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telèfons útils 

No és casualitat que parlem d’EDUCACIÓ. D’entrada és un 
dels elements bàsics de la política del país, per altra banda és un 
element que està en redefinició.

Podem, per simplificar, dividir l’educació en tres àmbits: el formal 
(als centres educatius), l’informal (a les famílies) i el no formal 
(a l’entorn social). El pes que tenen cadascun d’ells ha variat 
substancialment. A l’administració, tant local com nacional, se li 
estan delegant funcions que en altres temps assumien l’escola o 
les famílies. També a l’escola li passa el mateix i també les famílies 
es troben en una situació semblant. Reflexionar sobre l’educació 
i fer-ho conjuntament amb la intenció de donar respostes, 
optimitzant els recursos, és una tasca essencial per millorar el 
FUTUR i si ho fem TOTS JUNTS, millor.

Cal afrontar aquest diàleg des d’una perspectiva global: l’educació 
ha d’amarar qualsevol acció duta al poble. Des de l’escola a la 
millora dels serveis, des del nou institut i biblioteca a la disciplina 
urbanística, des de l’oferta formativa a joves a l’activitat cultural, 
des de les activitats per conciliar la vida laboral i familiar a la 
promoció econòmica…

Tots hi estem implicats, som-hi.
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El passat 17 de desembre es va presentar a la sala de Plens de l’Ajuntament, a càrrec del Departament d’Educació, 
l’avantprojecte de l’IES de Teià. D’aquesta forma es visualitza clarament que l’IES de Teià serà una realitat en un 
període de temps de dos o tres anys. Aquesta concreció temporal té un regust amarg, ja que ha estat un equipament 
llargament reclamat i successivament retardat. En aquest retard hi ha dues etapes clarament definides: un primer 
moment, amb l’anterior Departament d’Ensenyament, caracteritzat per l’opacitat informativa; i un segon període, amb 
l’actual Departament d’Educació, sense pressupost durant tot l’any 2004 per a nova inversió.
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Creiem oportú recordar un detall cronològic sobre la reivindicació d’aquest equipament:

18-01-00 Proposta d’ERC i PSC de creació d’una comissió de treball per impulsar la modificació del mapa escolar.

14-02-00 Aprovada en Ple la proposta d’ERC i PSC.
11-05-00 Arran dels treballs de la Comissió, es demana formalment al director general de Centres i a la delegada 

territorial del Departament d’Ensenyament la implantació d’un IES a Teià.

23-02-01 L’Ajuntament remet a la subdelegada dels Serveis Territorials la documentació elaborada per la comissió de treball.
Des 2001 Creació formal de la Plataforma Pro Institut, formada per una vintena de persones (representants de 

l’AMPA, els partits polítics i persones a títol individual). 

15-01-02 La consellera Carme Laura Gil manifesta en seu parlamentària la no-necessitat de la creació d’un IES ni 
de l’ampliació de la tercera línia del CEIP El Cim a Teià.

02-02-02 S’inicia, per part de la Plataforma, una sèrie d’iniciatives (recollida de signatures, pintades, articles a la 
premsa, enviament massiu de c/e i postals...).

12-03-02 ERC presenta una prosposta per sol.licitar al Departament d’Ensenyament la construcció de l’IES a Teià.
13-03-02 El Ple de l’Ajuntament aprova la proposta d’ERC.
21-03-02 Inici de l’expedient de cessió gratuïta del terreny per a la construcció de l’IES.
08-05-02 El director general de Centres Docents comunica la previsió de la licitació de l’encàrrec del projecte al 

2003, i la licitació i adjudicació de la construcció al 2004.
21-05-02 Acord de Ple per la certificació de la cessió del terreny a la Generalitat de Catalunya.
19-07-02 Notificació del Departament d’Ensenyament de la rectificació de l’acord i del model del protocol d’intencions.
17-09-02 Acord de Ple de rectificació de l’acord del 21-05-02 (els terrenys s’havien de cedir al Departament 

d’Ensenyament i no a nom de la Generalitat de Catalunya).
27-11-02 Signatura del protocol d’intencions entre l’Ajuntament i el Departament per a la construcció de l’IES a Teià.
11-12-02 Acceptació del protocol d’intencions per part del Departament.

l’equip de govern informa
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Evidentment que la construcció d’un 
IES a la zona de Sant Berger no es 
limita a la ubicació de l’equipament; 
també cal preveure’n els accessos. A 
tal efecte, des de l’inici de legislatura 
(juny 2003), l’actual equip de govern 
ha estat treballant per tal de poder 
oferir una resposta urbanística a la 
qüestió, no prevista en l’anterior 

12-01-03 Acte festiu de la Plataforma de col·locació de la primera pedra (simbòlica) de l’Institut de Teià, amb 
l’absència del govern municipal d’aleshores.

12-03-03 En sessió parlamentària, la consellera confirma la licitació del projecte al 2003 i la licitació de l’obra al 2004.
23-05-03 Reunió d’urgència de l’anterior alcalde i membres de la Plataforma per proposar una nova ubicació per 

a l’institut, en els terrenys privats de can Padellàs, a l’entrada del poble.
25-05-03 Eleccions municipals i canvi de govern a Teià.
10-09-03 Escrit del director general de Centres Docents relatiu al sobrecost econòmic de la construcció de l’IES a 

Teià als terrenys cedits de Sant Berger.
19-09-03 Reunió del regidor d’Educació i l’alcalde amb el director general de Centres Docents sobre la repercussió 

econòmica de la construcció de l’IES a Teià.
21-10-03 Aprovació de l’estudi de repercussió econòmica del projecte d’IES.

legislatura. I, finalment, el passat 
22 de febrer es va aprovar per Ple 
la modificació puntual del PGOU de 
Folch i Torres/2 i el conveni urbanístic 
subscrit per a garantir les obres 
d’urbanització de la zona d’accés a 
l’Institut. 

El conveni subscrit amb els propietaris 

dels terrenys determina que a canvi de 
la requalificació d’una àrea final del 
camí sorrenc a Premià de Dalt, de 3.438 
m2 edificables, el promotor urbanístic 
haurà d’urbanitzar i eixamplar tant 
el camí a Premià de Dalt com el tram 
nord del torrent de Sant Berger, amb 
ampliació de la rotonda o girella de la 
cruïlla amb el passeig del Castanyer, 
obres a executar en un període màxim 
de 2 anys.  

La urbanització del torrent de Sant 
Berger consisteix en l’eixamplament 
del torrent de 5/6 metres a 21 m, 
mantenint els 5/6 metres actuals com 
a zona de vianants, i la resta per a 
circulació en doble sentit, tot respectant 
el mur i els garrofers existents, amb 
una franja d’aparcament per a uns 30 
vehicles. A més, el conveni comporta 
la cessió d’espais lliures públics de 
4.860 m2, 3.520 m2 dels quals a 
tocar del futur institut.

Pel que fa a la franja urbanitzable del 
marge dret del camí a Premià de Dalt, 
s’hi podran construir 15 habitatges 
unifamiliars de promoció privada, 
seguint l’amplada determinada per 
la zona urbana de Folch i Torres 
prevista al PGOU.

27-02-04 Publicació de la licitació de l’obra de l’IES a Teià.
27-05-04 Adjudicació de la redacció del projecte d’IES de Teià a Mateo Closa i Francisco Javier Biurrun.
28-05-04 Aprovació de la Junta de Govern Local del conveni d’acord de col.laboració entre el Departament 

d’Educació i l’Ajuntament de Teià per realitzar les obres de l’IES.
20-10-04 Sessió de treball sobre la proposta del projecte d’IES.
17-12-04 Resposta de la cap de Gabinet del conseller en cap confimant que la redacció del projecte de l’IES està dins 

dels pressupostos del 2006 i, si els terminis administratius s’escurcessin, s’iniciarien les obres a la fi del 
2005.

17-12-04 Presentació pública del projecte de nova construcció del SES (Secció d’Ensenyament Secundari) i IES de Teià.

Aprovat inicialment el projecte 
d’eixamplament i urbanització 

del torrent de Sant Berger

l’equip de govern informa
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Teià aplica un innovador sistema 
de poda per millorar la salut dels plataners de la Riera

A la riera de Teià, com a la de molts 
municipis de la comarca del Maresme, 
els plataners són un element típic 
que dóna entitat pròpia a aquest 
espai ciutadà. En el cas de Teià, a 
més, el conjunt de 270 exemplars 
de plataners centenaris presents al 
tram urbà de la riera, al passeig de la 
Riera, estan declarats com a Arbreda 
Monumental d´Interès Local i, per tant, 
estan protegits. Per tal de preservar 
al màxim la seva salut, l’Ajuntament 
de Teià, assessorat pels tècnics 
d’entorn urbà del Consell Comarcal 

del Maresme, ha aplicat una nova 
modalitat d’esporgada anomenada 
manteniment de capçada.

Entre mitjan febrer i mitjan març es 
van esporgar els plataners del Passeig 
de la Riera i de la carretera vella de 
Teià, però en aquesta ocasió la poda 
ha seguit un nou sistema que s’aplica 
a països centreeuropeus. S’anomena 
manteniment de capçada i té com 
a principal objectiu frenar el procés 
degeneratiu d’alguns exemplars 
que ha estat observat pels tècnics 
del Consell Comarcal del Maresme. 
En concret, l’informe alerta que 
alguns arbres pateixen fitopatologies 
provocades per la poda intensa a la 
qual han estat sotmesos en èpoques 
anteriors. 

És per això que els tècnics del 
Consell Comarcal del Maresme han 
aconsellat a l’Ajuntament modificar 

el sistema d’esporgada. La nova 
modalitat de poda, que implica 
aplicar una tecnologia punta dins 
l’àmbit agronomicoforestal, permet 
un tractament sostenible de l’arbreda 
protegida, tot reduint els danys 
causats a l’arbre i afavorint el 
tancament de ferides i augmentant 
la seva resistència a fitopatologies i a 
les deficiències de nutrients.

El nou sistema permetrà mantenir la 
qualitat paisatgística de l’arbreda, així 
com la seva capacitat d’ombra. A més, 
té l’avantatge que permet optimitzar 
els recursos municipals, ja que es 
preveu un estalvi d’entre un 50 i un 
75% a les esporgues anuals, i entre un 
70 i un 90% en la reposició d’arbres en 
mal estat. Justament aquest any s’han 
hagut de talar i reposar 5 exemplars 
que, pel seu estat deficient o davant 
del perill de caiguda, s’ha considerat 
que són irrecuperables.

L’Ajuntament de Teià ha 

destinat 36.000 euros en 

l’esporgada i conservació de 

l’arbreda del passeig de la 

Riera, incloent-hi també 

els plàtans de la carretera 

BV-5026, que feia molts anys 

que no s’esporgaven.

Permet optimitzar els recursos 
municipals, ja que es preveu 

un estalvi d’entre un 50 i un 75% 

a les esporgues anuals, i entre 

un 70 i un 90% en la reposició 

d’arbres en mal estat. 

El manteniment de capçada 

té com objectiu frenar 

el procés degeneratiu d’alguns 

exemplars, arbres que pateixen 

fitopatologies provocades 

per la poda intensa.

Els 270 exemplars de 

plataners centenaris del 

Passeig de la Riera, estan 

declarats com a Arbreda 

Monumental d´Interès Local i, 

per tant, estan protegits.
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La Generalitat de Catalunya ha 
dotat als pressupostos del 2005 
dues inversions per a Teià. D’una 
banda, la construcció de la carretera 
que ha connectar Teià amb la N-II, 
amb un cost previst de 854.000 
EUR, una infraestructura viària que 
començarà a executar-se un cop 
estiguin enllestides les actuals obres 
de soterrament del tram sorrenc de 
la riera de Teià.

Per altra banda, també se’ns ha 
confirmat que el Departament 
de Salut ha destinat una inversió 
d’aproximadament 1.100.000 EUR 
per a la construcció del nou CAP i 
serveis en l’àmbit de l’assistència 
primària.  Aquest equipament, 
que s’haurà d’ubicar a la plaça de 
Catalunya, forma part del projecte 
de la Cooperativa que Ajuntament de 
Teià i l’Agrícola de Teià, propietaris 

del dret de superfície i del solar 
respectivament, estan enllestint. El 
projecte també inclou la construcció 
de  16 habi ta tges  de  l loguer 
assistits per a gent gran, a càrrec 
del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, a més de la construcció 
de dues plantes d’aparcament i la 
urbanització de la nova plaça de 
Catalunya.

La Generalitat dota la 
carretera de Teià i el nou CAP

L’Agrícola de Teià 

cedirà a l’Ajuntament 
la titularitat del solar 
de la Cooperativa 
per a la construcció del CAP 

i habitatges per a gent gran 

Just abans de tancar la redacció d’aquest Butlletí, el 
president de l’Agrícola Teià ens ha confirmat que 
l’Assemblea de l’Agrícola Teià SCCL ha ratificat la cessió de 
la propietat del solar de la plaça de Catalunya a titularitat 
municipal per tal que sigui possible la signatura dels 
convenis amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
i amb el Departament de Salut per a la construcció tant 
dels 16 habitatges assistits per a gent gran com el Centre 
d’Assistència Primària, respectivament. 

Sobre el nou acord entre l’Ajuntament de Teià i l’Agrícola 
Teià SCCL, signat el passat 1 d’abril, n’informarem 
detalladament en el proper Butlletí municipal.

Licitades les bases del concurs del projecte 

de la biblioteca i parc de can Llaurador

La Diputació de Barcelona ja ha 
publicat al BOP, per acord de la 
Comissió de Govern de 27 de gener, 
l’aprovació de l’expedient i les bases 
reguladores que han de regir per 
a la realització d’un concurs amb 
intervenció de jurat per a la selecció 
d ’una proposta  amb caràcter 

d’avantprojecte per a la biblioteca i 
parc de Can Llaurador de Teià.

D’acord amb les bases del concurs, 
el 30 de març tindrà lloc a Teià la 
selecció dels 5 equips que hauran 
d e  p r e s e n t a r  u n a  p r o p o s t a 
d’avantprojecte. I el 8 de juliol 
se seleccionarà l’avantprojecte 
guanyador per a la redacció definitiva 
del projecte.

El jurat estarà format per una comissió 
mixta formada per l’Ajuntament de 

Les obres de construcció 

de la biblioteca i del parc 

començaran el 2006.

Teià i la Diputació de Barcelona. Per 
part municipal, hi haurà l’alcalde, el 
primer tinent d’alcalde, el regidor 
de Cultura i l’arquitecte municipal; 
per part de la Diputació, hi seran 
presents el coordinador de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge i el coordinador de l’Àrea 
de Cultura, el cap de l’Oficina Tècnica 
de Cooperació i el cap del Servei de 
Biblioteques, a més d’una arquitecta 
de reconegut prestigi proposada 
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya.
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El passat 17 de febrer la consellera d’Interior, 

Montserrat Tura, va visitar Teià.
La consellera, que va signar al Llibre 

d’Honor de l’Ajuntament de Teià, 
va ser rebuda per l’alcalde, Andreu 
Bosch, i pel regidor de Governació, 
Agustí Barbolla, a més dels regidors 
portaveus dels grups municipals del 
PSC i CiU, Josep M. Gallés i Josep 
Botey, respectivament. En el decurs 
de la visita, la consellera es va 
reunir amb l’alcalde, el regidor de 
Governació i el cap de la Policia Local 
per analitzar aspectes relacionats 
amb el cos de la policia municipal 
i de les relacions amb els Mossos 
d’esquadra, a través de l’ABP de 
Premià de Mar.

saludar i conversar amb membres 
de la junta del Casal de la Gent Gran 
de Teià.

