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La pandèmia continua determinant l’activitat sociocultural i 
econòmica local.

Les notícies a l’entorn de la cinquena onada de la pandè·
mia ens indiquen, novament, que ens cal molta prudència 
i noves mesures de seguretat per contenir la propagació 
del coronavirus, sobretot en la interacció i l’activitat socials. 
I això, malgrat les bones dades de població vacunada.

Amb tot, i sempre des de la prudència i amb mesures de 
control, aquests mesos d’abril a juliol hem pogut mante·
nir esdeveniments de referència al nostre poble. Des d’una 
Setmana Cultural allargassada a l’entorn de Sant Jordi, amb 
moltes activitats culturals (poètiques, literàries, musicals...) de 

petit format,  fins als concerts de la Remor d’aquest juliol, amb una programació  que 
segueix apostant per la qualitat i la diversitat d’oferta en el marc de l’esplanada de can 
Padellàs i dels paràmetres de la #culturasegura. I sempre comptant, afortunadament, 
amb la col·laboració de la Comissió de Festes i amb l’empenta de joves i corresponsals 
del Casal de Joves de Teià! I en el marc de la Remoreta, hem pogut inaugurar per fi la 
rehabilitació de la pista de l’AE Teià, ja a l’abast dels teianencs i teianenques.

Enmig, els actes del IV Maridatge dels Sentits i del IV Concurs Internacional de 
Perfumeria, que malgrat haver optat pels actes en línia o de petit format, amb totes 
les restriccions d’accés, ha pogut comptar amb la novetat de la Ruta dels Sentits, 
amb la participació de nou restaurants i dos forns i pastisseries de Teià, que ha 
pogut dinamitzar el sector de la restauració, molt afectat per la crisi derivada de 
la pandèmia. De les propostes enogastronòmiques, vull felicitar el restaurant Can 
Gassó per haver estat seleccionat per la xef empordanesa de cuina biodinàmica 
i de les flors i per votació popular com la millor proposta de la Ruta dels Sentits 
2021, un esdeveniment adaptat a la pandèmia però que repetirem en futures edi·
cions. De tot plegat se n’ha fet ressò la premsa comarcal i nacional, amb reportat·
ges a La República i a Papers de Vi. 
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT
Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

@ajTeia 23 de maig
Avui, l’@ADF_Teia ha transformat una rampa de ter·
ra en una escala de travesses de fusta per accedir a 
la Biblioteca des de l’aparcament de can Llaurador. 
Consta de tres trams de graons amb un passamà 
metàl·lic al centre. L’actuació forma part de les pràc·
tiques que han de superar els col·laboradors de 
l’entitat per obtenir el carnet verd de voluntari

@ajTeia 12 de juny
Els Gegants de #Teià celebren 35 anys amb una ex·
posició a La Unió, juntament amb les figures de cator·
ze colles més. Durant la pandèmia, en Pere Noguera 
i l’Elionor han estat restaurats i han renovat la seva 
indumentària. 

@ajTeia 27 de juny
Avui, l’equip sènior A del @TeiaF5 s’ha proclamat 
campió de lliga de futbol sala i confirma la seva 
hegemonia en una competició que ha guanyat 
tres cops en cinc anys i que només la pandèmia va 
interrompre el 2020

@ajTeia 24 de juny
La Societat La Flor de la Palma de #Teià celebra el 
110è aniversari de la seva fundació i ho festeja a 
les 12h amb una ballada de sardanes amb la Cobla 
Premià i a les 19h amb la primera de les quatre re·
presentacions del musical Nit de Sant Joan

@ajTeia 11 de juliol
Magnífics resultats dels escaladors del Club Ex·
cursionista #Teià en el Campionat de Catalunya 
de bloc: Dídac Zamora Saldaña, campió en la ca·
tegoria sub18, i Bruna Barber Montero, quarta en 
la modalitat sub14.

@ajTeia 15 de juliol
Júlia Steinberg, Sara Carbonell, Martina Puig i 
Gina Garcia són les guanyadores del concurs 
#MasterchefJove celebrat al jardí de ca la Cecília. 
S’enduen de premi sis entrades a Port Aventura i 
el reconeixement del jurat format pels cuiners de 
Ca la Rosi, Mas Padellàs i El Pecat de #Teià

@ajTeia 15 de maig
Aquest matí, una colla de nens i nenes ha construït 
un hotel d’insectes per afavorir la biodiversitat. Es 
tractava d’una activitat familiar a l’aire lliure orga·
nitzada per la Biblioteca i l’@ADF_Teia

@ajTeia 9 de maig
El recompte final dels residus recollits a #Teià dins 
la jornada #CleanUpDay s’enfila fins als 1.010 qui·
los. Ara, la Regidoria de Medi Ambient planteja 
mesures més dràstiques de clausura de camins 
i abocadors il·legals, combinades amb accions 
de sensibilització. L’Ajuntament agraeix la col·
laboració de persones i entitats: @ADF_Teia, AE 
Mintaka, CET i Consciència Animal

@ajTeia 6 de juny
L’Ajuntament de #Teià aplaudeix el Club de Fut·
bol Joventut per la consecució del primer títol 
de l’entitat. Aquest matí, l’aleví de segon any s’ha 
proclamat campió de lliga a Montgat, a manca 
d’una jornada per finalitzar la competició

Ajuntament de Teià

@ajTeia 9 de juny
La Biblioteca @bteiacl felicita els guanyadors del 3r 
concurs de punts de llibre: Pep Meneses, Marc Es·
tapé, Adib Martínez, Queralt Blas i Rosalia Raméntol
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Sis mesos més tard del previst i 59 
anys després de la seva inauguració, 
el passat 10 de juliol l’Ajuntament i 
l’Agrupació Esportiva Teià van tornar 
a estrenar la pista de bàsquet, un cop 
finalitzada la reforma en profunditat 
que ha posat al dia les instal·lacions. 

L’alcalde, Andreu Bosch, va expli·
car que la rehabilitació havia tingut 
“una execució complexa, atès que 
l’empresa adjudicatària va entrar en 
concurs de creditors, la qual cosa ha 
endarrerit la finalització de les obres 
més de mig any”.

Espectacle escaient
Per celebrar la nova posada de 

llarg, l’equipament va acollir l’espec·
tacle Bots pel canvi, a càrrec de l’as·
sociació Basket Beat, en el marc del 
festival Remor de Teià. 

En un missatge d’esperança en el 
futur, la cerimònia inaugural va cedir 
el protagonisme inicial a dues joves 
promeses de l’AE Teià. Equipats amb 
els colors de l’entitat, Nora i Sergi 
Collado van baixar de l’escenari i van 
travessar el pati de butaques botant 
una pilota de bàsquet. 

Parlaments
La regidora de Cultura i Patrimoni, 

Olga Parra, va donar la benvinguda 
als 250 assistents. A continuació van 
prendre la paraula el regidor d’Es·
ports, Jordi López; l’expresident de 

l’AE Teià, Albert Cervera, i el màxim 
dirigent actual, Dani Poch. Tots tres 
van destacar el salt endavant que re·
presentarà per al club i per al poble 
la rehabilitació que se n’ha fet i la di·
versitat d’usos als quals es destinarà 
l’equipament a partir d’ara.

L’alcalde, al seu torn, va rememorar 
“les converses i negociacions per ar·
ribar a l’acord de la cessió del dret de 
superfície” durant 50 anys a favor de 
l’Ajuntament mitjançant un conveni 
aprovat el 2018 pel ple municipal. 
Per aquesta raó, Bosch va demanar al 
públic un “un agraïment, als socis de 
l’AE Teià que en van validar l’acord 
i especialment a la junta directiva 
d’aquell moment”.

