartats següents: 

“43. Pernoctar-hi al refugi del Vedat 
de 21 a 9 hores, a excepció del cas 
concret de necessitat de resguard.

44: Romandre un grup de perso-
nes al Refugi del Vedat, sense reserva 
ni autorització expressa de l’ADF”. g

Com ja va passar el 21 de de-
sembre de 2017, la candidatura de 
JxCat del president a l’exili, Carles 
Puigdemont, va tornar a ser la més 
votada pels veïns i veïnes de Teià a 
les eleccions del passat 14 de febrer 
amb 1.012 vots, la qual cosa repre-
senta el 31,4% dels sufragis.

El comportament electoral a es-
cala local va reproduir la tendència 
general, que d’una banda va revali-

dar la majoria parlamentària de les 
forces sobiranistes i, de l’altra, va as-
sistir a un fort creixement del PSC, 
en detriment de Cs.

Caiguda de la participació
La participació va ser del 65,8%: 

prop de 13 punts per sobre de la 
mitjana catalana, però 22 punts per 
sota dels darrers comicis autonò-
mics. g

Modifiquen el reglament del refugi del Vedat 
per lluitar contra l’incivisme

JxCat repeteix victòria al Parlament
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La pandèmia va obligar a reinven-
tar el Dia Internacional de les Dones. 
A Teià, l’enginy i la força de voluntat 
dels col·lectius feministes de la po-
blació van donar com a resultat un 
programa original i ben plural.

La revolució, en directe
El plat fort del 8-M va tenir lloc diu-

menge, dia 7. Entre les 10 i les 20h, 
les noies de la Comissió Jove, amb la 
col·laboració del Casal de Joves, van 
emetre deu hores seguides de pro-
gramació audiovisual en streaming 
a través del canal de Youtube de 
l’Ajuntament en què s’hi va combinar 
actuacions musicals, entrevistes i re-
flexions a l’entorn del feminisme.

La iniciativa duia per títol Aquí co-
mença la revolució perquè pretenia 
sacsejar consciències i modificar els 
hàbits establerts, però també per-
què van ser les mateixes joves les 
qui van tenir-ne la idea, les ganes i la 
valentia de dur-la a terme. Elles són 
Ester Bosch, Clàudia Cano, Jana Ca-
sanovas, Laia Duch, Alba i Sílvia Ro-
dríguez, noies de 18 i 19 anys. 

La retransmissió va ser un èxit, amb 
més de 2.500 espectadors.

Programació variada
Ateses la dificultat tècnica i les 

restriccions sanitàries, la programa-
ció va alternar connexions en direc-
te amb algunes píndoles i seccions 
editades prèviament. És el cas, per 
exemple, de les actuacions musi-
cals d’Anna Bosch, Laia Duch, Júlia 
López, Andrea Morata i Berta Rodrí-
guez, gravades al teatre de La Palma; 
dels vídeos del concurs de TikTok o 

de la recepta enregistrada als fogons 
de Can Gassó, a cura de la cuinera 
i copropietària del restaurant, Anna 
Rojo.

Al Casal de Joves es va muntar un 
set de televisió. Pel plató hi van pas-
sar membres de Dones 21, l’Esplai 
Itaca i l’Agrupament Escolta Mintaka. 
També van ser entrevistades la doc-
tora Clara Sabatés; l’editora Glòria 
Gasch; la dramaturga Elisenda Guiu; 
la directora de l’Escola Cadença, Katy 
Colomé; la jugadora d’escacs Laura 
Toquero; la cantant Fanny Ortiz; la il-
lustradora Laura Soler; la coreògrafa 
i ballarina Olga Lladó o la cooperant 
internacional Laia Dosta. 

Vermut a domicili
A causa de les restriccions per la 

Covid, el vermut musical del parc de 
can Godó va ser substituït per la re-
transmissió d’un concert de cambra 
que el grup Sommeliers havia de fer 
al jardí de can Wertheim, però que 

la pluja va obligar a traslladar a La 
Unió. Per acompanyar l’actuació, els 
Corresponsals del Casal van oferir 
un servei de vermut a domicili per 5 
euros que destinaran al viatge de fi 
de curs.  