Cap al migdia, la consellera va 
visitar les oficines del Parc de la 
Serralada Litoral, a Cabrera de Mar, 
acompanyada de l’alcalde de Teià, 
actual president del Consorci del 
Parc. A la Sala d’actes va tenir lloc una 
roda de premsa, amb l’assistència de 
l’alcalde Cabrera i el de la Roca del 
Vallès, per analitzar els resultats del 
protocol de coordinació en matèria 

Passejada per la Riera

Montserrat Tura va visitar també les 
dependències de la Policia Local, la 
Casa Municipal de Cultura i el Fons 
Batllori de Ca la Cecília, on va poder 

La consellera es va reunir 
amb l’alcalde, el regidor 
de Governació i el cap 

de la Policia Local

de control i de seguretat que l’abril 
passat es va signar entre el Consorci 
del Parc de la Serralada Litoral, el cos 
de Mossos d’esquadra, els Agents 
Rurals i els caps de les Policies Locals 
dels 14 municipis del Maresme i el 
Vallès Oriental que conformen el Parc. 
La consellera es va comprometre a 
mantenir i potenciar aquesta iniciativa 
que té com a objectiu vetllar pel 
control de l’accés rodat dins els 
límits del Parc per tal de reduir-ne 
les actituds incíviques, a través de 
sancions i mesures informatives.

L’alcalde de Teià va rebre el 16 
de febrer a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament el porter d’handbol 
del FC Barcelona, David Barrufet, per 
felicitar-lo per la consecució del títol 
mundial d’handbol amb la selecció 
estatal.

L’alcalde rep David Barrufet, 

campió del món d’handbol

Barrufet, acompanyat de la seva 
esposa, va rebre de mans de l’alcalde 
un pin d’argent amb l’escut de Teià, 
a més del llibre Teià, més de 1.000 

anys, de Joan Ramon Herrador, i un 
exemplar de la nova Guia dels Parc 

de la Serralada Litoral.

David Barrufet i l’alcalde, Andreu Bosch

Àrea d’Hisenda

Calendari del 
contribuent 

2005
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La delegació d’agermanament de 
Massarosa (Itàlia) ens visitarà al maig

Si no hi ha canvis d’última hora, 
entre el 5 i el 8 de maig ens visitarà 
la delegació de Massarosa per a 
conèixer Teià i la nostra comarca. 
Aquest sojorn a Teià deriva del 
procés d’agermanament iniciat l’any 
passat amb la visita que la delegació 
de Teià va realitzar a final de març 
per a l’agermanament amb la ciutat 
toscana de Massarosa.

La delegació estarà encapçalada 
per l’alcalde de Massarosa, Fabrizio 
Larini, i pel president del Consell 
Municipal, Lorenzo Ghiara, i per 
altres membres de l’administració 
local i del món educatiu, associatiu i 
de promoció econòmica. 

Coincidint amb la Fira Comercial i 
Industrial de Teià 2005 (FICOEM), 

Podeu visitar el web de 
l’Ajuntament de Massarosa a: 

www.comune.massarosa.lu.it, 
on trobareu un espai dedicat 

a l’agermanament amb 
Teià, i també a:
 www.teia.net

entre el 7 i el 8 de maig, hi haurà 
un estand dedicat al municipi de 
Massarosa, província de Lucca. 
Entre altres activitats, es preveu 
visitar l’escola El Cim, el Mercat de 
la Flor i la Planta Ornamental de 
Catalunya (Vilassar de Mar), el Parc 
de la Serralada Litoral, el Pitch & 

Putt i el Club Tennis Barcelona-Teià, 
la cooperativa de l’Alella Vinícola 
i alguna indústria representativa 
del món local, a més d’entrar en 
contacte amb el teixit associatiu de 
Teià i d’una recepció oficial a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament.

Vista de la ciutat de Massarosa (Itàlia)

El pintor teianenc Artur Comas, 
col·laborador de la Casa Municipal 
de Cultura i de la Comissió del Fons 
Batlllori, el passat mes de desembre 
va fer donació a l’Ajuntament de Teià 
d’un quadre amb una panoràmica de 
can Wertheim o Torre dels Gegants.

L’acte va tenir lloc al despatx 
d’Alcaldia de l’Ajuntament.

Artur Comas 
dóna un oli de 
can Wertheim

Lliurament de la pintura

Editat el nou mapa 
excursionista i turístic del 

Parc de la Serralada Litoral

El passat 21 de febrer es va posar a 
la venda el nou Mapa del Parc de la 

Serralada Litoral editat per Alpina.

Es tracta d’una versió revisada del 
mapa anterior, que ha estat publicat 
a una major escala (1:25.000) i que 
incorpora més informació.

El preu de venda al públic és de 8 €, 
i podrà adquirir-se a les oficines 

del Parc (Cabrera de Mar), als punts 
d’informació de Can Boquet (Vilassar de 
Dalt) i Can Magarola (Alella) i al Centre 
de Documentació (Museu Municipal de 
Vilassar de Dalt).

L’editorial Alpina serà la responsable de 
la distribució en els seus punts de venda 
habitual (llibreries especialitzades, 
botigues d’esports de muntanya, 
benzineres, centres turístics, etc.).

Aquesta novetat editorial i de difusió 
s’afegeix a la publicació l’octubre 
passat de la Guia del Parc de la 

Serralada Litoral (Barcelona: Pòrtic, 
2004), a través de l’esforç del Consorci 
del Parc de la Serralada Litoral de 
posar a l’abast del públic eines de 
coneixement, de difusió i de respecte 
d’aquest espai d’interès natural.

El nou mirador de la Cornisa, després 
de la nevada del 2 de febrer.
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El passat 12 de gener ens va visitar 
la delegada territorial del Govern de 
la Generalitat, Carme San Miguel. La 
recepció va tenir lloc a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament i va comptar amb la 
presència de l’alcalde de la vila, Andreu 
Bosch; el regidor de Governació i portaveu 
d’ERC, Agustí Barbolla; el regidor de 
Promoció Econòmica i portaveu del PSC, 
Josep M. Gallés; i el regidor i portaveu 
de CiU, Josep Botey.

La delegada 
del Govern 
de la Generalitat 
visita Teià

Durant la reunió de treball, l’alcalde va 
demanar a la delegada del Govern que 
intercedís per agilitar la construcció de 
l’IES de Teià, per l’ampliació de la 3a 
línia del CEIP El Cim i per l’enllestiment 
de les obres de soterrament de la riera 
i posterior construcció de la carretera 
que ha d’unir el passeig de la Riera 
amb la N-II.

Carme San Miguel, delegada 

territorial de la Generalitat. 

Balanç del 2004 de la recollida 

de la brossa orgànica

Al llarg de l’any passat es van recollir 
218.300 kg de brossa orgànica 
(contenidor marró), que van a parar a 
la planta de tractament de Granollers, 
enfront dels 2.217.520 kg de brossa 

de rebuig (contenidor verd), brossa que 
va a parar a la planta d’incineració de 
Mataró, juntament amb els 51.400 kg 
de voluminosos (mobles vells) que es 
recullen gratuïtament dos dimarts de 
cada mes trucant a l’Ajuntament.

Per tant, estem davant d’un 10% 
únicament de recollida diferenciada 
de la brossa orgànica, una quantitat 
relativament baixa, encara. Per això, 
l’Ajuntament de Teià ha encarregat 
una nova campanya informativa 

domiciliària per analitzar i conscienciar 
la població sobre la necessitat d’optar 
correctament per la recollida selectiva 
de la fracció orgànica.

Pel que fa a la qualitat de la brossa 

orgànica recollida, les dades de les 
anàlisis de novembre de 2004 confirmen 
un 7,2% de materials impropis. I, 
per tant, és una xifra que millora la 
darrera dada feta pública al setembre 
de 2004 del 12,9% (havíem començat 
el primer trimestre de 2004 amb un 
7,7% d’impropis).

Els costos de la recollida de la brossa 

al llarg del 2004 han pujat a 328.176 
EUR, dels quals 266.643 EUR corresponen 
al servei de recollida i d’incineració a la 
brossa de rebuig, 57.290 EUR al cost 
del tractament i recollida de la brossa 
orgànica i 4.243 EUR a la incineració 
dels voluminosos (mobles vells).

Recordem que l’Ajuntament ofereix 
bosses compostables gratuïtes cada 
trimestre per a brossa orgànica, tant 
per a contenidors domèstics de 10 l 
com de 25 l per a famíles nombroses. 
Igualment, els comerços de Teià (Autoservei 
Casals, Queviures Marcual i Ferreteria 
Roca Ribes) segueixen subministrant 
aquest tipus de bosses.

A més, l’ús de la deixalleria al llarg 
del 2005 permetrà obtenir descomptes 
en el rebut de la taxa d’escombraries 
del 2006: un 5% amb un mínim de 
6 vegades d’ús, i un 10% per a més 
de 6 usos (només caldrà presentar a 
l’Ajuntament el certificat o informe emès 
per la deixalleria a final d’any).

Aquest 2004 ha estat el primer 
any d’aplicació a Teià de la 

recollida diferenciada de la brossa 
orgànica, a través dels contenidors 
marrons ubicats a la via pública.

Cartell publicitari

Informació i prevenció de la violència 
de gènere a l’alumnat de 4t d’ESO 
i també el de prevenció d’accidents 
de trànsit.

Publicitat subliminal i drogues a 
l’alumnat de 1r de batxillerat.

Interculturalitat a l’alumnat de 
1r d’ESO.

Prevenció del tabaquisme a 
l’alumnat de 2n d’ESO.

Prevenció de problemàtiques 
associades a l’ús/abús de les drogues 
a l’alumnat de 1r de batxillerat.

Actuacions 
educatives
Al’IES Alella s’han portat a terme els 
següents programes:

Al CEIP El Cim ha finalitzat el programa 
de Visió escolar.

També es va celebrar el passat dia 10 
de febrer una reunió oberta a pares i 
mares sobre les alternatives formatives 
als estudis postobligatoris dins del 
programa d’orientació formativa i 
professional adreçada a l’alumnat de 
batxillerat.
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En aquest primer trimestre s’han 
jubilat dues persones significatives 
del dia a dia municipal: l’Honori 
Navarro, corserge de l’escola, i en 
Jesús Carmona, encarregat de neteja 
i jardineria. Tots dos han estat bons 
professionals. Del Sr. Honori no cal 
dir com n’era d’estimat a l’escola 
tant per mestres, nens i pares i mares 
amb una dedicació professional que 
sovint excedia i que es confonia amb 
la personal.

També serà significativa la marxa 
d’en Jesús Carmona, que realitzava 
una feina d’aquelles que no es veuen, 
d’aquelles que quan es fan ningú 
acostuma  a agrair però que si no 
es fan tothom s’omple la boca de 
protestes. En Jesús la feia i sempre ha 
estat a punt per mantenir el poble més 
endreçat, per afavorir que gaudíssim 
d’una festa major més neta i de molts 
detalls més. A tots dos un bon descans 
i que gaudiu de la familía.

Moltes gràcies.

Des del mes de març tenim dos nous 
agents interins de servei a la policia 
local. La baixa de dos agents que 
estaven d’excedència de la Guàrdia 
Civil i que han tornat al Cos és el motiu 
que ha donat lloc a aquestes noves 
incorporacions que es completaran 
amb la incorporació de dos nous 
agents en un període molt breu.

Nous agents 
interins 

a la policia 
local

Nous 
Consells 
Escolars

Al llarg d’aquest últim trimestre 
s’han renovat parcialment els 
CONSELLS ESCOLARS al CEIP El Cim 
i a l’IES Alella. Des d’aquestes línies 
donem les gràcies pel seu treball a 
aquells i aquelles que han finalitzat 
el seu mandat i encoratgem als nous 
representants en un moment tan 
interessant en el món educatiu.

L’ampliació 
de la 

tercera 
línia

El passat dia 11 de gener vam mantenir 
una entrevista amb el Director Territorial 
Sr. Jordi Roca en relació amb l’ampliació 
de la 3a línia del CEIP El Cim. Segons les 
seves manifestacions, durant els cursos 
2005-2006 i 2006-2007 caldrà ubicar 
en els actuals espais les ampliacions 
previstes de P5 i 1r. Per altra banda 
el dia 21 de gener es va transmetre a 
GISA l’ordre per iniciar la licitació del 
projecte d’ampliació.

Díptic d’oferta 
educativa

Ja ha sortit el díptic de l’oferta educativa 
a Teià. Aquest any s’ofereixen enllaços 
electrònics d’interès per consultar 
les ofertes educatives de l’etapa 
postobligatòria i d’altres ensenyaments 
a més de l’oferta dels ensenyaments 
obligatoris de la nostra població.

El pacte 
nacional 

per a 
l’educació

El dia 31 de gener el Departament va 
presentar a la Comunitat Educativa 
del Maresme el document encarregat 
a un grup d’experts a fi i efecte 
d’iniciar un procés de participació 
que serveixi de base a l’elaboració 
de la futura llei catalana d’educació. 
Podeu consultar i participar a través del 
web: www.gencat.net/educacio/pacte. 
L’Ajuntament també ha participat en 
el Fòrum Local d’Educació i a les 1es 
Jornades d’Educació i Municipis.

La negociació 
col•lectiva dels 
treballadors de 
l’ajuntament

Ta r da  obe r t a  

a  l ’ a j un t amen t

Derivat de la negociació col.lectiva, 
la població tindrà obertes les 
dependències de l’ajuntament els 
dijous de 17 a 20 hores les àrees 
d’informació i registre, i l’àrea de 
recaptació a excepció del 15 de 
juny al 15 de setembre. 

Desitgem que aquest servei 
millori la relació administrativa 

amb la ciutadania.

S’està a punt de signar, si no s’ha 
signat ja, el nou conveni laboral 
dels treballadors de l’Ajuntament 
(l’anterior datava de l’any 98). Amb 
aquesta signatura s’acompleix un dels 
objectius del programa electoral: la 
REGULARITZACIÓ LABORAL. S’ha donat 
resposta a la situació de precarietat 
laboral d’un 32 % dels treballadors de 
l’ajuntament i s’han millorat condicions 
laborals prioritzant la conciliació de la 
vida laboral i familiar i equiparant les 
condicions entre funcionaris i laborals, 
Per altra banda s’han sistematitzat els 
drets dels representants sindicals i 
s’han regulat aspectes com vacances, 
roba, permisos i llicències, horaris 
laborals, formació… Cal assenyalar 
l’actitud col.laboradora i de consens 
dels representants sindicals a la taula 
de negociació.