60 anys d’història
La pista de l’AE Teià va obrir les 

portes per primer cop el 5 d’agost 
de 1962 amb una jornada esportiva 
que va enfrontar els equips d’hoquei 
patins Mataró i Laietània, i un altre de 
bàsquet entre el Laietània i l’equip 
local. 

L’alcalde va recordar “partits me·
morables” de bàsquet, els tornejos 
d’estiu de futbol sala i de futbol sala 
femení, els partits de futbol entre els 
Brots del poble i els Varese de la co·
lònia estiuejant, així com els balls i re·
vetlles de Sant Joan i de Sant Jaume.  

Tot allò es va estroncar el 27 de 
juliol de 2016, quan es va produir 

l’esfondrament parcial d’una de les 
grades i els Serveis Tècnics munici·
pals van aconsellar el tancament de 
la instal·lació. 

D’ara endavant, en aquesta nova 
etapa que ara s’inicia, l’Ajuntament 
posa la pista a disposició de l’AE 
Teià perquè recuperi la competició, 
els partits i els entrenaments de bàs·
quet, i també a l’abast dels infants, jo·
ves i adults per a la pràctica lliure del 
bàsquet i el futbol sala, i del conjunt 
de la ciutadania per a d’altres activi·
tats socioculturals. g

Teià reestrena la pista de bàsquet 60 anys 
després de la seva inauguració 

HORARIS

Durant les vacances escolars 
d’estiu (de juny a setembre):

De dilluns a divendres, 
de 10 a 21h.

Dissabtes, d’11 a 20h.

Diumenges i altres festius,
d’11 a 20h.

Durant la resta de l’any:

De dilluns a divendres, 
de 10 a 19.30h.

Caps de setmana i festius, 
d’11 a 19.30h.
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La Regidoria de Participació Ciutadana ha donat a conèixer les vint propostes finalistes dels pressupostos participatius 
que passaran a la fase de votacions. A partir de l’1 de setembre, totes les persones empadronades a Teià majors de 16 
anys podran votar tantes propostes com vulguin fins a exhaurir l’import global 50.000 euros.

Les votacions començaran l’1 de setembre:
• Telemàticament, a l’adreça que s’anunciarà a les xarxes socials de l’Ajuntament.
• Presencialment:
 · Parc de can Godó, 3 de setembre de 17 a 19h.
 · Piscina municipal, 4 de setembre d’11 a 13h.
 · Parc de Vallbellida, 10 de setembre d’11 a 13h.
 · Mercat municipal, 17 de setembre de 17 a19h, i 18 de setembre d’11 a 13h. 

20 propostes per a 50.000 euros

Projectes validats, de major a menor import:

Plaques solars als edificis municipals 50.000

Guingueta al parc de Vallbellida 50.000

Terra de cautxú a la zona de joc infantil de més edat del parc de can Godó  50.000

Terra de cautxú al zona de joc infantil de menys edat del parc de Can Godó 42.000

Guingueta al parc de Can Godó 40.000

Plantada d’arbrat i creació d’un bosc al parc de Vallbellida 35.000

Aire condicionat a la sala d’exposicions de La Unió  17.500

Canvi de porta i finestres del Casal de la Gent Gran 16.200

Elements per fer activitats esportives a la zona verda de Vallbellida 10.000

Taules i seients fixos al parc de Vallbellida 10.000

Reparació i millora de les estructures de joc del pati de l’EBM Els Galamons 8.000

Vestidors de l’Escola El Cim 7.000

Taula fixa de ping·pong al parc de  Can Godó 5.000

Protectors salva dits a les portes d’edificis públics 5.000

Enjardinament i instal·lació d’una font al pati de l’EBM Els Galamons  4.000

Millora de seguretat al pas de vianants de l’avinguda de José Roca Suárez·Llanos 4.000

Millora de la senyalització de les places d’aparcament per a discapacitats 3.000

Compra de gandules per a la piscina municipal 2.000

Reductor de velocitat als carrer de Pep Ventura amb Enric Borràs 2.000

Indicatius per reduir la perillositat del carrer de Fivaller amb Garrotxa 1.500



Butlletí municipal 142 | Juliol de 2021 | pàgina 5L’AJUNTAMENT INFORMA 

El 26 de juny es va iniciar la tem·
porada de bany a Teià amb l’ober·
tura de la piscina municipal de Sant 
Berger. Les instal·lacions romandran 
en ús fins al 12 de setembre, de 
10.30 a 19.45h.

Carnets de temporada
Enguany, la piscina funcionarà 

amb tota normalitat, a diferència de 
l’estiu de 2020, en què la Covid va 
obligar a restringir·ne l’aforament i a 
vendre únicament entrades diàries 
de matí o tarda.

La Regidoria d’Esports ha recupe·
rat els carnets de temporada indivi·
duals per franges d’edat: infants de 
6 a 15 anys (31 euros), joves de 16 
a 30 anys (40 euros) i adults de més 
de 31 anys (58 euros). Els adults en 
parella disposar d’un abonament 
conjunt de 104,4 euros.

Descomptes i gratuïtat
Els menors de 5 anys, els majors 

de 64 anys i les persones amb un 
grau reconegut de discapacitat su·
perior al 33% gaudeixen d’accés 
gratuït, sempre que s’acrediti la vin·
culació al municipi mitjançant l’em·
padronament, el pagament de l’IBI, 
la relació laboral o la matriculació 
en algun dels centres educatius pú·
blics de la població: Els Galamons, 
El Cim o l’Institut Turó d’en Baldiri.

Pel que fa als descomptes, s’aplica 
una reducció del 40% als carnets de 
temporada dels infants que siguin 

membres de famílies nombroses i 
un 25% per al supòsit que es tracti 
de dos germans. També gaudeixen 
d’una bonificació del 25% de la taxa 
corresponent al carnet de tempora·
da la resta de membres de famílies 
nombroses i les persones que acre·
ditin un mínim de sis mesos conse·
cutius en situació d’atur.

Platja de gespa i dutxa nova
Enguany, la piscina presenta no·

vetats important. A mitjan juny es 
van recobrir els 960 metres quadrats 
de la zona de platja amb gespa ar·
tificial. L’actuació ha tingut un cost 
de 42.495 euros, i té com a finalitat 
augmentar el confort dels usuaris i 
acabar amb els episodis d’abrasió 
als peus.

En la zona exterior de dutxes s’hi 
ha instal·lat un plat nou i un desguàs 

per recollir·ne les aigües, que fins 
ara s’escolaven a la zona verda ad·
jacent.

Millores tècniques i formatives
A la sala de màquines s’han instal·

lat bombes peristàltiques de submi·
nistrament de clor i de minorador 
del pH i s’han substituït els panells 
de control de la qualitat de l’aigua.