Per la tarda va tenir lloc un debat 
intergeneracional sobre el present 
i futur del feminisme amb la partici-
pació de Berta Carino, Alba Dosta, 
Carol Ribera i Mima Sans. La jornada 
es va cloure des de l’estudi amb el 
recital de Kirias.   

Homenatge a Mercè Escribano
L’endemà, 8 de març, el col·lectiu 

Dones 21 es va concentrar davant 
de l’Ajuntament per llegir el manifest 
que cada any elabora per comme-
morar el Dia de les Dones. Enguany, 
l’entitat va recordar i reivindicar “la 
tasca de divulgació i el compromís 
feminista” de la seva companya i 
fundadora Mercè Escribano, recent-
ment finada. g

El ple municipal del 18 de març va 
aprovar una moció d’ERC-Compro-
mís amb Teià “per a la feminització 
del nomenclàtor” amb els vots a fa-
vor del grup impulsor, JxCat, GT i Cs, 
i l’abstenció del PSC.

La regidora d’Igualtat i Drets Ci-
vils, Èrica Busto, va recordar que  
“les dones som més del 50% de la 
societat, però la nostra represen-
tació en la majoria d’àmbits queda 

reduïda ja que venim d’una cultura 
heteropatriarcal imposada que ens 
ha invisibilitzat de manera sistemà-
tica”.

Un d’aquests àmbits és l’espai pú-
blic i, més concretament, els llocs 
referencials, com ara carrers, places 
i equipaments públics. A Teià, dels 
170 carrers registrats, només vuit 
tenen referents femenins: la plaça 
de les Teixidores i Ordidores, el Tor-

rent de les Monges i els carrers de 
Caterina Albert i Paradís, Dian Fos-
sey, Margarida Xirgu i Subirà, Marta 
Mata i Garriga, Montserrat i Santa 
Rosalia. Això representa un 4,7% del 
total, i, d’aquests, només cinc fan re-
ferència a una dona concreta amb 
nom i cognoms. 

Entre els equipaments públics, no-
més el Casal de la Gent Gran duu 
nom de dona: ca la Cecília. g

Reinventen el 8-M amb una programació de 10 hores per Internet 

Teià donarà més visibilitat a les dones en noms de carrers i equipaments
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L’Ajuntament modificarà les con-
dicions d’accés i d’estada a l’aparca-
ment públic de can Bruguera per re-
soldre les diverses problemàtiques 
que s’hi registren.

• Per donar a conèixer l’existèn-
cia d’aquesta reseva gratuït de 110 
places i guiar els conductors fins a 
la seva ubicació, s’instal·laran rètols 
de direcció a diversos punts de la 

xarxa viària de la població. També 
s’ha reforçat la senyalització de l’en-
trada amb els horaris del recinte: de 
dilluns a divendres de 7 a 23h i els 
caps de setmana fins a mitjanit.

• Per evitar l’estacionament perma-
nent d’autocaravanes, camions i altres 
vehicles sense ITV o assegurança, 
s’hi instal·larà un senyal de prohibició 
d’aparcar vehicles de més de dos me-

tres i mig d’altura i se’n delimitarà l’ac-
cés amb un pòrtic d’aquest gàlib. 

• Per posar fi amb algunes pràcti-
ques de conducció negligent consis-
tents a efectuar “cercles envolvents 
amb derrapades i a gran velocitat, 
s’hi col·locaran unes barreres o se-
paradors modulars de plàstic que 
redistribueixin i ordenin les places 
d’estacionament.  g

Regularan l’accés i l’ús de l’aparcament de can Bruguera

El passat gener, la Regidoria 
d’Educació va instal·lar cinc apa-
rells per regenerar l’aire a diver-
ses aules i espais de l’Escola El 
Cim. Amb aquesta mesura, l’Ajun-
tament vol garantir la renovació 
constant d’aire en dos supòsits. Es 
tracta d’aquelles estances en què 
hi ha barreja de grups bombolles 
–que solament és el menjador– o 
bé no disposen de ventilació na-
tural, com és el cas, també única-
ment, de l’aula d’informàtica.