Jubilacions
de personal

En Jesús Carmona i l’Honori Navarro



11
L’equip de govern informa

l’equip de govern informa

L’inventari del Fons Batllori 
ja és una realitat
Entre els mesos de setembre de 2004 
i gener de 2005, s’ha documentat i 
informatitzat el fons de dibuixos originals 
i els objectes de  l‘estudi d’Antoni 
Batllori i Jofré. En total s’han documentat 
1714 peces. Aquesta tasca s’ha pogut 
realitzar gràcies a una subvenció de 
la Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació Provincial de Barcelona que 
ha anat a càrrec de l’empresa Actium 
Patrimoni Cultural, SL.

El cost de la catalogació, valorat 
aproximadament en 12.000 

euros, l’ha assumit íntegrament 
la Diputació de Barcelona a 

través del seu programa d’ajuts 
i subvencions a municipis, en 

resposta a la sol.licitud cursada 
des de l’Ajuntament de Teià.

Aquest conjunt global de 1714 objectes 
es poden classificar en diferents grups: 
1387 dibuixos originals fruit de la 
donació inicial que va fer la família del 
dibuixant; una quarantena de dibuixos 
emmarcats realitzats per a publicacions 
específiques i d’altres sèries; una 
cinquantena de nadales, la majoria són 
litografies, algunes pintades a mà, i la 
resta impressions; objectes recol·lectats 
pel Sr. Antoni Batllori Jofré durant tota 
la seva vida (armes antigues, peces 
d’art i d’arqueologia, curiositats, ...); 
dibuixos emmarcats regalats per amics 
seus; elements mobles de l’estudi 
original del dibuixant ; volums de les 
publicacions on es poden trobar els 
seus dibuixos (Esquitx, Patufet, Ave 
Maria, monografies vàries, etc.).

Tots i cadascun d’aquests elements 
s’ha documentat amb una fitxa dins 
un programa informàtic anomenat 
Documentació Assistida de Col·leccions 
(DAC), s’han marcat amb un número 
i s’han fotografiat. El marcatge dels 
dibuixos originals, llibres, nadales i 
dibuixos emmarcats s’han enumerat 
amb llapis a la part del darrera. Pel 
que fa als dibuixos emmarcats s´han 
enumerat el marcs. Tots els objectes, 

s’han marcat amb rotulador permanent, 
sobre una base de goma laca que permet 
refer la numeració en cas que sigui 
necessari sense perjudicar l’objecte. 
D’aquesta manera quan vulguem 
saber una dada sobre aquell dibuix o 
objecte només cal que ens fixem amb 
el número assignat i buscar la fitxa que 
li correspon dins l’ordenador.

Pel que fa a la reproducció gràfica dels 
dibuixos i dels objectes s’ha utilitzat 
una doble estratègia, d’acord amb els 
responsables de l’arxiu: els dibuixos 
originals s’han escanejat i els objectes 
s’han fotografiat. De tots ells s’ha 
guardat una doble versió amb variacions 
de qualitat, per utilitzar-les segons les  
necessitats de cada moment. 

Pensem que la documentació del fons 
de l’arxiu d’Antoni Batllori i Jofré 
és un pilar fonamental en la futura 
gestió d’aquesta col·lecció. A partir 
d’aquest procés serà més fàcil ampliar 
la col·lecció amb nous objectes. Aquest 
treball ha de servir per dinamitzar 
aquest singular fons que es conserva 
a l’Ajuntament de Teià per voluntat 
de la família i els hereus del dibuixant 

Antoni Batllori Jofré, gràcies als vincles 
d’aquesta família amb la població.

A partir d’ara es podran localitzar 
ràpidament cada un dels dibuixos i dels 
objectes sense haver de manipular un 
munt de carpetes. També es podran 
fer valoracions conjuntes, llistats, 
recerques, etc. Un bon manteniment 
i una bona administració, no només 
del sistema de documentació sinó 
també de la pròpia col·lecció, poden 
permetre fer-ne un bon aparador per 
a futures aportacions a aquest fons, 
relacionades amb el dibuix com a 
tema principal.

L’Ajuntament de Teià està fent grans 
esforços per revaloritzar una sèrie 
d’elements patrimonials que sempre 
havien estat latents en el municipi, 
però que ara han trobat la conjuntura 
idònia per donar-li al poble un valor 
afegit.

En un futur, no gaire llunyà, caldrà afegir 
una col·lecció de fotografies antigues 
referents a Teià que es podran veure a 
la sala del costat d’on es troba el Fons 
Batllori. Segur que també compartiran 
sistema de documentació, per a una 
millor gestió i difusió.

Jordi Montlló Bolart
Actium, Patrimoni Cultural, S.L

En recordança de Francesc Rosell i Martínez
En Francesc ens ha deixat.

Home inquiet i participatiu, va desenvolupar una activa tasca a l’Associació de 
Pares de l’ Escola i va ser fundador de l’Associació de Veïns. Gran aficionat al 
futbol, com a soci del Barça va rebre la insígnia d’or commenmorativa de 50 anys 
de soci,  i va ser president del Club Futbol Teià, en una època de plenitud amb 
visites a Itàlia, juntament amb l’equip femení.

Va estar al front del complex esportiu de Sant Berger, i fou elegit regidor de 
l’ajuntament de Teià, a finals dels anys 70, i va ocupar la regidoria de Cultura i 
Esports durant vuit anys.  

Sempre va estar agraït, com la resta de la seva família, al recolzament que li va oferir  
tohom en l’accident que va tenir a França, el qual li va minvar la seva mobilitat, 
però en cap moment va limitar la seva activitat.  Va ser finalment fundador de la 
Penya Barcelonista 2000 de Teià i president en la seva última etapa.

Va néixer el 15 d’abril de 1939 a Partenhair (França), 
però de ben petit va venir a Barcelona. Per raó de la 
seva feina de repartiment de begudes va conèixer la 
teianenca Paquita Duran Raduà, amb qui es va casar 
l’any 1966, i des d’aleshores varen viure sempre a Teià, 
on han tingut dues filles i un fill.
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A través de la Subdirecció General 
d’Arxius, la Generalitat de Catalunya 
ha encarregat a l’empresa Estudi 
B2 la restauració del manuscrit 
original en pergamí dels Privilegis 
de Teià (1505), així com de les dues 
còpies conservades de final del 
XVII i del XVIII, en pergamí i paper, 
respectivament.

El document original es presentarà 
públicament durant les Jornades 
científiques i divulgatives sobre els 
Privilegis de Teià que tindran lloc el 22 
d’abril a la Casa Municipal de Cultura. 
Més endavant se’n farà una exposició 
a la Unió, dins el marc dels actes de 
commemoració dels 500 anys dels 
Privilegis de Teià organitzats per la 
Regidoria de Cultura.

La Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 

Catalunya restaura els Privilegis de Teià (1505)

Distribuït gratuïtament el Calendari 2005 de Teià 

A mitjan febrer es va distribuir 
gratuïtament a tots els habitatges 
del nostre municipi el nou Calendari 
de Teià 2005, editat conjuntament 

per l’Ajuntament de Teià i l’Arxiu 
Municipal d’Història. Enguany, amb la 
col·laboració de Josep M. Balada i Jordi 
Balada, el calendari està dedicat a la 
divulgació dels 500 anys dels Privilegis 
de Teià (1505), i s’emmarca dins dels 
actes que al llarg de l’any s’aniran 
organitzant per a commemorar aquesta 
efemèride, origen de la municipalitat 
de Teià, sota jurisdicció reial, i elecció 
del primer batlle de la vila, en Pere 
Noguera (1505), avui immortalitzat 
en el Gegant de Teià.

Aquelles famílies que, per qualsevol 
motiu, no l’haguessin rebut, es poden 
adreçar a les oficines de l’Ajuntament 
per recollir-lo.

Portada del Calendari

Divendres, 22 d’abril, a les 7 del vespre 

Sala d’actes de la Casa Municipal de Cultura

Organitza: Ajuntament de Teià, Regidoria de Cultura. 
Hi col·labora: Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

19:00h - Presentació a càrrec de l’alcalde de Teià, Andreu Bosch i Rodoreda.

19:10h - “Una aproximació descriptiva al document dels Privilegis de Teià (1505)”, 
a càrrec de Ramon Alberch, director del Sistema d’Arxius de Catalunya.

19:45h - “Els problemes financers dels reis catalans i una 
solució: l’empenyorament dels llocs i viles. El cas de Teià”, 

a càrrec de M. Teresa Ferrer, cap del Departament d’Estudis Medievals 

del Consell Superior d’Investigació Científica.

20:20h - Pausa (cafè i berenar)

20:35h - “L’heràldica una disciplina d’actualitat. Els escuts cívics al Maresme”, 
a càrrec d’Armand de Fluvià, president de la Societat Catalana de

Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia.

21:10h - Cloenda a càrrec del regidor de Cultura, Oriol Vall-llovera.

Durant l’acte es presentarà la restauració del document en pergamí dels Privilegis.

Jornades científiques i divulgatives sobre els “Privilegis de Teià”
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Regidoria d’hisenda

Presentació pressupost 2005
El pressupost d’enguany és de 
5.773.175,62 euros. Això suposa un 
augment respecte de l’any passat del 
15% aproximadament. Un 9% més que 
l’any passat amb despesa corrent i un 
40% més que l’any passat pel que fa 

El present pressupost ha iniciat un camí 
sense retorn a l’hora d’interpretar el 
finançament de les despeses ordinàries 
que té l’Ajuntament. És un pressupost 
més equilibrat que el de l’any passat, 

a inversió. Tot i que és un creixement 
per sobre de l’habitual s’ha de tenir 
en compte que aquest any s’inicia 
el procés de renovació del Nou Pla 
Urbanístic de Teià (90.000 euros) amb 
el consens de tots els grups municipals 

representats a l’Ajuntament; així com 
el nou contracte de manteniment de 
l’enllumenat (65.000 euros); per tant 
es pot deduir que hi ha hagut una forta 
contenció de la despesa per poder 
afrontar aquests reptes.

Malgrat tot, no hem d’obviar ni estar-
nos de repetir que el finançament 
de ls  a juntaments  és  in just  i 
insuficient, per tal com, tractant-
se de la institució més propera al 
ciutadà, ha d’oferir molts serveis 
que no li pertocarien però que ha 
de realitzar i ha d’assumir sense 

obtenir les ajudes suficients d’altres 
institucions superiors. I això fa entrar 
els ajuntaments en una espiral molt 
perillosa, ja que a voltes no es poden 
equilibrar els pressupostos o molts 
cops l’Ajuntament no pot oferir el 
bon servei que el ciutadà es mereix. 
En aquest sentit i en funció de com 

es tanqui la liquidació d’aquest any 
podrem contemplar la possibilitat de 
fer una modificació de pressupost 
per tal de finançar el possible dèficit 
acumulat dels últims dos anys, i 
que podrà impedir la realització 
d’algun dels serveis pressupostats 
per aquest any. 

ja que la major part dels costos fixos  
depenen dels ingressos fixos i la 
part variable dels ingressos solament 
representa el 10’4%, enfront del 19% 
de l’any passat. En bona part, aquest 

equilibri és degut a l’augment de l’IBI 
que es va determinar amb l’aprovació de 
les taxes l’any passat amb el suport de 
tots els grups polítics municipals amb 
representació a l’Ajuntament de Teià.
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1. Contenir la despesa corrent de béns i serveis. 

En aquest sentit, aquest any apreixen inclosos en el 

pressupost una sèrie de partides tant d’ingressos 

com de despeses que s’anaven realitzant cada any 

des de l’Ajuntament i que no estaven incloses en 

els pressupostos, sobretot relatives a activitats de 

les àrees de Cultura i Promoció Econòmica. Això 

ens permetrà tenir un major control dels recursos 

municipals.

2. Inici del procés de renovació del Pla d’Urbanisme 

que ha de definir el Teià que volem els propers 

anys; i inici d’estudi del transport públic de cara a 

intentar fer una proposta de servei mancomunat 

entre els municipis del Masnou, Alella i Teià que 

millori l’oferta actual i ofereixi noves possibilitats 

de mobilitat.

3. Fomentar la  recollida selectiva entre la població 

per aconseguir una reducció en els costs d’incineració 

i un estalvi per a l’ajuntament.

  

4. Incrementar en la mesura que sigui possible la 

destinació de recursos que donin serveis directes 

al ciutadà, amb especial atenció aquest any en 

la millora de l’enllumenat a diferents zones del 

municipi, Educació, Joventut, Benestar Social i 

Promoció econòmica.

Amb aquests pressupostos, l’equip 
de govern ha marcat com a prioritat: Pel que fa a la inversió, presentem un pla molt 

ambiciós d’inversions, de més d’un milió d’euros, de 
les quals el 42% està finançat per fonts municipals, 
gairebé un 30% està finançat per empreses privades 
o altres ajuntaments i un 28% està finançat per altres 
administracions (Diputació i Generalitat). És a dir, 
que es demostra l’esforç de l’equip de govern per 
buscar fonts de finançament alternatives que ens 
permetin realitzar el màxim nombre d’inversions 
possibles.

I n ve r s i ons

En aquest sentit, s’han tingut en compte projectes 
importants i significatius com ara ser el Projecte 

Cella Vinaria de centre d’interpretació museístic i de 
promoció econòmica del territori, i la construcció de 
la biblioteca pública de can Llaurador, ambdós amb 
cost zero pressupostat per les arques municipals; 
però també altres projectes pendents de fa temps, 
com ara les escales del Poble Espanyol, el parc i zona 
de lleure de Vallbellida, l’arranjament del camp de 
futbol de Sant Berger i altres projectes que a poc a 
poc van dignificant el municipi.

Principals projectes
d’inversió

Projecte CELLA VINARIA ..... 500.000 Euros

Estudi biblioteca ..... 90.000 Euros

Carrer Berenguer Raudors ..... 57.600 Euros

Escales Poble Espanyol ..... 54.000 Euros

Arranjament Camp St. Berger ... 40.000 Euros

Plafons informatius ..... 12.000 Euros

Millores Mercat Municipal ..... 12.000 Euros

Nucli zoològic (gossera)..... 9.000 Euros

Millores al Consultori ..... 7.500 Euros

Millores a Ca la Cecília ..... 7.000 Euros

Jocs infantils escola pública ..... 6.550 Euros

Bústies per al veïnat 

de la Muntanya ... 5.000 Euros

Parc de Vallbellida ..... 40.000 Euros
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El 21 de març d’enguany s’acabava 
el termini establert per la Generalitat 
de Catalunya per a la presentació 
de sol.licituds de subvenció per als 
projectes de joventut a desenvolupar 
durant el 2005.

Amb la nova normativa, aprovada a 
principis d’aquest any, la concessió 
d ’aquestes  subvenc ions  es tà 
condicionada a la presentació prèvia 
del document de Pla Local de Joventut 
del municipi.