Complementàriament, s’ha fet 
una formació sobre els proces·
sos d’anàlisi i control de l’aigua al 
personal de manteniment i s’ha 
adquirit un nou instrumental més 
complert i eficient per mesurar els 
paràmetres que s’han de revisar 
cada dia. En aquest sentit, s’ha con·
tractat una empresa externa per fer 
l’assessoria tècnica i tenir capacitat 
de resposta ràpida en cas de ne·
cessitat. g

La piscina municipal obre amb gespa artificial

#Mullat2021
L’11 de juliol, Teià es va sumar 

a la campanya de suport a la Fun·
dació Esclerosi Múltiple. Els 865 
euros procedents de la recapta·
ció de les entrades d’aquell dia 
i de la venda de marxandatge 
es van destinar a aquesta entitat 
sense ànim de lucre per contri·
buir a la recerca científica i aju·
dar les persones afectades per la 
malaltia.
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En els darrers mesos, l’Ajuntament 
de Teià, amb el suport tècnic i eco·
nòmic de la Diputació de Barcelona, 
ha dut a terme diverses actuacions 
de manteniment i obertura de fran·
ges perimetrals de protecció contra 
el foc als veïnats de la Molassa, Sant 
Berger i Gran Vista.

Obligació dels propietaris
D’acord amb els Plans de Preven·

ció d’Incendis Forestals (PPU) apro·
vats per a cada urbanització, la Regi·
doria de Medi Ambient ha requerit 
per escrit als propietaris d’algunes 
parcel·les de la Molassa i del sector 
muntanya (Assumpció·Santa Fe i Pa·
radís, Les Delícies i Gran Vista) per·
què facin el tractament de la vegeta·
ció que estableix la normativa. S’ha 
d’aclarir el sotabosc; s’ha de mante·
nir una distància mínima de 3 metres 
entre els peus de l’arbrat adult i el 
matollar; s’han de talar els arbres la 
capçada dels quals sobrepassi el lí·
mit de les parcel·les, i en cap cas la 
superfície arbrada no pot superar el 
35% del terreny.

Reobertures i manteniment bianual
El passat mes de maig es van efec·

tuar els treballs de reobertura de la 
franja de Gran Vista, amb una super·
fície de 1,85 hectàrees. El seu PPU 
va ser redactat per la Diputació el 
2010 i executat per primer cop l’any 
següent. Des de llavors se n’ha fet el 
manteniment cada dos anys, fins que 
les condicions actuals han aconsellat 
una nova reducció de la densitat ar·
brada i arbustiva, tal com es va fer 
l’any passat a les urbanitzacions con·
tigües de les Delícies i Assumpció, 
Paradís i Santa Fe.

Entre el 27 de maig i el 16 de juny 
es va practicar per primer cop l’ober·
tura del perímetre de protecció de 
Sant Berger, en una extensió de 9 
hectàrees. I aquests dies es duu a 
terme el manteniment bianual de la 
franja de la Molassa, que afecta una 
superfície de 2,5 hectàrees.

Els treballs han inclòs:
· La tala d’arbres, la poda inferior 

fins als 2,2 metres d’altura i l’estassa·

Executen treballs forestals a la Molassa, Sant 
Berger i Gran Vista per prevenir incendis 

Altres actuacions

A més de les franges, la Regido·
ria de Medi Ambient ha retirat vuit 
pins que presentaven risc de caigu·
da al bosquet del carrer de Josep 
Puigoriol i n’ha fet una aclarida a la 
zona verda de la piscina. El 19 de 
juliol va dur a terme el tractament 
fitosanitari contra el tigre del plà·
tan i el fong de l’oïdi als passejos 
de la Riera i de Massarosa, al car·
rer de Pere Noguera i a la carretera 
B·5026, a l’altura de Vallbellida. 

da de matollar i trituració de les res·
tes in situ.

· La recollida i neteja de tot el ma·
terial vegetal en trama urbana.

· La retirada i gestió de deixalles 
(bosses, llaunes, papers...) que puguin 
aparèixer en el decurs de la feina.

· L’eliminació i retirada de vegeta·
ció al·lòctona com la canya, figuera 
de moro o l’atzavara que es trobi 
dins la franja.

En total, l’Ajuntament ha licitat els 
treballs per un import de 4.107 euros 
en el cas de Gran Vista, 21.864 euros 
en el cas de Sant Berger i 3.616 en 
el cas de la Molassa. Aquests imports 

inclouen el cost de direcció d’obra a 
càrrec d’un enginyer forestal. Els dos 
primers compten amb sengles sub·
vencions de la Diputació de 3.696 i 
19.673 euros que cobreixen el 90% 
del cost, mentre que la Molassa 
ha estat assumida inicialment per 
l’Ajuntament.

La Vinya, el 2022
La regidora de Medi Ambient, 

Montse Riera, ha confirmat que 
l’any 2022 es redactarà el projec·
te de PPU de La Vinya i s’executarà 
aquell mateix exercici amb l’ajut de 
la Diputació. g
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El passat 20 de maig, el ple munici·
pal va donar el vistiplau a la liquida·
ció del pressupost de 2020, que es 
va tancar amb 25.395 euros de supe·
ràvit i un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de 4.224.753 
euros. Poc després, 17 de juny, 
l’Ajuntament va celebrar una sessió 
extraordinari per agilitar al màxim la 
incorporació de 875.000 procedents 
d’aquest romanent.

Mig milió d’inversió
Aquest import es desglossa en tres 

capítols, segons la seva destinació: 
520.000 euros d’inversió directa, 
155.000 per sufragar despeses ad·
dicionals provocades per la Covid i 
198.000 per satisfer factures extraju·
dicials presentades fora de termini 
però corresponents a serveis pres·
tats el 2020. 

La principal inversió ascendirà a 
225.000 euros i es dedicarà a diver·
ses intervencions a la via pública, 
com la construcció d’un pas de via·
nants elevat davant de can Llaurador, 
l’arranjament de les voreres de Santa 
Rosalia, i la millora del ferm i de la 
senyalització horitzontal dels carrers 
de Josep Puigoriol, Pere Noguera, 
la  Cerdanya, la Molassa i el camí del 
Cementiri.

La segona obra més important tin·
drà un cost aproximat de 100.000 
euros i consistirà en l’adequació de 
la caseta de Sant Berger com a nova 
comissaria de la Policia Local. Segons 
el regidor d’Hisenda i Seguretat Ciu·
tadana, Yago Albert, el nou local per·
metrà als agents “desenvolupar molt 
millor la seva tasca”, ja que serà “més 
accessible, més digne i estarà en mi·
llor capacitat d’atendre els veïns”. 

A l’Escola El Cim es faran millores 
a la cuina i la instal·lació elèctrica. 
Al Mercat Municipal es col·locaran 
barreres físiques per millorar les 
condicions higièniques de les para·
des i se suprimirà la fosa sèptica. A 
La Unió es destinaran 21.000 euros 
a la substitució del quadre elèctric i 
al camp de futbol de Sant Berger es 
construirà una llosa de formigó per 
instal·lar·hi les grades. Albert també 
va anunciar un desembors important 
en la millora dels quadres de l’enllu·
menat públic “per evitar els talls de 
subministrament quan plou”.

Costos sobrevinguts
Pel que fa a la destinació dels 

155.000 euros de despeses causa·
des per la pandèmia, Albert va re·
ferir·se als 55.000 euros destinats 
a cobrir els costos de personal de 
l’Escola Bressol Municipal Els Ga·
lamons, marcats per llei; els 30.000 
euros destinats a “l’ampliació d’hora·
ris i la necessitat de reforços” del Po·
liesportiu El Cim, i als 70.000 euros 

destinats a “bonificacions per diver·
ses actuacions extraordinàries per al 
control d’activitats, especialment re·
lacionades amb la Policia Local”.