En concret, l’Ajuntament ha in-
vertit 8.538 euros, IVA inclòs, en 
l’adquisició de cinc filtres absoluts 
HEPA H14 amb una capacitat no-
minal de renovació d’un cabal de 
600 metres cúbics per hora i una 
eficiència del 99,9%, segons la 
normativa europea. Aquests apa-
rells redueixen la càrrega viral i 
capturen les partícules en suspen-
sió com ara bactèries, pèls i ma-
les olors, per la qual cosa també 
s’instal·len a les Unitats de Cures 
Intensives (UCIs) dels hospitals. g

A finals de febrer, la sala d’expo-
sicions ubicada a la planta baixa de 
La Unió va estrenar un nou sistema 
d’il·luminació amb tecnologia LED. 
El cost global de l’actuació ha estat 
de 14.389 euros –incloent-hi el mun-
tatge, la direcció tècnica i l’ajust dels 
equips– i respon a les necessitats 
de millora de l’equipament, d’acord 
amb el projecte que es va encarre-
gar el 2017.

Sistema obsolet
Aquell estudi va posar de manifest 

dues coses: una, que la instal·lació 
existent no era satisfactòria des del 
punt de vista expositiu, ja que era el 
resultat d’una superposició de tres 
estructures acumulades en el temps 
amb diferents tipologies de làmpa-
des (bàsicament, projectors halògens 
de 80 i 400 watts, i florescents de 36 
watts), i dues, que el circuit tenia un 
elevat consum elèctric, estimat a l’en-
torn dels 18.000 watts anuals.

Idoneïtat lluminosa 
La intervenció ha consistit a unificar 

els criteris i els equips d’il·luminació 
i reduir-los a dues solucions: una 
instal·lació general indirecta que il-
lumina el sostre i una altra de pro-
jectors de carril per il·luminar direc-
tament les obres que s’hi exposen, 
sense cap element que interfereixi 
en la visualització de l’espai.

Per tal de millorar la lluminositat 
de la sala i la percepció de les peces 
que s’hi exposaran, prèviament es 
van repintar de color blanc el sostre i 
totes les parets. Els cost dels treballs 
de pintura ascendeixen a 2.670 eu-
ros.

Estalvi energètic
La substitució de la instal·lació su-

posarà una rebaixa de la potència 
consumida de 18.000 a 1.000 watts. 
En termes anuals, suposa una reduc-
ció d’energia d’entre el 60 i el 70% i 
un estalvi en làmpades de reposició 
i la corresponent mà d’obra, ja que 
el número d’elements s’ha reduït de 
102 a 39 i s’estima que els llums LED 
tenen una vida útil de 50.000 hores 
de funcionament. g

L’Ajuntament instal·la 
purificadors d’aire a 
l’Escola El Cim

La sala d’exposicions de La Unió 
renova la il·luminació
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La Regidoria de Promoció Eco-
nòmica va destinar prop de 6.000 
euros a la campanya de Nadal per 
incentivar l’activitat comercial i la 
compra de proximitat, a través de 
dues accions.

El 24 de desembre es van sortejar 
quatre paneres de productes, una 
per cada parada del Mercat Muni-
cipal: Carn i Aviram Núria Sánchez, 
Fruita i Verdura Irene Ribas, Fruita 
i Verdura Lina Ruano i Peix Fresc El 
Pescador. En dues setmanes, els pa-
radistes van repartir prop de 1.500 
butlletes entre els clients que van 
gastar-hi més de 5 euros. 

44 vals de 125 euros
El 15 de gener va tenir lloc el sor-

teig de 44 vals per import de 125 
euros cadascun per realitzar com-
pres en els establiments adherits a 
la iniciativa #ViuTeià, hi tens més del 
que imagines, que entre el 12 de 
desembre i el 5 de gener van lliurar 
onze mil butlletes.