La urgència dels terminis administratius 
ens va forçar a treballar amb celeritat el 
text d’aquest document durant aquest 
primer trimestre. Finalment, amb la 
col.laboració del personal de l’àrea i 

Finalitza la primera etapa de 
redacció del Pla Local de 
Joventut de Teià

la de la resta de grups municipals, va 
ser possible la seva aprovació en el 
Ple ordinari del mes de març i la seva 
tramitació administrativa.

Tot i que es tracta d’un treball 
rigorós i amb vocació d’establir línies 
estratègiques de treball a llarg termini, 
des de la regidoria de Joventut el 
valorem com un document inicial de 
treball, al qual encara resta incorporar 
aspectes tan importants com l’aportació 
dels joves de Teià.

Per tant, assumim que tenim encara 
molt per fer: donar-lo a conèixer, 
debatre’l amb aquells joves que 
tinguin ganes d’aportar-hi idees i, si 
s’escau, modificar-lo en tot allò que 
considerem oportú.

El mes de febrer, coincidint amb la 
celebració del Carnestoltes infantil, 
va tenir lloc l’últim dels 4 espectacles 
familiars programats mensualment des 
de l’octubre del 2004. L’inici d’aquesta 
iniciativa es va materialitzar a partir del 
moment en què la Fundació Agrupació 
Mútua  va confirmar el patrocini 
d’aquests primers espectacles.

Atesa la bona acollida de la proposta, des 
de la regidoria de Cultura s’ha apostat 
per donar continuïtat a aquests actes i 
incorporar-los a l’oferta de programació 
cultural estable de Teià.

Així, doncs, s’ha signat un conveni amb 
la Roda d’Espectacles per contractar 
els espectacles per al període de març 
a juny d’enguany.

Des d’aquestes pàgines volem traslladar 
l’agraïment a tots aquells que heu fet 
possible aquesta iniciativa, i especialment 
a la Societat La Flor de la Palma per la 
seva disponibilitat per a l’acollida de 
tots aquests actes al teatre.

Continuen els 
espectacles 
familiars

Durant el mes de febrer es va poder 
veure a la CMC La Unió l’exposició 
“20 anys d’art cinètic: 1964 – 1985”. 
L’exposició era una mostra de l’obra 
de Jordi Pericot, un dels principals 
exponents del moviment artístic del 
cinetisme.

A part de l’atractiu propi de l’obra i de 
l’autor, veí del Masnou, l’exposició es va 
complementar amb dues activitats que 
giraven al voltant de la mateixa, amb 
l’objectiu de donar-li la major difusió 
possible. La primera va ser una tertúlia 
sobre l’evolució de l’art cinètic i la seva 
herència, i la segona va consistir en 
una visita dels alumnes d’art de l’IES 
Alella guiada i comentada pel mateix 
Jordi Pericot, amb el qual els alumnes 
van tenir ocasió d’aprofundir sobre 
aspectes concrets de l’obra.

L’obra de 

Jordi 
Pericot 

s’exposa a 
La Unió

Dual Slàlom Bike:  fruit de la 
iniciativa d’un conjunt de pares 
encapçalats pel Sr. Jordi Ramentol 
(Campió Europeu de tir amb arc) i 
l’aportació, gratuïta i indispensable del 
Sr. Francesc Fernández Alzina, que ens 
va realitzar un circuit esplèndid, sota 
la supervisió del director de la cursa, 
Sr. Tomàs Missé (campió europeu de 
descens). Tot això va fer possible una 
activitat molt reclamada pel col·lectiu 
de joves ciclistes indoor de Teià.
 
L’organització de la cursa va ser 
perfecta, amb tot el reconeixement de la 
Federació, i la competició en totes tres 
categories va mantenir l’emoció dels 
més de quatre-cents espectadors que 
ens van acompanyar fins al final.Hem 
d’agrair especialment a l’organització 
i col·laboradors i Club Excursionista 
Teià, la feina feta.

11a Edició Motocross a Teià: 
aprofitant l’organització, tot un conjunt 
de Motards de Teià van ampliar 
el circuit. I ens van oferir un altre 
gran i espectacular esdeveniment 
esportiu, que va concentrar quasi un 
miler d’espectadors, amb una forta 
repercussió comarcal, tot i coincidint 
amb la presentació d’un dels dos equips 
de Teià al Barcelona-Dakar. 

Cal agrair a la propietat dels terrenys de 
la Plana la seva col·laboració, i a tots 
els que van fer possible portar a terme 
aquestes iniciatives ciutadanes.

Només ens resta recordar els vibrants 
partits i activitats al Poliesportiu en 
la 1a Edició del Nadal Esportiu, 
que  progress ivament  an i rem 
consolidant.

Us comuniquem el canvi del Director 
del Poliesportiu de Teià. “Bona estada a 
Nova Zelanda,  Anna Rincón, i benvingut 
Manel Pons.”

  

Un Nadal     
“rodat”

Enguany un Nadal ple 
d’activitats esportives
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Satisfets per haver rebut la confirmació, des de la Conselleria de Sanitat 
de la Generalitat de Catalunya, de la inversió d’1.100.000 euros per a la 

construcció d’un nou Centre d’Atenció Primària a Teià, continuem 
treballant per aconseguir millores a l’actual Consultori Municipal 

de Salut, en aquest període de transició.

Per aquest any 2005, la inversió prevista és de 7.500 euros per a 
l’arranjament i millores en els equipaments, i per a la compra de 

material assistencial bàsic pels serveis de medicina general i de pediatria 
(electrocardiògraf, otoscopis, oftalmoscopis, fonendoscopis, podoscopi, 

material de cures...), despeses que, com a consultori de salut, de titularitat 
municipal, no assumeix el Servei Català de la Salut.

També hem posat a la vostra disposició una Bústia de Suggeriments i 
Queixes, ubicada a la recepció del Consultori, amb l’objectiu de continuar 

buscant, entre tots, solucions i possibles millores.

Finalment, us informem que el Dr. Miquel González Page, metge del torn 
de tarda, ha deixat la seva plaça al Consultori Municipal de Teià, tot i que 
continua essent el Cap Local de Sanitat. Properament ens informaran del 

nou metge assignat per a aquesta plaça.

Servei de Pediatria
Des d’aquest mes de març, la Dra. Mercè Vilallonga és la pediatra assignada per 
a tots els infants de Teià; això vol dir que, malgrat actualment la seva ubicació 
sigui, a Teià tots els dimecres, i a l’ABS del Masnou la resta de dies, farà l’atenció i 

seguiment dels nens i nenes que siguin de Teià i vagin a visitar-se al Masnou.

Canvis en el Consultori 
Municipal de Salut

Enguany, amb la creació de la 
Regidoria de la Gent Gran, iniciem una 
nova etapa pel que fa a les polítiques 
per a la gent gran desenvolupades 
des de l’Ajuntament de Teià.

Volem concentrar totes les necessitats 
que envol ten a  les  persones 
grans: des del lleure, la formació 
i el desenvolupament personal, 
les necessitats assistencials, i les 
sanitàries; en un sol programa 
d’actuacions municipals, que ens 
ajudarà a millorar els serveis, 
i a localitzar noves demandes i 
necessitats.

Aquest any ens centrarem en 
treballar en aspectes de lleure, amb 
un programa de dinamització per a 
la gent gran, localitzat bàsicament 
en el Casal de la Gent Gran de Teià, 

Nova Regidoria de Gent Gran
però obert a qualsevol persona 
gran que visqui a Teià i que vulgui 
participar-hi. 

En aspectes de di fusió de la 
informació d’ofertes, municipals 
i  supramun ic ipa l s ,  d i r ig ides 
exclusivament a les persones grans, 
a través del Punt d’Informació per a la 
gent gran de Teià, ubicat actualment 
al Casal de la Gent Gran.

En la distribució de subvencions 
p e r  a l  d e s e n v o l u p a m e n t 
d’algunes d’aquestes activitats de 
dinamització.

I en el treball sobre l’estudi de 
possibles opcions en equipaments 
per a la gent gran i la seva viabilitat 
econòmica; estudi portat a terme 
des del Programa de Gent Gran de la 

Diputació de Barcelona, amb data de 
finalització al mes d’abril. Així com el 
treball en l’elaboració d’un conveni 
de col·laboració amb la residència 
per a gent gran Amma, de propera 
obertura al nostre municipi.

No oblidem mencionar que, des de 
Benestar Social, es treballa, des de 
l’any 2004, en l’augment d’hores 
d’atenció personal del Servei d’Ajuda 
a Domicili municipal, servei que dóna 
cobertura a una part molt important 
de persones grans amb necessitats 
sòcioassistencials.

Esperem, pas a pas, anar donant forma 
a aquest programa d’actuacions amb 
l’objectiu final de donar cobertura a 
totes aquelles necessitats de què són 
susceptibles totes les persones grans 
del nostre municipi.

El Punt d’Informació: Gent Gran 
s’ha creat amb la finalitat de 
poder oferir i facilitar l’accés a la 
informació d’interès per a la gent 
gran i alhora centralitzar totes 
les seves demandes tant de tipus 
assistencial, com de lleure.   

Un punt d’informació des d’on 
s’orientarà i/o es derivarà a la 
persona que fa la demanda al servei, 
activitat o recurs que sol•liciti. 

Des del Punt d’Informació: Gent 
Gran, es podrà informar de totes 
les activitats que es duen a terme al 
municipi i la possibilitat d’inscriure’s 
en elles (tallers, cursos, xerrades, ...) 
així com, es gestionaran directament 
determinats recursos dirigits a la 
gent gran, entre d’altres:   

-Carnet especial 
Gent Gran/tiquets bus

-Teleassistència
-Vacances Imserso

-Termalisme
-Noces d’Or, etc.

Punt d’informació: 
GENT GRAN

Punt d’Informació:  Gent Gran
Casal Gent Gran de Teià
els dimarts d’11.00h a 12.00h

Tel: 93 540 01 68



Servei Local 
d’Ocupació (SLO)

Notícies del Curs 
d’Auxiliar de Geriatria

Després d’haver acabat el curs que 
va durar de setembre a desembre, 
19 alumnes, dels 20  que s’hi havien 
inscrit, han obtingut la titulació. De 
les 17 persones que es trobaven en 
situació d’atur en el moment de la 
inscripció, 12 ja estan treballant, 
la qual cosa representa un 71%,  i 
d’aquests, 10 estan en el sector 
de la gent gran.

 Les oficines es troben a la 
urbanització de Sant Berger

Camí de Premià de Dalt, 68
(al costat dels guardes de la urbanització)

Per a més informació 
truqueu  al telèfon 

93 540 61 77

Oficina d’Informació 
al consumidor (OMIC) i 

Servei d’Informació Jurídica (SIJ)
Canvi de local i d’horaris:

El lloc d’atenció al públic és a 
l’Ajuntament, el segon i quart dijous 
de  cada mes de 16.00h a 19.00h.

Cita prèvia al telèfon 
93 540 95 50

Comuniquem que els propers 
7 i 8 de maig tindrà lloc la  

Fira Comercial i Empresarial
(ficoem - teià 2005) 

Amb la  voluntat de consolidar  la 
tradicional fira de Sant Ponç, convidem 
totes les empreses, comerços i entitats 
de Teià, perquè hi siguin presents 
amb els seus productes i serveis. 
Al mateix temps, fem extensiva la 
invitació a les empreses i comerços 
dels pobles del Baix Maresme  que 
hi vulguin participar.

Com l’any passat, garantim un espai 
d’aparcament per a 200 vehicles 
a can Llaurador i un trenet per al 
desplaçament des de l’aparcament 
a la Fira, que serà a l’entorn del Parc 

de Can Godó.

A part de la Trobada de Puntaires 
i d’Intercanvi de plaques de Cava, 
aquest any tenim la novetat d’una 
exhibició de cotxes, motos, sidecars 
i tricicles antics.

La Fira comptarà també amb actes  
tradicionals culturals i lúdics per 
a infants i grans (botifarrada, 
xocolatada, sardanes etc..) i tots 
els teianencs tindrem ocasió de 
saludar els 7 representants de la 
vila italiana de Massarosa, que 
seran els nostres convidats amb 
motiu del futur agermanament que 
Teià està preparant amb aquest  
poble de la Toscana.

FICOEM 2005

2a. trobada 

02/08/04    Sergi Sanchez Moraña
20/05/04    Lola Gras Romartinez
18/04/04    David Macia Perez
08/11/04    Ruben De Diego Alvarez
08/11/04    Aitana De Diego Alvarez
06/03/04    Nil Riera Garriga
06/03/04    Anna Riera Garriga
15/11/04    Roc Ventosa Poveda
31/10/04    Pau Pujadas Vendrell
04/01/04    Mariona Capdevila Moise

02/03/04    Martí Antolin Canteria
20/03/04    Sandra Perez Nievas
15/10/04    Clàudia Rabassó i Fajardo
17/06/04    Sergi Gaspar i Duran
17/07/04    Martí Castells Pellicer
14/11/04    Albert Galan Villacampa
27/12/04    Xavier Barnola Vidal
04/04/04    Maribel Rosell Delgado
06/09/04    Xavi Vidal Coloma

2004    de nadons a Teià
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Aquells que “fem de polítics”, a diferència 
dels que “són polítics”, ens ha deixat molt 
preocupats. Insinuar una pressumpta 
corrupció política per una banda i fer 
xantatge amb un boicot a l’Estatut i al 
finançament de Catalunya ha generat en la 
ciutadania una gran desconfiança. I aquest 
recel lògic que s’ha transmès amb una 
actitud infantil i poc madura del tarannà 
polític, sincerament ens preocupa.

Més enllà de les opcions polítiques de 
cadascú “els que fem de polítics” (de tots 
el grups municipals) dediquem temps i 
vida personal per intentar aportar el millor 
que creiem per al nostre poble. El poder 
mediàtic dels mitjans de comunicació és tan 
fort que la imatge d’aquells i d’aquelles que 
“són polítics” modula la percepció de la vida 
política, i aquesta, actualment, està posada 
en qüestió.

A tots  ens ha sorprès e l  g i r  de ls 
esdeveniments, i possiblement des de la 
data de redacció d’aquestes línies fins a 
la data en què les llegireu, ves a saber 
com haurà canviat el panorama. Però el 
que és cert és que allò que és prioritari 
són les persones i les seves necessitats 
i que a posteriori hem d’analitzar si els 
procediments de treball i de decisió són els 
més justos i transparents possibles.
 

És curiós que d’entrada la paraula dels 
polítics sigui qüestionada. De cert que 
l’experiència ens ha fet ser malfiats, però 
actualment s’han donat canvis i creiem 
que s’ha de deixar l’oportunitat que la 
transparència sigui una forma de conducta 
habitual quan parlem de “la cosa pública”. 
La maquinària pública és molt lenta i 
feixuga, els canvis sovint no es donen amb 
la rapidesa que voldríem, però cal deixar un 
temps de marge (i no únicament els 100 
dies de rigor).