Abstenció general
Els partits de l’oposició s’hi van 

abstenir. El PSC va trobar a faltar 
“més inversió en temes socials”, 
mentre que JxCat i GT van lamentar 
la manca de temps per fer·hi pro·
postes. Ambdós grups van estimar 
que “500.000 euros d’inversió són 
pocs si tenim en compte que hi ha 
4,2 milions de romanent”. L’alcalde 
va agrair·los el gest i va justificar·ne 
la urgència: “Acceptem les vostres 
apreciacions. Les coses s’han acce·
lerat. Estem vivint una situació fran·
cament complexa per les seqüeles 
de la Covid”. També va admetre que 
“si haguéssim pogut incorporar un 
milió d’euros, hauríem pogut fer 
aquesta anàlisi compartida, però 
l’àrea d’Intervenció ens ha aconse·
llat no anar més enllà per les incer·
teses de la crisi”. g

L’Ajuntament tanca el 2020 amb 4,2 milions de 
romanent i destinarà 520.000 a inversió directa  

L’Ajuntament vol adequar la caseta de Sant Berger com a futura comissaria de la Policia Local.

L’Ajuntament destinarà prop de 
15.000 euros en ajuts a totes les fa·
mílies residents a Teià que van apun·
tar els seus fills i filles als casals d’es·

tiu organitzats per l’AMPA de l’Escola 
El Cim i el Club de Futbol Joventut, 
a raó de 20 euros setmanal per cada 
infant. Al juliol, el nombre total d’ins·

crits empadronats al poble va ser de 
525, als quals caldrà afegir els que 
s’apuntin al Casal de l’AMPA del 30 
d’agost al 10 de setembre. g

Bequen amb 15.000 euros la participació dels infants 
del poble als casals d’estiu 
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El 12 de juny es va fer al Casal de 
Joves la presentació pública de Teià 
Jove: un nou servei de la Regidoria 
de Joventut, amb un enfocament 
diferent, destinat a tots els joves del 
poble a partir dels 18 anys. La ses·
sió va comptar amb la presència de 
l’exdirectora general de Joventut de 
la Generalitat, Laia Girós, i amb l’ac·
tuació musical del grup de trap en 
català The Tyets. 

Casal i Instagram
Físicament, Teià Jove està ubicat a 

l’edifici del Casal de Joves del parc 
de can Godó i disposa d’un espai 
diferenciat de la resta del local per·
què els seus usuaris se’l facin seu i se 
sentin més còmodes. A la pràctica, 
s’hi ha fet tants canvis que ben bé es 
pot parlar d’una “reinauguració” del 
Casal i del Punt d’Informació Juvenil 
(PIJ), amb nou logotip, nou mobiliari, 
més continguts i un servei d’assesso·
ria sobre temàtiques concretes adre·
çades a aquesta franja d’edat.

Aquesta aposta ha estat reforçada 
per un nou canal Instagram amb pu·
blicacions diàries sobre l’oferta d’oci 
(cultura, esports, viatges...), habitat·
ge, ocupació, mobilitat (transport 

públic, Bus Nit, bicicleta, vehicles de 
mobilitat personal...) i orientació aca·
dèmica i formativa (abandonament 
escolar, cicles formatius, batxillerat, 
proves de selectivitat, mobilitat inter·
nacional, programa Erasmus...).

Públics i espais diferents 
El dinamitzador de Joventut, Marc 

Panal, explica que “el canvi d’orien·
tació fa temps que s’estava covant i 
vam aprofitar el tancament del Casal 
del passat mes d’octubre amb motiu 
de la pandèmia per dur·lo a terme”.

Tot i que des del PIJ s’atenien 
consultes que anaven més enllà de 

l’adolescència, “fins ara, la imatge 
del Casal de Joves estava massa 
identificada amb els usuaris de 1r 
a 4t d’ESO, i això condicionava les 
accions de l’àrea”, que en ocasions 
podien quedar massa encotillades. 

A la pràctica, la Regidoria s’ha re·
estructurat per especialitzar·se en 
dos àmbits: l’oferta per a adoles·
cents de 12 a 16 anys i l’oferta per 
als joves majors de 18. Entremig 
queden els nois i noies de 16 a 18 
anys, que poden optar en cada mo·
ment per qualsevol de les dues ja 
que “són perfectament ampliables i 
compatibles”. g

Neix Teià Jove, per als majors de 18 anys 

El ple municipal del 20 de maig va 
aprovar per unanimitat el conveni de 
delegació de competències al Con·
sell Comarcal per a la recollida i cura 
d’animals domèstics abandonats. El 
17 de juny, el ple del Consell va rati·
ficar·ne l’acord, la qual cosa significa 
que des de llavors els gats i gossos 
extraviats que es troben a Teià són 
traslladats al Centre d’Acollida d’Ani·
mals Domèstics (CAAD) d’Argentona.  

El 2020 van passar 1.112 mascotes 
per les seves instal·lacions. Gràcies a 
les campanyes de comunicació i sensi·
bilització es van tramitar 456 adopcions 
i es va facilitar la recuperació de 202 
animals per part dels seus propietaris.

Durada i cost econòmic
La durada del conveni s’estableix, 

inicialment, fins al finals de 2022 i 

d’entrada tindrà un cost anual per a 
l’Ajuntament de 6.000 euros. Aques·
ta liquidació serà provisional, atès 
que es regularitzarà a finals d’any 
d’acord amb el nombre de serveis 
de recollida efectuats al municipi.  

Agraïment a DANA
Fins ara, tots aquests serveis els 

prestava la protectora local DANA, 
mitjançant un conveni amb l’Ajunta·
ment. L’associació seguirà fent ús del 
nucli zoològic que té ubicat a l’antic 
escorxador municipal i continuarà de·
senvolupant la seva activitat com fins 
ara. En coordinació amb l’Ajuntament 
i el CAAD, els voluntaris i voluntàries 
de l’entitat seguiran fent el seguiment 
i control de les colònies de gats i tin·
dran cura d’algun gos que, per la raó 
que sigui, pugui estar millor a Teià.

La  regidora de Medi Ambient, 
Montse Riera, i els grups municipals 
de JxCat, GT i ERC van agrair la feina 
que duu a terme DANA i es va mos·
trar confiades que “la suma volunta·
ris i professionals suposarà un enri·
quiment mutu”. g

Teià confia la recollida i atenció d’animals perduts i 
abandonats al CAAD Maresme 
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El 14 de juny es va posar en mar·
xa la nova línia de bus 849 que con·
necta Alella, el Masnou i Teià amb 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, al·
tres equipaments sociosanitaris i el 
centre de Badalona. El nou servei 
permet als veïns i veïnes de les tres 
poblacions desplaçar·s’hi en un sol 
mitjà de transport, sense haver de fer 
transbordaments o combinacions de 
mitjans com fins ara.

La millora de la xarxa dona res·
posta a una demanda històrica de la 
ciutadania i de diversos grups muni·
cipals, que al llarg dels anys havien 
reclamat una connexió directa en 
transport públic amb el seu hospi·
tal de referència. De fet, l’entrada en 
funcionament permet donar com·
pliment una de les actuacions de 
previstes al Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) 2019·2023 del govern de Teià.

Tarifa integrada
La nova línia està finançada ínte·

grament per la Generalitat i és fruit 
de la feina conjunta duta a terme 
pels ajuntaments i els responsables 
de la Direcció General de Transports 
i Mobilitat. El compromís per estu·
diar·ne la viabilitat es va adoptar el 
febrer del 2020 en una reunió con·
junta amb el director general de 
Transports i Mobilitat, David Saldoni. 
El passat 6 de maig, els tres alcaldes 
van participar en la prova pilot del 
servei, i, finalment, el 14 de juny tots 
ells van fer·ne el viatge inaugural.