Necessitats socials
El 26 de gener es van activar els 

números de reserva i, finalment, a 
mitjan març es van cancel·lar els 
dotze premis que no havien estat 
reclamats. L’Ajuntament va decidir 
lliurar-los a famílies i persones usuà-
ries de Serveis Socials i destinar-los 
a compres d’alimentació en boti-
gues del poble per un valor global 
de 1.500 euros.  g

El 5 de gener, Teià va rebre Ses Ma-
jestats Melcior, Gaspar i Baltasar a la 
feixa de can Padellàs perquè tots els 
nens i nenes els poguessin veure. Els 
Mags d’Orient van remuntar la Riera 
a bord de tres calesses tirades per 
cavalls i van ser rebuts per l’alcalde, 
que els va donar la benvinguda i els 
va facilitar la clau que obre totes les 
llars.

Reserva d’entrades
A causa de l’expectació suscita-

da, l’esdeveniment es va programar 
dues vegades. El recinte va obrir 
les portes mitja hora abans de cada 
passi i tots els assistents van haver 

de reservar prèviament el seu seient 
per tal de respectar les distàncies de 
seguretat. 

Bústies reials
Els infants més frisats també van 

poder lliurar la seva llista de desitjos 
als carters i carteres reials que van 
visitar el poble els dies previs a la 
plaça de la Cooperativa, la plaça del 
Mil·lenari i el parc de Vallbellida.

Fàbrica de joguines
Els mateixos dies 2, 3 i 4 de gener, La 

Unió es va transformar en una fàbrica 
de joguines, amb l’ajut dels Corres-
ponsals del Casal de Joves.  g

L’Ajuntament incentiva el comerç 
local amb vals i paneres per Nadal

Teià rep els Reis d’Orient a can Padellàs

El 8 de gener, Galdric Armengol 
va recollir el diploma que l’acredita 
com a guanyador de la fase comar-
cal de la Mostra Literària del Mares-
me en la categoria de poesia per 
a infants de 9 a 11 anys per l’obra 
titulada El pangolí. El jurat, format 
en aquesta categoria per l’editora 
Glòria Gasch i l’escriptor i traductor 
Jordi Boixadó, van elogiar-ne “el 
vocabulari ric i el bon ritme”.

Llibre recopilatori
Com és tradicional, el Consell 

Comarcal ha editat també un lli-
bre que recull les 27 obres gua-
nyadores en totes les categories. 
En aquesta ocasió, la portada i el 
punt de llibre que l’acompanya 
recull la il·lustració titulada Noia 
a la biblioteca 2015, de l’artista 
teianenc Gerard Rosés.  g

Galdric Armengol 
guanya la Mostra 
Literària del Maresme
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El 27 de desembre, l’Ajuntament va 
atorgar els guardons Tei de Plata i Teia-
nenc de l’Any a Emilià Fortea i a Jaume 
Mònico, respectivament. A causa de la 
Covid-19, la cerimònia es va celebrar a 
la sala gran de La Unió amb l’aforament 
restringit. Perquè ningú no se’l perdés, 
l’acte va ser retransmès per via telemàti-
ca en directe a través del canal de You-
tube del consistori. 

Ajornament obligat
Com és costum, tots dos lliura-

ments s’havien de celebrar l’11 de 
novembre, coincidint amb l’onomàs-
tica de Sant Martí, però la suspensió 
de la Festa Major va obligar a poster-
gar l’acte. 

Tei de Plata
El Tei de Plata és la màxima dis-

tinció que concedeix l’Ajuntament 
de Teià i té per objectiu reconèixer 
aquelles persones o entitats que han 
destacat pels seus mèrits personals 
o col·lectius en profit del poble.

Segons l’acord adoptat per unanimi-
tat de tots els grups municipals en la 
Comissió Informativa Plenària del pas-
sat 29 de juliol, el guardó de 2020 va 
ser per a Emilià Fortea Canal. 

El Miliano, com és popularment co-
negut, va néixer a Teià el 1934, fill de fa-
mília treballadora, del Jaume Fortea i la 
Pepeta Canal. Va tenir dues germanes 
que van morir quan eren nenes. Des-
prés d’anar a les Monges, primer, i des-
prés als Nacionals, fins als 14 anys, es va 
fer instal·lador de calefaccions fins a la 
seva jubilació. El 1960 es va casar Tere-
sa Sabater, amb qui va tenir dos fills, la 
Roser i en Miquel.