Aquest grup municipal vol manifestar 
la nostra preocupació per les actituds 
observades en els protagonistes polítics de 
l’anomenat “Ple del Carmel”. Lamentem la 
pèrdua de sensibilitat envers les persones 
afectades. Lamentem estendre sospites, 
sense proves per aportar, sobre la gestió 
d’un govern anterior. Lamentem l’actitud 
mesquina de boicotejar un procés de 
reforma i finançament de Catalunya per 
part de qui durant 23 anys no va atrevir-
se a liderar. Lamentem el recel de la 
ciutadanadia envers la tasca política.

Demanem a aquesta mateixa ciutadania 
el benefici del dubte, perquè canviar 
les actituds no es pot fer únicament per 
decret.

Agustí Barbolla
portaveu del grup municipal d’ERC

%...

Des de fa temps que no vivíem unes setmanes políticament tan intenses. Un esdeveniment 
greu que sortosament no va acabar amb pèrdua de vides humanes, l’esfondrament 
del Carmel, va fer aflorar una problemàtica més de fons: la de la transparència en 
l’obra pública. No era el lloc ni el moment de plantejar aquest fet, ja que l’objecte 
del debat era allò que per als polítics ha de ser el més important: donar respostes i 
solucions als ciutadans.

I aquí tant el President de la Generalitat com el cap de l’oposició van decebre.

Molta gent ve aquests dies a Catalunya 
o Espanya amb l’esperança i amb les 
promeses que els donen algunes màfies, 
que els hi diuen que tindran feina estable. 
Davant d’això, el PP fa una aposta perquè 

el nostre país segueixi essent d’acollida, 
però en condicions de no generar falses 
expectatives. El Govern hauria de rectificar 
una vegada més.

FALSES EXPECTATIVES

El fet de poder denunciar l’empresari crearà un conflicte entre empresaris i 
immigrants de molt greus dimensions i està generant falses expectatives entre 
els immigrants que volen venir al nostre país.
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Constitució europea.-  Teià  ha donat un 
SI menys rotund que la resta  de Catalunya 
i de l’Estat, però un SI  per  seguir endavant 
en la construcció d’Europa i  amb l’aportació 
dels que varen dir No a aquesta constitució, 
que amb els  seus criteris, estic segurs que 
la  milloraran en el seu desenvolupament.

Política estatal/autonòmica .-  De totes, 
totes la política estatal del sr. Zapatero és 
més dialogant que  l’anterior del sr. Aznar. 
Estem a l’expectativa d’unes eleccions 
autonòmiques del Pais Basc. La postura 
del partit socialista d’Euskadi que mira de 
reüll com s’està preparant el nou Estatut 
de Catalunya , es veu com més adient que 
la proposta del lendhakari Ibarretxe. Estem 
convençuts que els nostres representants  
tiraran endavant una millora consensuada 
de l’actual estatut de Catalunya.

Política Comarcal .-   Al llarg dels darrers 
25 anys hem estat marejant la perdiu sobre  
el trasllat de la nacional II , soterrament de 
les vies del tren,  la construcció de la carretera 
dels 6 pobles( de Montgat a Argentona, pels 
pobles de l’interior),  anul.lació del peatge a 
l’autopista etc. etc. Potser no a curt termini, 
però sí a un futur pròxim, els politics han 
pres consciència que s’ ha de començar a 
actuar ja  en aquest tema de mobilitat dintre 
la comarca.

Política local de Teià.-  Després de molts 
anys veiem com s’ha començat a soterrar la 
riera i al darrere vindrà la construcció de la 
carretera de Teià  paral.lela a la riera des del 
Caprabo. Ara és el moment de pensar en el 
TEIÀ que volem. L’actual  Pla urbanístic  que 
es va aprovar l’ any 1992, ja no dóna per 
més. Amb les obres de Vallmora-Rials, les 
de la Solera i la Plana, les obres per l’accés 
a l’Institut de Sant Berger i les que es faran 
a la plaça de Catalunya ( amb el benentès 
d’ una cessió per part de la Societat Agricola 
dels terrenys a l’Ajuntament), el Pla es pot 
dir que està totalment esgotat.

L’equip de govern  ERC-PSC  ha aprovat 
en el pressupost 2005  una partida  per 
començar aquest any l’estudi previ del NOU 
PLA URBANISTIC que Teià necessita ( PP 
va votar favor i CiU en contra al pressupost 
del 2005)
 
Hem de decidir entre tots, quin NOU PLA 
URBANíSTIC fem.  Hem de decidir decidir 
si apostem per un model  de creixement 
fort, mig o nul , cap a on i com. Es pensa 
organitzar grups de treball, fer enquestes  i 
consultes i  intentarem el consens de tots 
els partits.

Treballarem per un Teià que continuï sent 
aquest poble excel.lent per viure-hi.

Josep Maria Gallés
portaveu del Grup Municipal del PSC

Aterrem a Teià

A causa de  l’esfondrament de les obres del túnel del barri del Carmel, la vida política 
catalana ha patit una forta sotregada  en la qual el nostre president  i  totes les forces 
polítiques s’hi han vist  involucrats.

Desitgem que aquesta crisi se superi  el més aviat millor, tot i reconeixent la gravetat 
del moment, esperem que formi part dels alts i baixos de la trajectòria del nostre 
país, com en la vida mateixa.

Aterrem a Teià i fem una recapitulació sobre:

El PP s’ha anticipat als esdeveniments amb 
la presentació del reglament al mateix 
executiu, per la qual cosa els socialistes 
“no poden al.legar que no saben quina és 
la nostra opinió”. Amb l’esmentat esborrany 
s’exigia un requisit de residència de dos 
anys, amb un contracte de treball i vincles 
familiars, essent de quatre anys en el cas 
de no comptar amb vincles.

El projecte de reglament que pretén aprovar 
el Govern és un 85%, còpia del que 

va elaborar l’anterior Executiu i només 
introdueix canvis, en un 15%. Precisament 
en aquest petit percentatge és on apareixen 
les discrepàncies més notables, ja que en 
un sol article, el què es refereix a l’obtenció 
del permís de treball per aquells irregulars 
que denunciin a qui els ha col.locat, n’hi 
haurà prou perquè l’estranger obtingui el 
permís de residència.

Eugeni Aguilà, regidor del PPC
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Creiem important transcriure el resum de 
les intervencions del regidor de CiU Jordi 
Soler i del portaveu del Grup Municipal de 
CiU, Josep Botey, en la defensa del nostre 
vot:

Fer l’estudi d’un pressupost per a l’any 
2005 quant l’exercici 2004 està tancat 
a 31 de setembre i per tant, amb la 
necessitat d’obtenir les dades dels mesos 
restants de forma estimativa, pot portar 
a errors, sobretot pel que fa a la previsió 
d’ingressos en la valoració final dels drets 
reconeguts a 31 de desembre. Entenem 
que tancar l’exercici a finals de febrer no 
és precisament un model de bona gestió, 
sobretot quant tenim regidors en dedicació 
plena i interventor, a diferència d’altres 
exercicis.

Com hem dit, l’estimació a 31 de desembre 
en varies partides ha estat inflada, com 
per exemple les corresponents a impostos 
i taxes, algunes de les quals tenen el seu 
període recaptador especificat i esgotat, 
amb la qual cosa ens impossibilita gairebé 
arribar a 31 de desembre amb l’estimació a 
l’alça que el govern proposa.

Això evidentment té una lectura, i aquesta 
és la de preparar a l’alça les partides per al 
pressupost de  l’exercici 2005, que a més 
a més també són incrementades  i que 
ens porta a una visió fictícia pel que fa als 
ingressos, però que serveix naturalment 
per anivellar i quadrar amb les despeses, 
i que ens portarà de ben segur a haver de 
fer modificacions de pressupost dintre de 
l’exercici 2005, i  un pressupost està ben 
fet, no quan quadra (que ha de fer-ho) sinó 
quan s’ha de modificar poc o gens.

La memòria d’alcaldia ens parla d’un 
pla ambiciós d’inversions, concretament 
1.013.898€, un 17,8% del pressupost. 
I realment podem parlar d’un esforç del 
govern per finançar-les, com diu la memòria, 
llàstima però que la inversió real que fa 
l’ajuntament és de 423.898€,  ja que la 
resta prové de subvencions. Si descomptem 
pintar el mercat i el consultori que nosaltres 
ho entenem com a manteniment i per 
tant despesa corrent i no com a inversió, 

finalment l’aportació de l’ajuntament queda 
per 404.398 € que representa un 7,4% del 
total del pressupost molt per sota del 10% 
mínim recomanable a tots els Ajuntaments. 
Llevat de la Cel·la Vinària i la biblioteca, 
les altres inversions són de poc pes ja que 
només una supera els 50.000€.

La resta d’inversió, 590.000€, van dedicats 
a la biblioteca (90.000€) i majoritàriament 
a la Cel.la Vinària. Estem d’acord en que el 
govern hagi endegat el projecte i posterior 
construcció de la biblioteca, però utilitzar 
esforços buscant finançament alternatiu 
pel projecte de la Cel.la Vinària, certament 
un punt de referència cultural i històric 
que mereix el interès del consistori, però 
que el vilatà de Teià haurà de pagar per 
gaudir de la nova instal·lació. Creiem 
que s’haurien de dedicar els esforços per 
buscar subvencions o finançaments per 
altres prioritats que realment beneficiïn 
més de prop al vilatà, com poden ser 
l’arranjament d’alguns carrers encara avui 
descuidats, l’arranjament i ordenació de la 
zona municipal del Passeig del Castanyer, 
d’urbanitzacions com ara Les Delícies i 
La Muntanya, l’adequació de les vivendes 
dels mestres per a ús d’entitats, la recerca 
d’espais per poder ubicar-hi una futura llar 
d’infants municipal, i sobretot l’esforç per 
aportar vivendes socials als nostres joves. 
No n’hi ha prou en inaugurar les que el 
govern anterior els va llegar, han de procurar 
vostès deixar també el seu llegat per què en 
anys propers i governs propers també en 
puguin beneficiar-se de la seva feina i de la 
seva sensibilitat social. Després d’atendre 
aquestes prioritats podem preservar, i 
entenem que estem obligats a fer-ho, el 
nostre patrimoni històric.

Finalment, volem deixar constància de 
la predisposició del regidor d’hisenda a 
atendre’ns, així com valorar els diferents 
oferiments fets al nostre grup.

Aquests són, resumits, els motius 
que ens han fet decidir no donar 

suport a l’aprovació dels pressupostos 
municipals pel 2005.

Jordi Soler, regidor de CiU
Josep Botey, portaveu de CiU

Pressupost 2005: Inversió desigual

En el darrer ple de febrer es van presentar per a la seva aprovació els 
pressupostos municipals per al 2005 presentats pel govern municipal i que van ser 
aprovats amb el vot favorable d’ERC, PSC i PP, i el vot contrari de CiU.



21
L’entrevista

En general, què destacaries de l’aportació 
de l’AMPA a la comunitat educativa?

Fonamentalment es tradueix en la participació dels pares 
al centre educatiu. L’AMPA és la veu dels pares a l’escola. 
Els pares que ens representen al Consell Escolar surten de 
l’AMPA, i des de l’associació debatim les iniciatives que es 
poden dur a terme: en primer lloc, estudiem quines idees 
podem aportar als mestres des del punt de vista educatiu, 
i per altra banda, valorem des d’on podem donar suport 
a l’escola en aquelles coses en què ens necessiti. 

És proporcional la relació entre el nombre de 
famílies associades i el grau de 

participació en les juntes de l’AMPA?
En aquestes qüestions sempre demanes que hi hagi més 
participació perquè és així com pots fer més feina i ser més 
eficaç, encara que val a dir que comparat amb altres 
AMPAS del Maresme estem en bona posició. Les xifres: 
hi ha un 90% d’unitats familiars de l’escola associades a 
l’AMPA (unes 330 families), però a les reunions hi anem una 
vintena de persones (un 5% de socis). Sí, potser mirat en 
nombres absoluts és una mica baix...

Qui són els membres de la junta de l’AMPA i com 
arriben a ser representatius? 

En l’anterior mandat érem quatre, i en aquest segon mandat 
som sis. Els mandats són per dos anys, i en funció de la 
gent que va venint a les reunions i del grau de compromís 
que cadascú pugui adquirir, es decideix com fer-ho. En 
qualsevol cas, aquests membres piloten l’avió però no són 
l’avió: aquest és el conjunt de pares i la seva participació 
en les iniciatives.

Què destacaries de les novetats que s’han 
incorporat a l’escola en els últims temps?

Si parlem estrictament de les activitats extraescolars infantils, 
hi ha hagut un projecte general de renovació: s’ha deixat 
de fer algun taller que tenia una demanda insuficient però 
se n’ han incorporat de nous d’acord a les necessitats de 
l’escola i a la demanda concreta que ens arriba.
A banda d’això, ofertem activitats destinades als pares, 
que se centren en la relaxació, l’exercici físic... Ens agrada 
vetllar per la cura del cos i de l’ànima!

A part d’aquests tallers, hi ha alguna activitat adreçada 
als pares per ajudar-los en la tasca educativa?

Sí, organitzem una conferència trimestral, en què convidem 
un expert, i després s’obre una roda de precs i preguntes. 
Així s’estableix el que anomenem “escola de pares”: 

Els temes de les conferències es decideixen a les juntes 
mensuals. 

Tradicionalment, l’AMPA ha anat organitzant 
activitats per al poble. Quina projecció té 
actualment a la vida local?
Hem iniciat la Fira de segona mà (llibres, roba, joguines) 
que, tot i ser modesta, té un fons educatiu perquè fomenta 
el reciclatge i serveix per sensibilitzar dels mals usos del 
consumisme i les seves conseqüències. Participem a la 
vida local a través de la Festa Major, amb la ja clàssica 
baixada de vehicles sense motor, i la discoteca infantil. Per 
Nadal, organitzem el contacontes, una de les novetats 
del nostre mandat. També hem volgut ser presents en les 
campanyes de sensibilització i mobilització, com ara la 
defensa de la pau i el no a la guerra. Per últim, l’AMPA es 
troba inserida en la plataforma Pro Institut con a pal de 
paller d’aquesta.

Què pensa l’AMPA de l’ampliació de la 
tercera línia de l’escola El Cim?
Com a AMPA ens toca donar la cara davant de l’Administració 
Pública perquè resolgui la situació, ja que és insostenible 
que no quedi cap més espai a l’escola a part de l’aula, 
amb la pèrdua de qualitat que això comporta. No pot fer-se 
aquesta ampliació sense les obres oportunes, però tampoc 
hi ha cap projecte sobre la taula per solucionar-ho. 

Com us posicioneu davant del projecte del nou 
Institut?
L’AMPA està activament implicada en la plataforma Pro 
Institut. Teià és un dels pocs pobles de Catalunya de més 
de 5000 habitants que no en té. Primer ens havien dit que 
al curs 2004-05 ja estaria fet, després a començaments 
del 2005 començarien les obres...La última notícia és 
que començaran a finals de 2005. D’altra banda, fent 
una ullada global a tot el panorama escolar, també ens 
cal una guarderia pública. Hauríem de poder gaudir del 
sistema públic des dels pocs mesos de vida fins al final del 
batxillerat, i, de moment, només tenim el tros del mig.