‘Bus sanitari’
Els seus impulsors han batejat el 

servei com a “bus sanitari” perquè 
també té parades a l’Institut Gutt·
man, al centre de disminuïts psíquics 
profunds can Ruti, al CAP Doctor Ro·
bert i al CUAP Badalona. El final de 
línia serà es troba al carrer del Ger·
mà Juli, molt a prop dels jutjats de 

Badalona, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, l’Agència Tributària 
i diversos equipaments públics de la 
ciutat; com l’Ajuntament, el Museu i 
l’Hospital Municipal. Per tot plegat, 
el nou servei facilitarà als teianencs 
i teianenques la realització de molts 
altres tràmits administratius.

Parades i horaris
La línia és operada conjuntament 

per les empreses Moventis i Saga·
lès, seguint el mateix model d’ex·
plotació comercial que la línia C8 
entre Teià, el Masnou, Alella i Bar·
celona. Funciona tots els dies fei·
ners, de dilluns a divendres. Té un 
total de 14 expedicions, 7 en cada 
sentit de circulació, amb una dura·

da mitjana de recorregut de 45 mi·
nuts. Per viatjar·hi, cal fer servir un 
bitllet senzill o bé un títol integrat 
de dues zones.

La línia té l’origen a la plaça 1 
d’octubre de Teià, seguida d’una 
altra a la rotonda de Vallbellida i 
d’una tercera a l’avinguda de Joan 
XXIII, a la cantonada del carrer 
del Berguedà. La primera expe·
dició surt de Teià a les 7h i, des·
prés d’aturar·se al Masnou Alt i la 
gasolinera d’Alella, es dirigeix di·
rectament per l’autopista C·32 i els 
laterals de la B·20 fins a can Ruti. 
El darrer viatge de tornada cap al 
Baix Maresme surt a les 15.45h del 
centre de Badalona. g

L’1 de setembre, l’autopista C·32 revertirà en la Generalitat i esdevindrà lliure de peatge. En aquella data finalitzarà la 
concessió a favor d’Invicat, vigent des de l’any 1969. Es tracta d’una vella aspiració de tota la comarca. D’acord amb el 
contingut del PAM 2019·2023 i el Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme aprovat l’octubre de 2020, l’Ajuntament 
segueix reclamant la creació d’un enllaç directe amb aquesta infraestructura. El passat novembre, els alcaldes de d’Ale·
lla, el Masnou i Teià van fer arribar les seves reivindicacions al conseller de Territori. g

Una nova línia de bus uneix Teià amb Badalona 

L’autopista, gratuïta a partir de setembre
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Malgrat els sotracs causats per la quarta i la cinquena onada de la pandèmia, l’avanç de la vacunació ha fet possible 
la represa de l’activitat lúdica i cultura amb certa normalitat. A continuació recuperem a través del compte d’Insta·
gram @ajteia les principals fites de la Setmana Cultural, el Maridatge dels Sentits i Sant Joan.

Un trimestre per recordar

16 d’abril. Se celebra una nova edició del projecte Porta Cua que organit·
za el Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona. Pel matí, 
alumnes de l’Escola El Cim hi acudeixen per conèixer la història i les carac·
terístiques del piano, i, per la tarda, molts intèrprets i alumnes de música 
obsequien el públic amb diverses audicions.   

25 d’abril. Sis artistes urbanes pinten murals feministes al parc de can Godó. 
Les obres formaran part d’una exposició col·lectiva que tindrà lloc el 25·N. La 
jornada és amenitzada amb les actuacions musicals de Chris i Clara Martín i 
de Berta Thomas.

1 i 2 de maig. La Setmana Cultural s’acomiada amb quatre espectacles: Des-
espera, d’Ariadna Peya i Marc Soler; l’11è festival Primavera de les arts al tea·
tre de La Palma; Joan Brossa i la màgia, a càrrec del Mag Hausson, i Spiralis, 
a la plaça de Sant Martí, amb Olga Lladó i Boris Ribas.

13 de maig. S’inauguren les mostres Talent creatiu i empresa i El perfum és 
la joia, en la qual es poden ensumar i votar les 15 fragàncies finalistes del 
concurs internacional de perfumeria Mouillette d’Argent. El dia 28 obre les 
portes a ca l’Antiga l’exposició Mirant les olors, de l’Associació Fotogràfica 
del Masnou.

17 de maig. Presenten l’obsequi institucional del Maridatge dels Sentits: una 
estampa facsímil numerada i signada per la pintora Anna Ballester inspirada 
en les violetes del Parc de la Serralada Litoral.

Del 24 al 30 de maig. Per raons sanitàries, la Ruta dels S entits substitueix l’an·
tic Cercatapes. Onze bars, restaurants i pastisseries ofereixen menús, plats, 
tapes i rebosteria singulars inspirats en l’olor i el color de la violeta, maridats 
amb vins de la DO Alella. El jurat, presidit per la xef Iolanda Bustos, distingeix 
el Restaurant can Gassó amb el premi a la millor proposta gastronòmica.  

30 de maig i 20 de juny. El parc de can Godó es transforma en un escenari 
de circ per acollir els espectacles Chef Nature, de la companyia basca Marke·
liñe Teatro, i Set-up, de la companyia Barlou. 

30 de maig. Té lloc la tradicional demostració de disseny i confecció de rams 
de decoració que cada any realitza el mestre floral i interiorista Jordi Abelló, 
que sorteja les seves creacions entre les persones del públic.

4 de juny. El Maridatge dels Sentits organitza una taula rodona amb Rafel 
Nadal sobre la capacitat dels perfums i les olors per viatjar en el temps i en 
l’espai, i per recuperar les emocions viscudes, a partir del llibre Mar d’estiu. 

24 de juny. Ciclistes i atletes del CET porten la Flama del Canigó des de Dos·
rius fins a Vallbellida. Els Dimonis llancen coets per donar·los la benvinguda i 
Mima Sant llegeix el manifest d’Òmnium Cultural. La jornada es clou amb les 
havaneres del grup Borinquen.
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El 25 d’abril es va fer públic a La 
Unió de Teià el veredicte de la fase 
local de la Mostra Literària del Ma·
resme. L’acte va retre tribut al poeta 
Joan Margarit, que va traspassar a 
principis d’any, amb un espectacle 
poètico·musical a càrrec de la rapso·
da Marta Millà, el músic Miquel Jor·
dà i el dibuixant i il·lustrador Joma. 

Menys textos
Pel que fa al certamen literari prò·

piament dit, s’hi van presentar 310 
treballs en els diferents gèneres: 7 
microrelats, 216 textos en prosa i 87 
en poesia. Són 50 menys que el 2020. 
La davallada ha estat especialment 
notòria en poesia, la qual cosa va mo·
tivar que fossin declarades desertes 
les categories A i D per la manca de 
participants de 6 a 8 anys i de 15 a 18.

Després de la tria feta per l’equip 
docent de l’Escola El Cim per als con·
cursants de les categories de 6 a 11 

anys, el jurat format Roger Bascomp·
te, Núria Espelt, Cristina Oliva i Teresa 
va llegir i valorar un total de 59 textos.