El Miliano ha estat un estret col-
laborador de la Regidoria de Cultura 
i s’ha involucrat en bona part del teixit 
associatiu del poble, com ara l’Agrupa-
ció Esportiva Teià, la Flor de la Palma, el 
Grup Caramelles, el Club de Petanca, 
el Club de Dòmino, l’Associació de Ve-
ïns, la Colla de Gegants, el Casal de la 
Gent Gran o els campaners. Segons la 
regidora de Cultura, Olga Parra, “ha co-
bert tot el cicle festiu: la Festa Major, la 
Cavalcada de Reis, el Carnaval i la Festa 
de la Vellesa. També va ser un dels im-
pulsors de la Fira de Sant Ponç i de la 
trobada de puntaires, juntament amb 
la seva muller”.

Vídeo d’amics i amigues
Abans de recollir la distinció, es va 

projectar un vídeo amb imatges d’arxiu 
i el testimoni dels seus fills i d’un nom-
brós grup d’amics i amigues del Miliano, 
com l’exalcalde Martí Creus, l’exregidor 
de Cultura Joan Botey, el company de 
l’AE Teià Ramon Novell, el campaner 
Joan Tarradas i les membres del Casal 
de la Gent Gran Elisa Zarza i Montser-
rat Carbonés. Tots i totes coincideixen a 
descriure’l com “un tot terreny” amb un 
“caràcter fort” i algú “insubstituïble” “que 
ha deixat petjada”. 

Efectivament, va sintetitzar Parra, 
“no es tracta només de fer i fer molt, 
sinó la manera de fer: responsa-
ble, participativa, activa, resolutiva, 
multitasca o multifuncional, sempre 
procliu i predisposat a ajudar, de 
manera generosa i sense afany de 
protagonisme. Geniüt, de vegades, 
però destil·lant sempre bonhomia”. 

L’homenatge es va cloure amb una 
gran ovació per part del públic.

Teianenc de l’any
Prèviament, el regidor de Participa-

ció Ciutadana, Jordi López, va donar a 
conèixer el guanyador del premi al Te-
ianenc de l’Any. Es tracta d’un procés 
participatiu en el qual es nominen di-
versos candidats pels mèrits que han 
realitzat al llarg de l’any en diversos 
àmbits temàtics i el vencedor és esco-
llit per la mateixa ciutadania a través 
d’una votació electrònica.

Amb el 37% dels vots, Mònico va 
ser designat Teianenc de l’any 2020 
com a impulsor del projecte solida-
ri Passes de Gegant, que el 2019 va 
organitzar una marxa a peu fins a 
l’abadia de Montserrat amb els ge-
gants del poble per recollir diners 
per a La Marató de TV3. Al seu cos-
tat hi havia la resta d’aspirants: dos 
joves esportistes –la gimnasta Júlia 
Galán i l’escalador Dídac Zamora– i 
la coordinadora de la xarxa local de 
voluntariat contra la Covid-19, Sílvia 
Marcos. Tots quatre van ser obsequi-
ats amb un ram de flors.

Mònico va felicitar els altres fi-
nalistes, “que s’ho mereixen tant o 
més que jo”, i va agrair la implica-
ció de la seva “mà dreta” en aque-
lla acció, Josep Villagrasa, i de tots 
els col·laboradors, amb nom i cog-
noms. També va fer extensiu l’agra-
ïment a la colla de gegants, grallers 
i timbalers; als comerços locals; al 
Club Excursionista Teià; a Caritas; 
a l’Agrupació de Defensa Forestal; 
al doctor Guillem Pintos; a l’exregi-
dora i la tècnica de Promoció Eco-
nòmica, Mercè Alòs i Vanessa Soria, 
respectivament, i a diversos respon-
sables municipals.  g

Reconeixen Emilià Fortea amb el Tei de Plata  
i la votació popular tria Jaume Mònico Teianenc de l’any
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Iniciem, un cop més, l’escrit al Butlle-
tí Municipal demanant l’amnistia per a 
totes les persones represaliades per 
l’Estat espanyol per motius ideològics 
i polítics.