Què diries als pares i mares que es plantegen 
portar els seus fills a “El Cim”? 
Que no s’agafin l’escola com un garatge per als seus fills i 
que assumeixin tota la responsabilitat: que l’escola educa, 
però que els nostres fills han de créixer també amb la nostra 
participació. Per tal de que l’ensenyament públic, el que 
hem escollit per als nostres fills, sigui un ensenyament gratuït 
i de qualitat cal participar-hi.

’entre
vista

L
JOSEP Ma NIUBÒ
President de l’AMPA de l’escola El Cim

MARIONA GUIU

En les últimes dècades, la veu de les APA, ara reconvertides en AMPA, s’ha deixat sentir sovint en els diferents 
mitjans de comunicació per tal de reivindicar millores en el sistema educatiu o en les qüestions que afecten 
a l’educació dels seus fills. A Teià, aquesta associació de mares i pares d’alumnes ha tingut des de la seva 
creació una notable identitat pròpia, i hem vist les seves sigles no tan sols a l’escola sinó també a molts 
actes de la vida del poble. Per tot això, i perquè els dos projectes educatius que hi ha al forn -l’ampliació 
de la tercera línia de l’escola i la construcció de l’Institut- afecten i preocupen a les famílies amb fills en edat 
escolar, hem volgut parlar amb Josep Mª Niubò, president de l’AMPA de l’escola el Cim per segon mandat.



22
Posicions

P O S I C I O N S
la participació ciutadana, la gestió municipal, les relacions 
polítiques i socials…

La transversalitat de l’educació en l’àmbit municipal és 
una característica que assenyala una política responsable 
i conscient de l’entorn de la societat actual. Però quina 
educació? Possiblement en els paràgrafs anteriors tots 
hi podem estar d’acord, però on són els principis que 
diferencien cada opció? Des d’una perspectiva d’esquerra 
nacional podem assenyalar que ha de ser una educació que 
respecti la llibertat i afavoreixi la igualtat d’oportunitats. I 
això es pot concretar a poder participar des dels ens locals 
en la planificació educativa al territori, tant pel que fa als 
equipaments com a l’oferta i el procés d’escolarització, 
com també pel que fa als recursos i serveis educatius. Cal 
possibilitar la presència dins de l’escola d’altres professionals, 
que conjuntament amb els i les docents, treballin per 
portar a terme una educació global i globalitzadora. Cal 
modificar l’actual divisió territorial educativa, que ha estat 
bàsicament administrativa, per parlar de zones educatives 
més adaptades i properes al territori amb un finançament 
suficient i efectiu. …

És un canvi de mentalitat, és un repte de futur.

L’actuació municipal en l’àmbit educatiu ha estat tradicionalment 
limitada a l’àmbit de la gestió del manteniment dels centres 
educatius. La llei, per altra banda, és l’única competència 
que li reconeix com a obligatòria. Una competència en la 
que no hi ha cap participació: s’hereten equipaments en 
els qual no hi ha hagut cap mena de participació municipal. 
Procediment incongruent ja que és després el municipi 
qui ha de responsabilitzar-se del manteniment (per posar 
un exemple: el CEIP El Cim és una obra que no ha estat 
acceptada pels tècnics de l’ajuntament).
 
Arreu, però, els ajuntaments han fet quelcom més per 
l’educació. Molts d’ells han abocat recursos econòmics 
i humans a la millora dels equipaments escolars i n’han 
creat de nous: escoles bressol, ludoteques, centres cívics, 
centres culturals, recursos educatius…

Quina ha de ser la incidència de l’educació a la vida 
municipal? Només l’escola? El primer que cal afirmar és 
que el municipi és un agent educador: Teià educa. Partint 
d’aquest principi podem anar aterrant a tot allò que se’n 
deriva: la planificació territorial, la neteja viària, la disciplina 
urbanística, la promoció econòmica, l’activitat cultural, els 
programes educatius, l’oferta educativa formal i no formal, 

ERC: POSICIONAMENT D’ERC SOBRE EDUCACIÓ Agustí Barbolla
Portaveu Municipal 

d’ERCCap a la cogestió i la corresponsabilitat…  però amb finançament

A continuacio resumim els principals criteris de Convergencia 
i Unio per que fa a educacio

Objectius: Dret de tots els ciutadans d’accés universal. 
Totes les eines de govern han de facilitar l’articulació d’un 
sistema educatiu i d’investigació mixt (públic i privat) de 
qualitat, que formi en coneixements i valors a la ciutadania. 
S’ha d’aconseguir una escola catalana de qualitat i garantir 
la lliure elecció de centre per part dels pares. S’ha de 
revaloritzar més el paper dels docents davant de la societat 
donant-los més incentius, més formació permanent i mes 
autoritat. I Desenvolupar una Formació Professional de 
més prestigi i plenament integrada a les necessitats del 
mercat laboral.

-Escoles Bressol: S’han d’aconseguir 40.000 noves places, 
entre elles Teia. Ajudes per a millor oferta i noves línies 
per a adequar-les a les demandes. Crear noves places de 
llars d’infants públiques en conveni amb els ajuntaments 
i en els centres de treball en conveni amb els empreses.  
Combinar ajudes familiars, places subvencionades privada 
i noves places d’iniciativa pública.

-Horari/Calendari: Primària: 1 hora més d’activitats 
organitzades per centres o Ampas. Racionalitzar els horaris 
i períodes de vacances. Millor aprenentatge i conciliació 
amb les exigències laborals.

-Escoles Concertades: Garantir gratuïtat mitjançant 
recursos suficients. Equiparar condicions laborals. L’educació 
és un bé social impartit per l’escola pública i la privada 
concertada. Garantir la lliure elecció dels pares tal i com 
garanteix la Constitució. Ens sembla indispensable que 
les famílies puguin optar lliurament per aquell centre i 
tipus d’educació que estimin més convenient per als seus 
fills i filles.
 
-Immigració: Potenciar el Pla d’Acollida. Immersió en la 
llengua com factor d’integració social. Incrementar recursos 
sense desatendre població establerta a Catalunya.

-Capacitat d’elecció: CiU Garantir lliure elecció de centres 
i gratuïtat. Proveir finançament suficient. Es vincula amb 
la concertada.

-Inversions: Els recursos necessaris en infraestructures 
i noves tecnologies per a l’educació de qualitat.

-Autonomia: Actualment cada centre aprova un projecte 
educatiu. Tenen autonomia econòmica.

-Compromís amb el territori: La vinculació amb l’entorn 
és bona: l’escola educa la relació de les persones i el seu 
entorn. Cal doncs la col·laboració entre escoles en un 
territori.

CiU: POSICIONAMENT DE CiU SOBRE EDUCACIÓ Josefina Ribas
Regidora de CiU

Principals criteris
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Ja fa molts anys que el grup musical Pink Floyd va editar 
el disc i la pel.licula “The Wall”, on es veia com l´escola 
s´encarregava de produir ciutadans tipus clónics, sense 
criteri innovador ni crític, amb la creativitat ofegada, 
ofegats en el sentir i en el pensar lliure. D´anglés no en 
se gairé, però la pel.licula (de dibuixos) del mateix títol 
era esgarrifosa, no calia entendre l´idioma, s´entenia 
perfectament només veient-la: l’educació contribuia a 
fer individuus en serie que servien per aixecar un gran 
mur en la llibertat personal i social, amb tot el que aixó 
comporta. Reproduir el sistema capitalista, gent que no 
penses i treballes molt sense qüestionar rés, continuant 
amb l´ordre establert pels segles dels segles.

La felicitat personal no era important, les idees noves i 
millorar el món tampoc, la qüestió era no bellugar rés del 
seu lloc i fer individus frustrats per sempre.Per continuar 
amb els guanys de sempre. De millorar el món ja 
s´encarreguen els governs i ja podem veure com va tot. 

Aixó va ser una creació músical de fa vint-i-cinc anys 
enrera, encara que podem adonar-nos que el món no 
ha millorat gairé de forma global. El nostre país sí que 
està molt diferent desde l´any 1979, per sort i pel treball 
de molts i de tots. Però han disminuit les guerres, les 
pressons, els patiments psíquics? Sembla ser que el 25% 
de la població pateix un transtorm mixte d´ansietat 
i depressió, els joves prenen drogues, no hi ha feina 
estable, els lloguers representen quasi el total de les 
nómines, quan no són superiors a aquestes... Quin és el 
problema?

Parlar d´educació en tant poques línees és molt delicat, 
falta espai. Hem d’anar parlant fent salts. Qui mana 
els governs? La guerra i els seus beneficis, la pobresa i 
els seus beneficis, les malalties i els seus beneficis. Els 

diners. Si tots volem un món millor, ón és el problema? 
Ón és la dificultat? En la Productivitat? Qué produim?

La L.O.G.S.E, en el Preàmbul diu: 

“La nuestra es una sociedad en acelerado proceso de 

modernización que camina, cada vez más nitidamente, 

hacia un horizonte común para Europa. 

“... concediendo  en una gran relevancia a la educación 

y a la formación tratando de adaptararlas a la apertura 

del espacio individual, político, cultural y productivo, 

a la mayor rapidez y complejidad de los cambios de 

todo tipo, propiciando su prestación más prolongada 

a mayor número de ciudadanos, ... “.

Amb la bona voluntad de tots, dels qui fan les lleis, dels 
qui ensenyen i del qui aprenen, quin espai de temps es 
dona per a la formació personal, pel desenvolupament i 
creixement personal? Quin espai individual tenen els petits 
i els joves a les escoles?   Per l’acadèmic i tecnològic està 
tot previst, peró per l´educació emocional quantes hores 
se´n dediquen? Una hora al trimestre per alumne. És poc. 
Som essers linguístics, mamífers i necessitem més d´una 
hora trimestral per ser escoltats, orientats, estimats en 
el més profund de nosaltres. S´estima cada dia, en cada 
hora lectiva, aixó es veritat, peró fa falta més hores per 
a la formació personal, per donar suport a crèixer com 
persones i no només com a tècnics. Per rebaixar el nivell 
d´angoixa i de violència que es pot trobar a moltes de les 
aules de les nostres escoles o instituts.

Hem avançat molt però, no es continua oblidant el més 
important: trobar temps per ajudar a desenvolupar els 
més petits i joves la seva part emocional, la de conviure a 
gust i en pau amb els altres i amb si mateixos?.

Potser això és massa revolucinari... ?

PSC: POSICIONAMENT DEL PSC SOBRE EDUCACIÓ Joan Anton Martinez
Portaveu del PSC Teià

Educació

PPC: POSICIONAMENT DEL PPC SOBRE EDUCACIÓ 

en blanc
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A Teià hi ha també ofertes de formació 
més enllà de l’àmbit escolar (atenció, 
no confondre “de formació” amb 
“deformació”), principalment a La 
Unió, on es poden trobar cursos 
trimestrals d’anglès (fins a nivell 5), 
Ceràmica, Esmalts al foc, Restauració 
de mobles, Tall i confecció, Country, 
Fotografia digital… A més de cursos 
monogràfics diversos i xerrades i 
activitats puntuals. També s’han 
d’esmentar les seves exposicions, que 
canvien cada tres setmanes.

El consistori de normalització 
lingüística imparteix un total de 
cinc cursos de català: un per a 
catalanoparlants i un altre per a no 
catalanoparlants, ambdós presencials 
(aprofitant les instal·lacions del Casal 
de la Gent Gran de Teià), i tres de 
nivell intermedi a distància.

Informàtica, auxiliar de geriatria o 
gimnàs, entre d’altres, són cursets que 
trobareu a l’escola El Cim, gestionats 
per l’AMPA o l’Ajuntament.

Abans d’acabar, tots aquells que no 
heu pogut aprovar l’ESO però que 
vulgueu prosseguir amb la vostra 
formació, heu de saber que podeu 
fer-ho a l’Escola d’adults del Masnou, 
amb la qual té un acord l’Ajuntament 
de Teià.

Així que ja ho sabeu, fins a quarts de 
dotze que comença el Buenafuente 
teniu un munt de coses per triar.

Després de l’escola

Blai Collado Cabrera

És curiós que un cop feta 
l’enquesta, ens trobem 
bàsicament amb dues 
respostes:  aquells que 
estan contents, perquè 
creuen que l’oferta és bona 
i aquells que no ho estan 
tant, perquè desconeixen 
que n’existeixi alguna. I 
dic que és curiós, primer 
perquè no hi ha terme 
mig, i segon perquè, 

COM VALORES L’OFERTA 
EDUCATIVA EXTRAESCOLAR A TEIÀ?

Nom: Pere Rossell
Edat: 41
Professió: Jardiner
Fills: 2, de 6 i 10 anys
Està bé, és suficient pel tamany 
del poble. Hi ha escoles de música, 
dibuix, anglès, teatre... moltes coses. 
Això si, hem de tenir clar que els 
nens també han de jugar. 

Nom: Alexandra Castillo
Edat: 38
Prof.: Dissenyadora gràfica
Fills: 2, d’1 i 7 anys.
L’oferta actual està bé, però 
trobo a faltar cursos de cuina, 
Informàtica,  costura...

Nom: Josefina Gañet
Edat: 43
Prof.: Infermera i Logopeda
Fills: 1, de 10 anys
Està bé, hi ha prou coses. El que 
si trobo que falta són llocs on els 
nens puguin fer classes de reforç 
de diferents assignatures.

Nom: Ricardo López
Edat: 44
Professió: Mestre
Fills: 2, de 7 i 8 anys
Està molt bé, hi ha suficients 
activitats per un poble petit com 
és aquest. Això sí, trobo que faria 
falta una piscina coberta.

en principi tant els uns com els altres han rebut o no, la informació de les diferents activitats extraescolars. Així 
doncs, què és el  que ha fallat? Qui i com s’ha de resoldre? És hora de reflexionar.

Toni Martínez

Nom: Rosa Barriendo
Edat: 44
Professió:  Comerciant
Fills: 3, de 4, 6 i 13 anys
Estic molt contenta, hi ha moltes 
coses: idiomes, música... I a 
més a més molt ben anunciat. 

Nom: Sílvia Andiñach
Edat: 38
Professió:  Administrativa
Fills: 3, d’1, 7 i 11 anys
Trobo que està bastant bé, és 
prou àmplia i a més a més de 
qualitat.

Nom: Isabel Pérez
Edat: 46
Professió:  Dependenta
Fills: 1, d’11 anys
Trobo que està bastant bé, 
sobretot pel que fa als idiomes.

Nom: Lucia
Edat: 36
Prof.:  Quiromassatgista
FILLS: 1, de 6 anys
Actualment desconec que a 
Teià hi hagi oferta educativa 
extraescolar.

Nom:  Toni Hermán
Edat: 42
Professió: Delineant
Fills: 2, de 7 i 11 anys
No n’hi ha d’oferta, no fan cap 
activitat. Únicament es fan coses 
per la Festa Major.