Guardonats
La regidora de Cultura, Olga Par·

ra, va donar a conèixer la nòmina 
de guardonats, que van pujar a l’es·
cenari a recollir el diploma i a rebre 
l’aplaudiment de l’auditori. Com a fet 
inusual, cal destacar la gran quantitat 
de primers premis ex aequo. g

MICRORELATS
Primer premi: Alegrement negatius,
de Glòria Olivella Esteller

POESIA
Categoria B (de 9 a 11 anys)
Primer premi:  La Dolenta del conte,
d’Isabella Carvalho de Luca.
Primer premi:  L’amistat, 
de Sergi León Jorba

Categoria C (de 12 a 14 anys)
Primer premi:  És irònic, oi?, 
d’Olívia Alapont Antolín

Categoria F (a partir de 26 anys)
Primer premi:  Per fer-te perfums,
de Francesc Ribas París
Primer premi: Si pogués demanar, 
d’Asunción Simón Marín

PROSA
Categoria A (de 6 a 8 anys)
Primer premi: La vaca que no podia fer llet, 
d’Arlet Membrado Mor
Accèssit: El bosc màgic, 
de Lola Montoya Díaz

Categoria B (de 9 a 11 anys)
Primer premi: El sabater i els dimoniets, 
de Roi Valverde Acebedo
Primer premi: El diari d’en Josne,
de Gerard Puig Torra
Accèssit: La nena natura, 
de Chloé Franquet Mayo

Categoria C (de 12 a 14 anys)
Primer premi: Un nou monstre neix, 
de Marina Bonfill Sanclimens
Primer premi: El comiat, 
de Júlia Rodríguez Pérez
Accèssit: Aterrit, 
de Queralt Blas Matas

Categoria E (de 19 a 25 anys)
Primer premi: Pas a dos, 
de Valèria Cuní Capellà

Categoria F (a partir de 26 anys)
Primer premi: Exitdèmia,
de Miquel Esquirol Jiménez
Accèssit: Les ratlles canvien el món,
de Glòria Olivella Esteller
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La Mostra Literària homenatja Joan Margarit 
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El passat 5 de juny va tenir lloc, 
al jardí de la masia i espai d’art de 
ca l’Antiga, la gala de lliurament de 
la quarta edició del concurs inter·
nacional de perfumeria Mouillette 
d’Argent davant d’un centenar d’as·
sistents, entre autoritats locals, perfu·
mistes, patrocinadors i veïns i veïnes 
del poble. A més, i per segon any 
consecutiu, la gala es va retransme·
tre en directe per a tot el món.

L’alcalde, Andreu Bosch, va desta·
car la projecció internacional de Teià 
gràcies al certamen, que va comptar 
amb la participació de 112 fragàncies 
procedents de 27 països. El gerent del 
Beauty Cluster Barcelona, Ivan Borre·
go, va l’esdeveniment una “síntesi de 
bellesa i aromes que relliga l’esperit 
local, nacional i internacional”. 

Tres premis
El premi al millor perfum professi·

onal va ser per a Hana Matsuri, del 
perfumista japonès Yasuyuki Shino·
hara. El nom significa festival de les 
flors i fa referència a la festivitat reli·
giosa en honor de Buda. 

El premi a la millor fragància ela·
borada per un perfumista indepen·
dent va ser per a Violet Saffron, del 
nord·americà Max Rossa. Malgrat el 
decalatge horari, Rossa hi va interve·
nir en directe per via telemàtica per 
agrair·ne el reconeixement. 

El premi al perfum favorit del públic 
va ser per a Appalachin blue, de la 
bretona Céline Guivarc’h, que va reco·
llir el guardó de mans de l’alcalde. El 
segon perfum més votat va ser Ion, del 

català Francesc Blasi, i el tercer, Violet 
Wood, de la francesa Marine Doullet.

Jurat de renom 
Un any més, el jurat va ser presidit 

pel mestre perfumista Rossend Ma·
teu, acompanyat per Júlia Rodríguez 
i Sandra Lucas, guanyadores de l’edi·
ció de 2020; la interiorista Susanna 
Cots; el sommelier César Cánovas; 
el viticultor Oriol Artigas; la direc·
tora de la revista Beautyprof, Charo 
Moreno; el mànager general de la 
revista Ventas de Perfumería, Carles 
Solsona; el fundador de Comporta 
Perfumes, Pedro Dias; la creadora 
de Le bureau olfactive, Delphine de 
Swardt, i els perfumistes Ernesto Co·
llado i Irene Gisbert. 

Collado va explicar que el procés 
de selecció dels perfums i el sistema 
de deliberació es va haver de fer per 
Internet a causa de la pandèmia, i va 
desitjar que “l’any vinent pugui ser 
més vivencial”.

Nota olfactiva de 2022
Des de l’inici, el concurs internaci·

onal Mouillette d’Argent ha establert 
una nota olfactiva per a cada edició. 
L’aroma triat per a 2021 ha estat la vi·
oleta. De cara al 2022, el president 
del jurat va fer saber que el fil con·
ductor serà “la flor reina en perfume·
ria femenina i unisex, la rosa”. 

Edició de col·leccionista
Abans de finalitzar, Gisbert va anun·

ciar la distribució i comercialització 
en perfumeries artesanals d’una edi·
ció de col·leccionista limitada a 500 
unitats dels perfums guanyadors del 
2019: Effluves de Jasmins et Magnoli-
as, del brasiler Daniel Pescio, i Jasmin 
d’un riad marrocain, de la catalana 
Sandra Iruela. La intenció és fer el ma·
teix amb tots els perfums guanyadors 
des de la primera edició. Entre el pú·
blic hi havia l’autora del pàckaging, 
Jorgina Díaz, de l’Escola Illa d’Art i 
Disseny de Sabadell. g

Els guardons del concurs de perfumeria Mouillette 
d’Argent viatgen al Japó, Estats Units i França 

Talent creatiu i empresa 

Amb anterioritat, el 29 de maig es van lliurar a La Unió els premis de la se·
gona edició local del projecte d’innovació juvenil Talent creatiu i empresa, 
en col·laboració amb el Departament d’Educació. El seu objectiu és afavorir 
la presa de contacte dels estudiants d’arts plàstiques i disseny amb el seu 
sector professional a través de l’acompanyament d’empreses i institucions.

El guanyador del cartell del Maridatge dels Sentits de 2021 va ser Auró 
Vernet, de l’Escola d’Art d’Olot. L’Ajuntament de Teià patrocina aquesta 
distinció amb un dron valorat en 500 euros. Per la seva part, el Beauty 
Cluster Barcelona va recompensar amb 600 euros les estudiants de l’Es·
cola Massana Mireia Albareda, Marina Pulgar i Meritxell Romano com a 
guanyadores de la proposta del pàckaging per envasar els perfums del 
concurs Mouillette d’Argent de 2020.
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Dos cantautors catalans, Suu i Pau 
Vallvé, eren els principals reclams del 
festival de música i patrimoni de Teià. 
I no van defraudar, ans al contrari: tots 
dos van omplir fins a la bandera les 
300 cadires curosament disposades 
pels voluntaris i voluntàries de la Co·
missió de Festes a un metre i mig les 
unes de les altres a la feixa de can Pa·
dellàs. L’Ajuntament agraeix, un cop 
més, la generositat del seu propietari, 
ja que la ubicació facilita la logística 
del muntatge i reuneix totes les me·
sures de seguretat per evitar la trans·
missió de la pandèmia: aforament 
limitat, cadires numerades i distància 
interpersonal.

Tendresa i delícia
Ja en l’època en què comandava la 

formació L’ombre de ton chien, Anna 
Roig havia anat desant en un calaix 
les belles chansons de Jacques Brel, 
Claude Nougaro, Serge Gains·bourg, 
Barbara i altres autors, tot esperant po·
der·les reinterpretar algun dia. L’1 de 
juliol, Teià en va ser testimoni: la veu 
dolça i relaxant de la cantant i com·
positora penedesenca va traspuar La 
tendresse característica de la cançó 
d’autor francesa, acomboiada pels de·
licats arranjaments d’Àlex Cassanyes i 
la magnífica interpretació dels catorze 
músics de la seva big band. 