Si al juny del 2019 ens haguessin dit 
per tot el que passaríem treballadors/
es de l’Ajuntament i equip de govern 
en el que portem al capdavant del 
consistori, sens dubte hauríem pen-
sat que es tractava d’un text de cièn-
cia ficció. Malauradament no ha estat 
així i totes les persones que iniciàvem 
el mandat amb il·lusió i molts projec-
tes al cap hem hagut de posar-hi fre i 
gestionar el dia a dia de la Covid-19; 

adaptant-nos tan ràpidament com 
hem pogut a les mesures restrictives 
per tal de reduir la corba de contagi i 
fer de Teià un poble segur.

No dubteu que tot l’equip de CaT-
ERC es troba a hores d’ara més enfortit 
que mai, amb ganes de seguir treba-
llant pels teianencs i teianenques tal 
i com vam verbalitzar el dia que ens 
donàveu la majoria absoluta a les ur-
nes. L’objectiu és seguir amb el full de 
ruta que es va marcar en el Pla d’Acció 
Municipal. Som conscients que hi ha 
projectes que quedaran endarrerits 
per motius totalment aliens a la nostra 
voluntat, però no defallim en l’esforç 

i seguim treballant per assolir tot allò 
que estigui a les nostres mans.

Qui estigui seguint les nostres acci-
ons sabrà que som un govern com-
promès amb: la igualtat, la seguretat, 
l’educació, els esports, la cultura, la 
sostenibilitat, el suport al comerç i a tot 
el que envolta serveis socials. Perquè 
posem per davant de tot a les perso-
nes per sobre dels interessos.

Gràcies per la confiança que ens de-
mostreu dia a dia ja sigui a través de 
xarxes socials com al carrer, perquè 
aquests espais de cures també son 
necessaris en aquests moments.

Seguim.

La sentència del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya que anul·la el Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal de Teià dóna la pos-
sibilitat d’analitzar en profunditat tot el procés 
d’elaboració d’una ordenació urbanística que, 
a dia d’avui, i després d’una inversió en recur-
sos humans i econòmics molt quantiosa, es 
troba, a dia d’avui, en via morta, i a expenses 
de la resolució d’un recurs de cassació amb 
poques possibilitats de reeixir.  

1. Caldria valorar econòmicament la quan-
titat d’esforços humans i dineraris que han 
caigut en sac foradat, amb la conseqüent re-
percussió directa envers els teianencs i teia-
nenques. 

2. Cal, ineludiblement, cercar nou asses-
sorament urbanístic extern a l’hora d’afrontar 
l’incert futur immediat i a mig i llarg termini, 
tal com des de JUNTS vam demanar al govern 
municipal.  

3. És necessari aprofitar la redacció d’un, 
més que probable, nou POUM  per redefinir 
el model de poble que tenim, urbanística-
ment parlant, donant entrada a creixements 
urbanístics menys agressius i transgressors i 
apostant per zones verdes i espais de lleure, 
emplaçaments d’aprofitament agrícola, vitivi-
nícola i serveis a les persones. 

4. És necessari apostar per un pressupost 
municipal que no depengui d’ingressos vin-
guts del desenvolupament urbanístic desafo-
rat i on es comptabilitzen uns ingressos incerts 
i a l’albir d’esdeveniments imprevisibles com 
una pandèmia inesperada o una contingent i 
atzarosa sentència del POUM. 

5. Les responsabilitats de la situació actual 
del POUM han de ser compartides, com com-
partida va ser la seva redacció, amb encerts i 
errors. Avui, però, els temps i les necessitats 
són altres i les nostres intencions, el nostre 

model de poble i del seu creixement econò-
mic lluny de la dependència urbanística, ja 
l’esbossàvem en el programa electoral.  

Hi creiem amb fermesa i aquí us en fem un 
petit extracte: 

• JUNTS farem que l’activitat econòmica del 
municipi sigui potenciada a través d’accions 
transversals provinents del lleure, de l’esport, 
el turisme, el patrimoni local i la cultura, que 
dinamitzin Teià i aportin riquesa a la vila. 

•Potenciarem les fires comercials que acti-
vitats que posin en valor els productes gastro-
nòmics locals i comarcals, i tinguin en compte 
el sector manufacturer i el sector primari. Cre-
arem horts urbans rotatius i de lloguer per a 
intensificar el conreu de productes de proxi-
mitat i de comarca. Manteniment i millores del 
Mercat Municipal i campanyes de consum dels 
productes autòctons. 