Nom: Fermín Casquete
Edat: 35
Prof.: Director de producció
Fills: 2, de 5 i 7 anys
A teià, fora de l’escola no hi cap 
oferta educativa de la que jo tingui 
coneixement.

Nom: Imma González
Edat: 43
Professió: Infermera
Fills: 2, de 2 i 8 anys
No conec cap oferta educativa 
extraescolar que es realitzi 
aTeià.

L’ en
ques

ta
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L’escola
Encara corre per casa aquella tortuga de fang que vaig fer a l’escola, ja no recordo quants anys fa, i 
també dec conservar un tigre, ja desfilat, que vaig cosir amb poca traça, així com la meva primera –i 

única- bufanda de ganxet. En algun lloc guardo aquell àlbums de 3er, 4rt o 5è. I també conservo fotos 
de les colònies a la neu, de les rues de carnaval pel poble, d’obres de teatre, d’unes quantes festes de 

l’amistat i, en especial, d’aquella en què els de vuitè ens vam acomiadar amb una orla al cap, al clàssic 
estil universitari. És clar que ara el vuitè ja no existeix, i als nens de 13 anys, inmersos en l’ESO, 

aquesta paraula els sona a prehistòria.

Algunes coses han canviat des que jo anava l’escola,  
més enllà de la nova llei d’Ensenyament.

Poc abans que la nostra promoció es gradués, van començar 
les obres d’ampliació d“El Cim” que el convertirien en un gran 
centre dotat d’un nou i equipat laboratori, una biblioteca, una 
aula de plàstica o un gran gimnàs. Encara faltaven uns quants 
anys perquè es construís l’actual poliesportiu, i les classes de 
“gimàstica” sovint transcorrien a l’antic camp de futbol o a la 
muntanya, amb passejades entre pins que acostumaven a 
finalitzar al famós Pi de l’Indià. Ara ja no es pot accedir a aquell 
espai que moltes parelles coneixien tan bé, i molts d’aquells 
pins van passar a ser vinyes; l’antic camp de futbol va passar 
a ser un gran pati pels més grans de l’escola, deixant als més 
petits el que hi havia fins aleshores, i l’entorn de l’escola, gairebé 
verge quan l’edifici s’hi va construir, va anar urbanitzant-se 
paulatinament fins a desaparèixer pràcticament qualsevol 
buit de sòl. El Cim ha sigut testimoni de totes aquestes 
transformacions durant els darrers trenta-dos anys.

El 1973, uns dos-cents alumnes i tan sols nou mestres 

Nens sortint de l’escola, aquest any.Mural commemoratiu del 25è aniversari 
d’El Cim, a l’entrada de l’escola.

inauguraven l’escola que els permetia marxar de l’ajuntament i 
de Santa Rosalia, on fins aleshores alumnes i professors rebien 
i donaven classes respectivament. Des d’aleshores, l’escola ha 
anat creixent al ritme del poble i al ritme del progrés. 

L’avanç tecnològic, més que cap altre, ha evidenciat grans 
diferències entre present i passat. Fa vint anys, per exemple, 
no hi havia ordinadors ni internet. Però tampoc hi havia 
encara fotocopiadores, i s’utilitzaven  sistemes rudimentaris 
de còpia pràcticament artesanals. La majoria de les fitxes amb 
què treballaven els mestres eren escrites a mà, però també 
els treballs dels alumnes, els quals exercitàvem el canell amb 
l’esperança d’aconseguir bona lletra –sovint una fita utòpica-. 
De vegades, una taca maleïda engegava enlaire la feina de 
tota una tarda. I això que l’hora de berenar la passàvem a 
l’escola... En aquells temps, quan acabàvem les classes nens 
i nenes passàvem per la cuina a recollir el nostre berenar; de 
vegades galetes, d’altres pa amb codonyat i, de tant en tant, la 
tant desitjada tarrina de crema d’avellana... Ara normalment 
els nens berenen entre activitat i activitat, i, per curiositat, n’hi 
ha gaires que encara mengin codonyat? Petits i grans canvis 
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Els infants escolten el mestre de cerimònies, a 
“L’enterrament de la sardina”.  Any...

Nens i nenes jugant al pati  dels Grans

A fons!
han anat teixint noves etapes. 

Però malgrat la natural evolució, quan un passa per l’escola 
percep una especial sensació de que no tot ha canviat... 
Uns altres dibuixos penjats a la paret, uns altres murals, uns 
altres llibres, unes altres cançons... però, tanmateix, dibuixos, 
murals, llibres i cançons. Alguna cosa ha restat intacte al 
pas del temps i de les diferents promocions d’alumnes. La 
varietat de murals i treballs exposats reflecteixen l’esperit de 
treball i de participació que ja aleshores vas conèixer. Tracten 
dels temes i preocupacions actuals, alguns de nous i d’altres 
que ja treballàvem aleshores, com l’etern reclam de pau. La 
diversitat també hi segueix present en múltiples aspectes, 
així com l’esperit solidari plasmat en diferents activitats. Tot 
això t’és familiar. 

Segueixes recordant moments, situacions, i fins i tot emocions. De 
cop i volta, reconeixes moltes cares que, com la teva, expressen 
el pas del temps amb més o menys fortuna, reconeixes gestos 
i paraules, i t’adones que, malgrat haver-hi també moltes cares 
noves, un gran nombre de mestres continua allà, intentant Elisenda Guiu

transmetre, més enllà de les matèries, els mateixos valors que 
quan érets tu qui portava la bata i la motxilla. És agradable 
saludar aquells antics professors des de l’òptica d’un adult, 
quan els vas conèixer sent un nen. Provablement aquestes 
coses formen part dels avantatges d’haver crescut a un poble i 
El Cim des de sempre ha estat vinculat al seu. Això l’ha convertit 
també en testimoni de l’evolució de molts alumnes, del seu 
canvi de nens a adults, de fills a pares, d’estudiants a mestres, 
metges, mecànics, comerciants, advocats, electricistes... 

De la mateixa manera que el cicle vital mai s’atura, tampoc 
s’atura el creixement natural de l’escola, que properament 
tindrà una tercera línia per curs. Alguns elements perduren, 
d’altres es renoven i d’altres resten en les fotos o els records 
dels qui ho van viure. Com l’“enterrament de la sardina”, 
emblemàtic per molts de nosaltres. 

Per cert, algun dia podríem tornar 
a  retre-li homenatge?

Publicitat
A partir del proper any 2005 

s’obren els espais publicitaris 
al Butlletí Municipal

Per a més informació:
AJUNTAMENT DE TEIÀ

C/ Pere Noguera, 12
93 540 93 50

butlleti@teia.net
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CLUB PETANCA TEIÀ

El pasado mes de Noviembre, el club 
Petanca Teia, organizo un Torneo de 
Fiesta Mayor, al que invitamos a tres 
clubs, el Ramon y Cajal, el Mongat y el 
Premia de Mar. Quedaron campeones 
el Premia de Mar, segundos y terceros 
el C.P. Teia. Los Trofeos fueron 
entregados por el Alcalde Sr. Andreu 
Bosch y el regidor de Cultura Sr. Vall-
llovera. Despues de acabar la Liga 
Provincial, hemos tenido que jugar 
la promociòn, la jugamos contra 
el Valldaura B, afortunadamente la 
hemos ganado y nos mantenemos 
en 4ª. Ahora estamos jugando la 
Lliga del Maresme, empezo el 20 de 
Febrero, que descansamos, pero el 
segundo partido lo ganamos contra 
el Figuera Mayor, por 11-5. Tenemos 
a tres feminas jugando la Lliga del 
Maresme.

 Mª Carmen Alvarez
CLUB PETANCA TEIÀ

8 de març: Concert, Dones Compositores

Enguany, en commemoració del Dia Internacional de la Dona, pels qui 
encara ho desconeguin, el 8 de març, vam poder gaudir d’un magnífic 
espectacle musical organitzat pel Grup d’Opinió Dones 21, amb el suport de 
l’Ajuntament de Teià.

La presentació de l’acte, a càrrec de l’entitat organitzadora, va ser la 
introducció a una representació musical que reflectia la importància, i la 
necessitat, de sensibilitzar-nos i lluitar per una igualtat dona-home.

Maria Rosa Ribas, compositora i pianista, va ser l’encarregada d’arrodonir el 
preàmbul amb una magnífica exposició, pedagògica i animada, de la vida i 
obra de les dones compositores, i de totes i cada una de les peces, que van 
ser interpretades. 

El proper concert previst a Teià serà el diumenge 24 d’abril a la Palma 
en col·laboració amb l’escola de música Cadença.

La coral Picarol grup petits participarà en el “Juguem cantant” a 
Sant Pol de Mar. Es celebra el centenari del naixement del filòleg Joan 
Coromines, amb cançons de diferents contrades dels països catalans. 

Serà el dia 14 de maig. Entrada  gratuïta

La coral Picarol grup mitjans anirà a cantar a l’AUDITORI el dia 28 de maig 
conjuntament amb altres corals infantils del Secretariat.

Enguany es farà la cantata de’n Till Eulenspiegel. 
Les entrades es podran adquirir al Servi Caixa.

CORALS ESCLAT,  PICAROL I COR ATÀLIA

La compositora i pianista Maria 
Rosa Ribas amb la soprano Maria 

Àngels Miró en una fotografia 
després del concert.

Ella, juntament amb la soprano 
Maria Àngels Miró, van coronar el 
concert amb les seves fantàstiques 
interpretacions, piano i veu, que 
van aixecar els aplaudiments d’un 
públic abocat, al voltant de les 150 
persones.

L’aperitiu, amb cava i un complet 
pica-pica, va servir de final de 
festa.

Amb mostres com aquesta, cal 
que continuem insistint en la 
importància d’organitzar actes de 
sensibilització social, i per aquest 
motiu, hem de donar les gràcies, 
una vegada més, i felicitar molt 
sincerament, la bona organització 
del Grup d’Opinió Dones 21, a la Maria Rosa Ribas, per la seva participació, 
però sobretot per l’entusiasme i èmfasi que hi ha posat des del primer 
moment, i evidentment per la seva magnífica representació musical, al Cafè 
de Baix, per cedir-nos el piano i l’espai, a les compositores presents, i a les 
no presents, per oferir-nos la seva capacitat creadora, i a totes persones que 
van assistir al concert i que van fer possible el seu èxit.

Estem molt preocupats. L’Escola creix 
en nombre d’alumnes. Actualment 
P3 i P4 són ja de tres línies i es 
preveu que pel curs que ve, P3, P4 i 
P5, i probablement 1r, també siguin 
de tres línies. Però, hores d’ara, 
encara no en sabem res del projecte 
d’ampliació de l’escola per adequar 
l’espai per a la 3a línia, que ha de 
fer el Departament d’Educació de la 
Generalitat.
Tenim motius, doncs, per estar 
preocupats. I també decebuts per 
l’actuació de l’Administració, tant 
de l’anterior com de l’actual, que és 
qui ha de donar solució a aquesta 
situació. Si  l’educació era una 
prioritat per a l’actual Govern de 
la Generalitat, com és que no hi ha 
pressupost? La societat civil ens hem 
d’organitzar per exigir allò que per 
lògica ens pertoca.

Montse Riera
AMPA El Cim

AMPA de l’Escola El Cim
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El diumenge dia 26 de desembre del 
2004, a les 8’15 del matí al sud-est 
asiàtic, les 2’15 de la matinada a 
casa nostra, mentre molts encara 
estàvem amb la ressaca nadalenca i 
reposant per gaudir del dia de Sant 
Esteve, es produeix un sisme de 
proporcions considerables (8’9 de 
l’escala de Ritcher), el qual dóna lloc 
a uns tsunamis a l’oceà Índic, que de 
ben aviat confirmen els pitjors dels 
pronòstics: és la tragèdia natural més 
gran que hagi patit mai la humanitat 
fins ara de la que es tingui constància 
documental.

Ràpidament, salten totes les alarmes 
i la comunitat internacional comença 
a mobilitzar els seus mitjans. Aquí 
a Catalunya, l’òrgan habilitat per 
a les situacions d’emergència, el 
Comitè Català d’Ajuda Humanitària 
d’Emergència (CCAHE), que integra 
societat c iv i l ,  diverses ONG i 
administracions, va ser convocada 
poques hores després de les primeres 
informacions sobre la catàstrofe, fet 
que va fer possible coordinar una 
reacció immediata que es traduïa 
en l’enviament durant les 48 hores 
posteriors a la tragèdia dels primers 
ajuts. Tanmateix, la Generalitat de 
Catalunya, a través de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament 

(ACCD), acorda desplaçar al terreny 
dos equips: un de 10 forenses de 
l’Institut de Medicina Legal i un agent 
dels Mossos d’Esquadra, especialitzats 
en identificació en catàstrofes, que 
s’adreçarà a Tailàndia; i un d’altre de 
medicosanitari, seleccionat segons perfil 
personal i professional, amb l’objectiu 
d’atendre les necessitats bàsiques 
de la població afectada, compost per 
5 metges, 3 infermers i 2 logistes, 
amb destí a l’epicentre del tsunami 
i del terratrèmol, a l’illa de Sumatra, 
província d’Aceh, concretament a la 
ciutat de Banda Aceh. 

La sortida es prepara en molt poc 
temps, tot i així, amb l’esforç de molta 
gent anònima que va treballar i aportar 
tot el necessari, fins i tot en dies 
festius, l’equip medicosanitari s’endú 
una infrastructura força important, 
amb capacitat logística per a ser 
autosuficients: “kits” farmacèutics 
amb capacitat per atendre 10.000 
persones durant tres mesos, una 
potabilitzadora d’aigua, 3 tendes 
mèdiques polivalents totalment 
preparades amb camilles, grups 
electrògens, material electromèdic, 
etc. També es va preveure l’autonomia 
alimentària, comunicació per satèl·lit, 
vestuari adient, així com tendes de 
campanya per dormir, entre d’altres 

necessitats. Finalment, gairebé tot lligat, 
l’equip català aconseguim sortir cap a 
Madrid, per des d’allà traslladar-nos 
amb la resta de l’operatiu espanyol a 
la ciutat de Banda Aceh. 

El viatge d’anada es desenvolupa amb 
diversitat de pensaments i sentiments: 
apareix la nostàlgia d’allunyar-te dels 
teus tan de pressa, recordes l’encàrrec 
a la ferreteria que haurà d’esperar, 
la reunió amb la mestra del nen... 
Però hi ha moltes ganes d’ajudar i 
cooperar. Cal pensar que potser un 
dia a nosaltres també ens calgui ajuda 
i agrairem fins a l’infinit una mà que 
ens estiri; a més, hi ha un gran nombre 
d’afectats que són infants. Passen les 
hores de viatge i anem coneixent-nos 
entre tots els companys de la missió: 
alguns són nous, altres de retrobats. Hi 
ha preocupació pel que trobarem: les 
darreres informacions que rebem no 
són gens tranquil·litzadores i sembla 
ser que ens enfrontarem a una situació 
de destrucció i desolació molt per sobre 
del que ens podem imaginar. 