Comunió intergeneracional
La popular Suu havia estat una apos·

ta de l’àrea de Joventut per a la Festa 
Major de 2020. “La pandèmia va obli·
gar a ajornar·la i ara la recuperem”, va 
explicar la regidora. Efectivament, el 8 
de juliol hi va presentar el seu darrer 
àlbum, Ventura, i va repassar els seus 
èxits. La comunió amb el públic va ser 
total i absoluta des del primer instant, 
fins al punt que va deixar el micròfon 
obert en moltes fases del concert per·

què els més joves taral·laregessin a cor 
que vols el seu repertori. 

La Remoreta
Vista la bona acceptació que va te·

nir La Remoreta en l’edició anterior, el 
festival va tornar a reservar un espai 
específic al públic familiar. El 10 de ju·
liol, el col·lectiu Basket Beat va animar 
la inauguració de la pista de l’AE Teià 
amb un experiment sonor i rítmic mar·
cat pel bot de les pilotes de bàsquet. 

Música clàssica
Després del parèntesi obligat per 

la suspensió, l’any passat, del concurs 
internacional Maria Canals a causa 
del coronavirus, enguany la Remor va 
recuperar el concert de piano a càr·
rec d’un dels finalistes del certamen. 
El 16 de juliol, el pianista xinès Ziming 
Ren va interpretar la Sonata núm. 23, 
en fa menor, op 57 de Beethoven, co·
neguda com a Appassionata, i la suite 
Quadres d’una exposició, de Mús·
sorgski. D’aquesta manera, el recital 
posava el colofó als actes commemo·
ratius del 250è aniversari del naixe·
ment del compositor alemany.

Creatiu i incombustible
El 22 de juliol, el multi·instrumen·

tista Pau Vallvé va entusiasmar a pro·
pis i estranys. Va arribar amb un nou 
disc sota el braç –La vida és ara, el 
dissetè de la seva carrera– i va versi·
onar altres cançons de la seva trajec·
tòria escortat a l’escenari únicament 
per Darío Vuelta.

Festa i sensualitat
En el moment de tancar aquesta 

edició, només restava per actuar The 
Black Barbies, el 29 de juliol. La for·
mació, sorgida del Taller de Músics, 
està considerada una de les propos·
tes més originals i innovadores del 
panorama actual. Liderada per Xilu·
va Tomás i el guitarrista Oriol Riart, 
aquesta big band promet “una festa 
explosiva” a través del jazz, el swing, 
el soul i el funk amb un so fresc, en·
ganxós i sensual.

Remor solidària
Com sempre, l’Ajuntament de 

Teià destina 1.200 euros d’un dels 
concerts a una causa solidària. En·
guany, el Consell Municipal de Co·
operació va triar l’associació de do·
nes gambianes Bomuka, amb seu 
al poble, que treballa per l’empo·
derament social i laboral d’aquest 
col·lectiu. g

Suu i Pau Vallvé, caps de cartell de la Remor 2021 

Poesia i + 
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Teià va participar en el festi·

val Poesia i + que organitza la Fundació Palau i Fabre de Caldes d’Estrac 
amb la programació, el 3 de juliol, d’una vetllada musical en clau femeni·
na que va comptar amb les actuacions de Salvatge Cor & Meritxell Cucu·
rella, Lu Rois i Ikram Bouloum al celler romà de Vallmora.
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Iniciem l’escrit al Butlletí Municipal 
contents pels indults de les persones 
preses polítiques per l’Estat espanyol 
per motius ideològics i polítics.

Seguim avançant en el projecte de 
rehabilitació dels 8 pisos de mestres 
com a habitatge de lloguer dotacio·
nal per a joves, amb el Pla especial de 
clau dotacional aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanis·
me de Barcelona de la Generalitat de 
Catalunya, tràmit urbanístic indispen·
sable per a poder iniciar l’encàrrec 
del projecte executiu i les obres i per 
poder destinar bona part de l’ajut del 
Programa General d’Inversions 2020·

2023 de la Diputació de Barcelona. 
També estem treballant en el projecte 
de construcció dels 18 habitatges de 
protecció oficial de lloguer en règim 
general del sector del Pla de Millora 
Urbana del Blanqueig (entre el pas·
seig de la Riera i el carrer Josep Pui·
goriol), ara que l’Ajuntament ja n’ha 
obtingut la titularitat del solar derivat 
del projecte de reparcel·lació.

Coneixedors de les necessitats de 
millorar el manteniment de carrers 
i voreres de les urbanitzacions i bar·
ris del municipi, aquesta tardor hi ha 
programades algunes actuacions ur·
gents, a la Molassa i a altres sectors 

del municipi, però preveiem que el 
2022 podrem abordar arranjaments 
de pavimentació importants a diver·
ses urbanitzacions i sectors del poble, 
sigui amb la incorporació de roma·
nents o sigui directament al pressu·
post de 2022.

Com el present del poble passa per 
la seva joventut des de la regidoria Ci·
cles de Vida s’ha posat en marxa el pro·
jecte “Teià Jove” on es posarà l’esforç 
en el col·lectiu +18 atenent les seves 
necessitats i demandes i amb la crea·
ció de la Comissió Jove que gestionarà 
diferents activitats al llarg de l’any.

No defallim, seguim fent Teià.

La feina feta en matèria de sanejament 
econòmic dels darrers mandats (2011·2019) 
és innegable. Una feina que ha permès cor·
regir el forat econòmic dels períodes ante·
riors a 2011 i que hauria de permetre, ara i 
avui, destinar més diners a inversió en dife·
rents àmbits:

1. VIA PÚBLICA.· són incomptables els 
carrers i espais públics que necessiten d’ac·
tuacions de millora. De Sant Berger a la Vi·
nya, del Poble Espanyol a La Molassa, del 
centre de la vila a Vallbellida, de la Plana a 
muntanya, cal invertir diners en ferm de cal·
çada, en voreres, en reposició d’arbrat...

2. NETEJA.· Cal una sectorització i l’ela·
boració d’un pla de neteja de la via pública, 
que intensifiqui les actuacions en tots els 
racons de la vila,. Hi ha nombrosos carrers i 

places que resten en l’oblit. La vila no és no·
més La Riera.

3. RECOLLIDA RESIDUS.· Ha de ser l’au·
tèntic cavall de batalla. Les zones de conte·
nidors es troben sovint brutes i traspassades 
de volum de brossa. Hi ha vilatans incívics, 
cert, però caldria valorar la possibilitat d’am·
pliar les recollides per evitar abocament fora 
dels contenidors, a voltes per incivisme i a 
voltes per manca d’espai en els contenidors.

4. EQUIPAMENTS.· Abans de construir 
nous equipaments caldria que els que tenim 
estiguin en perfecte estat per al seu òptim 
funcionament. A l’escola li cal més inversió, 
al Parc de Vallbellida li cal inversió a l’edifici 
de l’ ajuntament necessita rehabilitar les jar·
dineres de la façana i la balconada d’alcal·
dia, per seguretat i per dignitat.

5. PERSONAL.· El poble creix desafora·
dament i neixen noves zones que hauran 
de ser ateses pels serveis municipals. Els re·
cursos humans dels serveis de manteniment 
són absolutament insuficients per atendre el 
que tenim i el que està per venir amb el crei·
xement urbanístic sense aturador.