Tot per fer de Teià el millor poble per viure-hi! 

L’equip de govern, fort davant de moments complexos

La mort del POUM: Un senyal, un avís i una oportunitat de millora
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La justícia ha anul·lat el POUM aprovat al 
2016, fet que paralitzarà durant un temps, 
potser uns quants anys,  el creixement  ur-
banístic de Teià. 

És una mala notícia, o potser, una oportu-
nitat per a la reflexió ?

Amb el POUM anul·lat, en qüestió d’ uns 
deu anys la nostra vila hauria passat dels 
6300 habitants actuals a més de 10000. De 
debò cal? Pot assumir Teià un creixement 
demogràfic d’ aquesta mida?

Vagi per avançat que GT en el seu mo-
ment va votar a favor del plà, i ho vam fer 
convençuts perquè en aquell moment era 
un pas important pel poble (l’anterior Pla 
PGOU datava de 1990 y estava desfasat i 
exhaurit), però a la vista de les circumstàn-
cies, amb el pas dels anys i veient com evo-
luciona dia a dia el nostre poble i la seva 

gestió, tenim seriosos dubtes que Teià tin-
gui la capacitat, i a la vegada la necessitat 
d’ un creixement que no podrem assumir.

Tenim molts dèficits a nivell d’Infraestructu-
res, La Riera cada dia és més intransitable. Hi 
ha trams, com davant la farmàcia, per posar un 
exemple, que passar-hi és una gimcana d’obsta-
cles. No tenim aparcaments suficients al centre 
urbà, amb carrers difícilment transitables per ve-
hicles de 4 rodes. Teià és un poble sense sortida, 
per la seva topografia, i una possible sol-lució 
que passaria per desviar el trànsit per la Molas-
sa cap al camí de la Serra, no creíem que sigui 
una bona alternativa ja que tant els carrers com 
el camí son estrets. O bé s’ adecua en una única 
direcció, o bé no s’ hi podria aparcar.

El POUM 2016, projectava una ampliació 
important  de l’oferta de vivenda de protec-
ció oficial, una mesura molt positiva, però 

cal recordar que l’actual gestió que realitza 
la Generalitat (INCASOL) s’ha mostrat del tot 
ineficient, ja que tenim encara avui habitat-
ges d’aquests tipus buits i ningú se’n preo-
cupa. Potser el que caldria és apretar per a 
que la gestió dels pìsos públics passes als 
ens municipals, i evitar aquestes situacions.

Seguim tenint un poble brut, amb conte-
nidors plens, amb zones del poble on l’imat-
ge arquitectònica amb cablejats elèctrics i 
de fibra optica per l’espai aeri es lamenta-
ble. Voreres en mal estat i ineficients pel pas 
del vianants. En conclusió, seguim amb les 
mateixes queixes i mancances de sempre.

Gent de Teià creu que aprofitant aquesta 
obligada paralització, potser ha arribat el 
moment de seure de nou i reflexionar quin 
Teià volem pel futur des de un punt de vista 
de sostenibilitat.

En els últims mesos hem vist un 
procediment contra el nostre anterior 
i actual alcalde per part del Tribunal 
de Comptes en relació amb uns com-
plements de productivitat irregulars 
abonats a alguns treballadors muni-
cipals durant més d’una dècada. Més 
recentment hem sabut també que 
el TSJC mitjançant dues sentències 
ha declarat nul de ple dret el nostre 
pla urbanístic (POUM) de 2016. Una 
d’aquestes sentències ve motivada 
per una excessiva concentració d’ha-
bitatge protegit en sectors concrets 
per sobre del que estipula la llei. 
Aquests revessos de la justícia no són 

producte de la mala sort, sinó d’una 
manera de fer les coses amb poc ri-
gor i un mal assessorament i tindran 
un cost socioeconòmic important. De 
moment tenim paralitzat l’habitatge 
social fins que s’estableixi una regu-
lació transitòria que acabi en un nou 
POUM, amb tot el que això comporta 
a nivell de recursos municipals. Man-
quem de polítiques públiques d’ha-
bitatge efectives, tant a nivell auto-
nòmic com municipal i és urgent un 
full de ruta que aporti solucions. En 
aquest sentit apostem per més inter-
venció i més gestió municipal en sòl 
públic a través d’habitatge de lloguer 

assequible, l’únic format que garan-
teix l’accés real a l’habitatge a joves 
i col·lectius vulnerables, enfront de 
la VPO que continua sent inassolible 
per a qui no disposa de recursos i en 
massa ocasions acaba en el mercat 
lliure. Pensem que quan es gestionen 
els recursos públics cal prendre deci-
sions valentes, consensuades i dispo-
sar del millor assessorament per a es-
cometre els projectes que demanda 
la ciutadania amb la mirada posada 
en el mitjà-llarg termini, perquè fer 
el contrari ens porta a la paràlisi i a 
assumir costos que llastren el nostre 
futur…

Hannibal Smith, personatge de la mítica 
sèrie “El equipo A”, deia: “Me encanta que 
los planes salgan bien”.

A Teià no ho podem dir, sobre el Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) 
impulsat pels governs municipals d’ERC 
i CiU, ja que ha estat anul·lat pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El POUM és l’instrument que legalment 
ens havia de permetre, en els 20 anys se-
güents: construir habitatges assequibles, 
nous espais lliures, equipaments públics, 
millorar el transport... Però s’ha anat en 
orris.

La causa fonamental de l’anul·lació és 
que el POUM situava el 73% del nou habi-
tatge de protecció pública en un sol sector, 
anomenat “Portal Urbà” (des de les cases 

del Passeig del Castanyer, fins al Club de 
Tennis i el Mercadona); mentre altres sec-
tors més cèntrics construirien poc o cap 
habitatge públic.

Però la llei exigeix que l’habitatge públic 
sigui distribuït uniformement entre tots 
els sectors, per afavorir la cohesió social 
i evitar la segregació territorial dels ciuta-
dans segons llur nivell de renda (ghettos). 
També s’evita que l’empresa promotora 
del “Portal Urbà” hagi de buscar el benefici 
elevant exponencialment el preu dels pocs 
habitatges de mercat lliure permesos allà.

L’Ajuntament ha recorregut la sentència, 
bàsicament per guanyar temps, mentre la 
Generalitat treballa en un pegat per inten-
tar trampejar fins la futura elaboració d’un 
POUM nou.

ERC, JUNTS i GdT han expressat llur 
intenció que el nou POUM sigui un mer 
“clon” del que acaba de ser anul·lat, reto-
cant només allò denunciat pel TSJC.

Però fer només això seria ignorar que 
el POUM anul·lat presenta altres desa-
justos importants, actualment (recordem 
que es començà a elaborar el 2006): per 
exemple, parteix de la construcció d’una 
variant de la carretera N-II en paral·lel 
a l’autopista, cosa que la Generalitat ha 
descartat.

Des del “PSC-Candidatura de Progrés” 
pensem que de les cendres convé saber 
fer-ne una oportunitat, alliberant al poble 
d’inèrcies ja esgotades, i afrontar el futur 
amb tothom qui tingui la il·lusió i ganes de 
fer avençar Teià.

Una oportunitat per la reflexió

Gestió, rigor i futur

Passat, present i futur



Mou-te
pel zero plàstics!

Selecciona com
participar-hi

Troba el teu camí
al residu zero

Guanya premis
i descomptes

Pots fer-ho a través
de Go Zero Waste App

Pots trobar més informació de la campanya
al web: www.moutepelzero.cat/teia

Hi ha reptes
de diferents nivells

i pensats per a totes
les edats

Supera reptes i guanya punts
per entrar en el sorteig 
de premis i descomptes

Supera reptes que promouen el comerç local
i la reducció de plàstics. Tothom hi guanya!
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SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS
Participa a l’European Clean Up Day!

FES PLOGGING 
A TEIÀ 
i assoleix un repte del 
mou-te pel zero 

Data: 9 de maig
Inscriviu-vos-hi a regidors@teia.cat 
o trucant al 93 540 93 50

Ajuntament de Teià