Per tot això, havent·hi 4.200.000 euros al 
calaix, esperant ser posats a disposició del 
poble, de la seva millora i, en definitiva, de 
la gent, JuntsxCatalunya Teià no entenem 
com és que el Govern de CAT+ERC, només 
hi destina mig milió a inversió, i dels quals, 
gairebé la meitat són per desplaçar la Policia 
Local a la caseta de Sant Berger, que ha de 
ser rehabilitada.

Volem els diners al carrer i no al calaix, per 
fer de Teià, el millor poble per viure·hi!

Projectes presents i futurs pel municipi

Tenim 4.224.753 euros al calaix! Que es noti!
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Des de fa algunes setmanes podem 
veure, durant bona part de les hores 
del dia, nenes, nens i també jovent 
de Teià jugant a Basket o a Futbol a la 
pista de l’AE Teià.

Estem contents, ja que veiem com 
una reivindicació històrica i que reco·
llia el nostre programa electoral del 
2019 “espais oberts per la pràctica 
esportiva”, s’ha dut a terme.

Després d’un procés llarg, més llarg 
del que tots hauríem volgut, la instal·
lació ja està arreglada, i tot i que no es 
podran disputar partits oficials, ja està 
oberta als Teianencs com una instal·
lació amb totes les garanties.

Agraïm l’aposta del Govern de fer 

un espai per a tots, però li demanem 
que vagi un pas més enllà i avanci de 
fase, adequant la instal·lació perquè 
s’hi permeti la disputa de partits ofici·
als i puguem tornar a veure partits de 
Basket de competició.

I demanem també al govern que en·
carregui l’estudi per a fer·ne de la pista 
l’aposta definitiva: una coberta retràc·
til, que la converteixi en un espai multi 
usos polivalent d’estiu i d’hivern, per 
gaudir·ne d’activitats tot l’any, sense 
ingerències climatològiques. Sabem 
que és un pas més i que té un cost 
important, però totalment assumible 
avui en dia amb el romanent del que 
disposem. Si a més, es plantegés uti·

litzar l’espai com a substitució de l’en·
velat de festa major, el cost de l’obra 
seria compensat en pocs anys amb 
l’estalvi anual que representa actual·
ment llogar un envelat.

I també es la nostra obligació, recor·
dar a l’equip de govern que seguei·
xen al seu calaix dos reivindicacions 
del jovent del poble, i que estaven al 
seu programa electoral, per tal que 
es posi fil a l’agulla i puguin dur·se a 
terme el més aviat possible: El rocò·
drom i el SkatePark.

I ja per finalitzar, des de Gent de 
Teià volem desitjar·vos unes bones 
vacances i sobretot que sigueu pru·
dents.

En el año 2012 con Gent de Teià en 
el gobierno municipal, el Ayuntamien·
to de Teià se adhirió a la Asociación de 
Municipios por la Independencia (AMI) 
y en 2015 el siguiente gobierno muni·
cipal formado por CaT·ERC y JUNTSx·
CAT ratificó dicha adhesión. Como 
cualquier chiringuito político que se 
precie, esta adhesión implica pagar una 
cuota anual para financiar su estructura. 
En 2019 se estableció doctrina jurídica 
que declaraba nulas estas adhesiones 
y los pagos de estas cuotas irregulares 
por estar fuera de las competencias 
municipales.

Ante esta situación muchos ayuntami·

entos catalanes dejaron de abonar dicha 
cuota, pero nuestro gobierno municipal 
la siguió abonando. En febrero de 2020, 
pocos días antes del confinamiento, 
presentamos una instancia advirtiendo 
de esta situación y solicitamos la nulidad 
de esta adhesión, a lo que el gobierno 
municipal hizo caso omiso, incluso en 
plena pandemia con un aumento del 
gasto municipal por la COVID·19 volvi·
mos a advertir que este gasto además 
de irregular era totalmente prescindible. 
En consecuencia, este mes de julio va·
mos a llevar al pleno una moción para 
solicitar la baja y cese inmediatos del 
pago de esta cuota, que está avalada 

por informe de la secretaría municipal, 
con lo que ahora quedan dos opciones: 
asumir la legalidad y doctrina jurídica o 
caer en la malversación y prevaricación 
administrativa… 

En otro orden de cosas, afrontamos 
julio y agosto con la vista puesta en el 
alza de casos de Covid en Cataluña, 
con lo que queremos desear a todos 
nuestros vecinos un feliz verano, pero 
ante todo, disfrutando con responsa·
bilidad y actuando con solidaridad ha·
cia todos los que nos rodean. Hemos 
hecho avances en la erradicación de la 
pandemia, pero debemos seguir sien·
do firmes para vencer en esta batalla...

Des de la darrera legislatura s’ha ar·
rossega la millora de la neteja del poble, 
és cert que va haver millores al respecte, 
però no suficient, mancaven les eines 
tant humanes com d’equip per fer·ho 
possible. En les diferents promeses 
electorals dels partits que es van presen·
tar en les eleccions van posar com tema 
la millora en la neteja del poble.  

En aquesta legislatura hauria de ser 
un tema a tractar seriosament ja que 
l’aspecte de la vila s’està degradant. 
Cal destacar que venim d’un confina·
ment estricte degut a la pandèmia, 
però aquest, només van ser dos me·

sos i amb diferents fases, es va allargar 
fins l’estiu. 

Després de un any i mig de pandè·
mia en la qual semblava que tots fè·
iem la reflexió en voler cuidar el nostre 
entorn, hem tornat a caure en fer el 
mateix i ens oblidat de tenir cura en·
tre tots, del nostre entorn. Per això, ens 
trobem Teià amb la mateixa situació 
que abans de la pandèmia. Els carrers 
estan ple de papers, plàstics cigarretes 
i acumulació d’andròmines als voltant 
dels diferents contenidors (sense fer 
servir els diferents serveis que ofereix 
tant la deixalleria com l’empresa de les 

escombraries), i un l’increment d’ex·
crements d’animals domèstics sense 
recollir per part dels seus propietaris 
en els carrers del poble (no només en 
el centre del poble). Per aquest motiu, 
ens preguntem si ha donat resultat les 
diferents campanyes que s’ha realitzat 
al respecte? Els individus són consci·
ents que amb els seus actes estan em·
brutant el poble? 

Pensem que s’hauria de sortir al car·
rer per conscienciar als vianants en la 
responsabilitats dels seus actes i ser 
més contundent, amb aquells que no 
cuiden el seu entorn. 

Un primer pas..

Chiringuitos políticos y pandemia

Un objectiu pendent



Educació en valors al Poliesportiu
Oferta d’activitats per infants, adolescents i joves de 4 a 17 anys 
Inici el 20 de setembre!

En aquesta etapa formativa, la Regidoria d’Esports potencia el desenvolupament motriu i psicològic 
per davant de les habilitats tècniques, a través d’una programació basada en valors educatius com 
l’esforç, la superació, el respecte, l’esportivitat, l’amistat i el treball en equip.
Inscripcions (fins a exhaurir places): poliesportiu@teia.cat - 93 540 51 51 (tancat a l’agost)

Ajuntament
de Teià

HORARIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

16:30  18:00
MULTI-ESPORTS

BALLA BALLA
MULTI-ESPORTS MULTI-ESPORTS

STYLE DANCE 
ZUMBA KIDS ZUMBA KIDS BALLA BALLA

18:00  18:55 YOUNG FIT YOUNG FIT