Ja arribant-hi, la visió que es té des 
l’aire és molt impactant: destrucció en 
molta longitud, orografia del terreny 
sense barreres, la qual cosa ha afavorit 
encara més l’abast del desastre; cabanes 
i construccions humils de pescadors i 
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agricultors arrasades. A la ciutat, barris 
sencers ofegats. 

Un cop aterrem, comencem a constatar 
i a viure el drama. L’aeroport està 
totalment col·lapsat; per la ciutat les 
poques parets que han quedat dempeus 
estan folrades de centenars de papers 
elaborats casolanament amb la foto i 
les dades dels desapareguts i que les 
famílies pengen amb l’esperança que 
algú els en pugui dir quelcom, el nombre 
de víctimes no para d’augmentar; la 
gent que anem trobant i que ha viscut 
el desastre estan en un estat de xoc: 
els que poden es mouen constantment 
per poder-se instal·lar en llocs més 
o menys segurs o buscant un mitjà 
de transport per fugir; les carreteres 
que connecten els pobles de la costa 
amb la ciutat estan destruïdes i els 
ponts inutilitzats; les principals 
infrastructures, com ara sanitat, aigua, 
sanejament, llum, aliments i refugi, han 
quedat totalment malmeses. L’hospital 
està totalment afectat: molts pacients i 
personal van patir directament l’efecte 
devastador del tsunami. Pobles sencers 
de la costa han desaparegut. Davant 
d’aquesta situació caòtica i després de la 
primera anàlisi in situ, cal sobreposar-
se i començar la feina immediatament: 
s’han de detectar necessitats, iniciar els 
contactes amb tothom que es mogui 
pel terreny i determinar quina és la 
manera més efectiva d’organitzar les 
diferents tasques a fer. 

Les condicions de treball són dures: 
és època d’estiu i, per tant, de pluges; 
força calor, humitat, mosquits, hi ha 
fang pertot arreu i alguna rèplica dels 
terratrèmols que espanten una mica. 
Hi ha moments i imatges esfereïdores, 
històries personals dramàtiques... Es 
fa difícil citar-ne alguna, però per a 
mi potser una de les més doloroses i 
dantesques va ser en accedir per primer 
cop a la sala de pediatria de l’hospital i 
veure el nivell de l’aigua al qual s’havia 
arribat; això, juntament amb tot el 
material que aquesta arrossegava, va 
provocar que els 25 nens ingressats 
en el moment del desastre, així com 
els seus familiars i el personal mèdic, 
morissin tots ofegats i atrapats pel 
fang i la runa. 

Els dies van passant i, tot i aparèixer 
alguna disconformitat en la coordinació 
general de la missió espanyola, 
s’intenten complir els objectius; a 
voltes, les decisions que s’adopten 
per part de l’esmentada coordinació 
els fan oblidar els principis bàsics 
d’atenció humanitària, corrent el 
risc de no identificar, entendre o 
considerar aspectes fonamentals 
com són la patologia endèmica, els 
protocols d’actuació en països amb 
recursos limitats, l’organització del 
sistema sanitari, la racionalització de 
l’assistència a la població i la priorització 
de serveis.

Ara, ja des de casa i escrivint aquest 
article, no paro de rememorar moments 
i instants viscuts... El fet de moure’s 
per la zona per poder oferir ajuda i 
assistència ens ha permès desplaçar-

nos a àrees molt necessitades, conviure 
més amb la població i veure de primera 
mà les conseqüències destructives del 
tsunami. Ha estat tota una experiència 
que m’ha fet sentir pena, emoció, 
tristor, ràbia contra no sé què per 
tot el mal que hi ha, i, de vegades, 
impotència per no poder arribar a 
tot arreu... Molta gent ho ha perdut 
tot, el silenci és absolut i els molts 
detalls que hi ha pertot arreu t’arriben 
molt endins: una sabata enmig de la 
runa, un àlbum familiar de fotos, una 
joguina... A hores d’ara, vull recordar 
els fets positius: la reacció solidària 
de gran part del món, el caràcter de la 
gent nativa, els somriures dels infants 
quan per uns instants els fas oblidar 
el que estan vivint, el fet d’ajudar 
la gent d’edat (els grans oblidats). 
Tot i conèixer anteriorment alguns 
dels països asiàtics i la seva gent, 
em torna a sorprendre el tarannà de 
molts d’ells: la regió d’Aceh no és 
una zona turística, no té indústries ni 
interessos internacionals. La majoria 
dels habitants de la regió són molt 
humils però amb un tresor enorme, 
són senzills, hospitalaris i cordials,  
i t’ofereixen, si cal, el poc que els 
queda, i tenen un gran respecte per 
la natura; per això no entenen perquè 
la natura s’ha comportat amb ells 
d’aquesta manera. Però per damunt de 
tot,  demostren a cada instant la seva 
gratitud envers nosaltres, a vegades 
només mirant-nos als ulls... El que 
no saben és que els afortunats som 
nosaltres d’haver-los conegut, fins i 
tot, en aquestes circumstàncies. 

Antoni Albiach i Pla 
Cooperant de la missió d’Emergència de 

la Generalitat de Catalunya al tsunami 
asiàtic. Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament. Veí de Teià.

Teià, febrer 2005.



les3maries.comkjh
L’institut

30
Les 3 maries.com

- Apa, que la reunió d’ahir al Cim…

- No trobeu que hi faltava algú?

- I tant! I mireu, parlant 
del rei de Roma…

- Què? On estaves ahir, 
que no et vam veure?

- Ahir…? A on…? 
Què voleu dir?…

- A l´escola, hi va haver 
una reunió i es va parlar 
de l´Institut.

- … entre altres coses.

- I com és que la 
Plataforma no hi va estar 
convidada?

- Doncs això és el que 
diem nosaltres!

- I què han dit de 
l´Institut?

- Un projecte 
meravellós… un edifici 
preciós, amb un gran 
pati, amb una sala que 
podria ser la cuina, un 
entorn fantàstic (je, je, je, 
l’institut va a Sant Berger); en fi, que sembla tot molt 
bonic.

- Que no t’enteres, tia!  Serà bonic, però encara trigarà 
un curs més, i ja són dos, si és que no tornen a fer tard 
i perdem encara un tercer curs!!

- No, si té raó. Vam perdre el primer curs per culpa 
de l’alcalde d’abans, el Castán. I ara, un altre curs per 
culpa dels de la Generalitat d’ara, que diuen que tenen 
altres urgències, i que l’institut de Teià pot esperar un 
any més. 

- I no us oblideu d’aquest Ajuntament, el Barbolla, 
vaja, ens va mig enredar assegurant-nos que estaven 
pressionant la Generalitat.. i mira, ara, com estem. 

Els de la Plataforma ens hauríem de tornar a posar les 
piles; tinc la impressió que si tornessim a fotre canya, 
els de la Generalitat encara trobarien algun motiu per 

afanyar-se.

- Ja ho deia jo; el què 
hem de fer és tallar 

l’autopista d’una 
vegada. Veuràs si en fan 

cas, o no!! Perquè, per 
ara, no tenim institut, 

ni escola bressol, i ves 
a saber quan haurem 

d’esperar per la tercera 
línia de l’escola.

- Jo crec que anem a 
pitjor, perquè l’escola 

s’haurà de quedar sense 
la mitja biblioteca que 

quedava, i també sense 
laboratori, perquè 

en algun lloc han de 
col�locar els nens que 
pugen de P3 i no tenen 

classe.
 

- Bé, jo trobo que hi ha 
prou motius per tallar 

l’autopista i per fer 
manifestacions, però a 
Teià no fem res, ni tan 

sols els perjudicats, que 
haurem de portar els 
nostres fills a Alella.

- Doncs això mateix és el que jo penso. No ens hem 
de creure res, tret de que la nostra força, és a dir, la 
mobilització, dóna resultats. Penseu que el compromís 
per escrit de la Generalitat de què inaugurarien l’institut 
el setembre que ve va ser arran de les primeres accions 
de la Plataforma…

- Apa, després d’això sí que podràs dimitir de la 
Plataforma, i nosaltres ja podem anar buscant un 
altre poble per viure i un altre butlletí per publicar les 
nostres reflexions.

Apa Maries, diem adéu a tothom, com a noies ben 
educades que som, que ves a saber si podrem tornar a 
publicar al proper número del Butlletí Municipal.

Agraïm la col·laboració especial 
de l’Ernest Blanch

Després de la reunió sobre el Pacte Nacional d’Ensenyament:

Clara, Emilia i Gisela.
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MILLION DOLLAR BABY
Intèrprets principals:
Clint Eastwood i Morgan Freeman  
Director: Clint Eastwood
Durada: 137 minuts.
  
Quan el lector rebi aquest butlletí, ja 
s’hauran lliurat els premis “Oscar” de 
Cinema i, per tant, es coneixerà quins 
professionals han estat agraciats i en 
quins apartats.

Enguany, un dels noms de més 
ressonància, és el de Clint Eastwood, 
que se’l nomina en qualitat de millor 
director i de millor actor per la pel.licula 
“Million Dollar Baby”, que ja té en el seu 
haver 2 Globus d’Or, a millor director 
i millor actriu ( Hillary Swank).

Aquest film, ambientat en el món de 
la boxa, presenta una notable variació. 
Aquí, el boxejador és una dona.

Després del pertinent estira-i-afluixa, 
l’amo del gimnàs, (Eastwood), accedirà 
a entrenar la decidida noia, i preparar-
la per a celebrar combats cada cop 
més seriosos. Sembla que als Estats 
Units, la boxa  femenina té força 
predicament.

L’argument, que podria haver estat una 
via lliure pel llagrimal, especialment en 
la segona meitat, no fa concessions al 
respecte; aquesta obscura història se’ns 
explica de forma concisa i aixuta. La 
boxa i tot el món que l’envolta, mai no 
ha inspirat un film que no fos llòbreg, 
pessimista, dramàtic... i aquest darrer 
no n’és pas l’excepció.

El fet d’haver estat rodat en interiors 
foscos i exteriors nocturns, pot resultar 
de visió feixuga quan es passi per TV o  
DVD. Això no treu, però, que “Million 
Dólar Baby” sigui una excel.lent pel.
lícula, sòbriament dirigida.

Pel que fa a Clint Eastwood en la faceta 
d’actor, hom només pot dir que ara és 
menys inexpressiu que en els seus inicis, 
per tant, si finalment ha rebut l’Oscar 
com a millor actor, se li haurà fet una 
considerable injustícia a Jaimie Foxx, 
insuperable en el rol de Ray Charles 
en el film “Ray”.
 
Valoració: 7,5

    RETALLS DE BRASIL A LA MOTXILLA 
                                                                                                         5 de gener de 2005
Baixo de l’autobús i trobo allò amb el que ja m’he anat familiaritzant al llarg d’aquest viatge: una filera de 
nens riallers i descalços que reciten “agua mineral, un real” .Tots ells lluiten pel mateix amb la mateixa arma, 
la nevereta de porexpan, però entre ells encara no hi ha rivalitat. Un altre grup t’ofereix posada, servei de 
guia, aigua de coco i guaranà allà on siguis, tot alhora. I quan veus que la seva rialla no defalleix, a tu t’entra 
encara més pena.Això és el que ens passa quan arribem a Caraíva, un poble al sud de l’estat de Bahia.

Caraíva, el miratge a l’altra banda del riu
Entre indi i tropical, els seus carrers són de sorra de platja, i la gent hi camina descalça. Per arribar-hi, cal 
creuar el riu del mateix nom amb una canoa, i un cop allà, aprofitar el luxe d`un poble sense cotxes ni motos 
i amb el cel més estrellat que s`hagi vist mai. 

Lluny del tòpic de poble bananero, l̀ oci i la caipirinha només la disfruten els turistes a la zona “nord” 
del poble (és un dir, el poble és molt petit). A l̀ altra banda, a la seva, els habitants de Caraiva, del més 
gran al més petit, treballen des que surt el sol, que aquí es molt més d`hora: la pesca, la venda de cocos 
i d`artesania i la càrrega i descàrrega de productes que vénen de l̀ altra banda del riu constitueixen les 
principals activitats de subsistència.

A la nit, el botiguer més pròsper de tots treu bancs a fora i connecta la tele. Les mares i els més petits riuen i 
s’encanten davant d’aquest “Noche de fiesta” a la brasilenya, mentre que els adolescents, tímids, s̀ ho miren 
des de lluny, potser una mica avergonyits de les sospitoses proeses de l’aparell. 

A uns quants quilòmetres del poble hi ha una reserva indígena anomenada Pataxós. Ens llevem ben d’hora 
per anar-hi abans de que el sol ens ofegui totes les forces, i ho fem acompanyades de l’Arí, un nadiu de 
17 anys “venido a más” que ara viu a Caraíva i que s’ofereix a fer-nos de guia per un mòdic preu que ell 
mateix regateja abans que nosaltres ho intentem. Les cases sense portes ni porticons a les finestres són la 
característica més destacada de l’aldea. Construccions bàsiques d’un sol espai on no hi ha res més que allò 
estrictament necessari. Els nens tiren pedres als arbres per fer-ne caure la fruita, i al bell mig del poble, una 
colla d’artesans tranquils que es treuen les mosques de sobre mentre fan els collarets. Després d’això, tornarem 
a Caraíva per marxar al dia següent, ja enyorades d’un lloc que encara no hem abandonat. La banda sonora 
d’aquests nostres dies a la vila és la dels motors dels generadors de corrent que algunes cases tenen  (altres 
encara van amb espelmes). A Caraíva, l’electricitat hi ha arribat fa poc, i el frenesí de la modernitat encara 
és una seducció per descobrir. Nosaltres volem tornar-hi abans que els atrapi del tot.

El somni d’una nit d’estiu: Boipeba        10 de gener de 2005

Arribem a Boipeba suades i extasiades de busos borregueros, ferrys, canoes i motxilles brutes i cada cop més 
pesants. Afortunadament però, aviat ens passa el cansament, transformant-se vertiginosament en fascinació: 
totes les diapositives mentals de l’imaginari tropical es materialitzen a l’arribada en aquesta illa, on un de 
cada tres habitants és rastafari i on, al cap de poques hores de ser-hi, ja ens saluda mig poble.

A Boipeba hem d’adequar els nostres conceptes de temps i horaris, i exigències de serveis en general. Encara 
no hem entès quan obren i quan tanquen les poques botigues que hi ha, com tampoc comprenem quan és 
què arriba tot allò que estan a punt de portar-los-hi. Assumim doncs, que aquí cal deixar que les onades 
s’enduguin la pressa i et portin la calma. En qualsevol cas, la vida a l’illa i el seu entorn és, de moment, el 
més proper al meu concepte de paradís, encara que, depèn de com t’enganxi, l’aïllament i el modus vivendi 
pelat i bàsic d’aquests illencs pot convertir-se en la porta de l’infern. Fluctuant entre aquests dos extrems, 
com la marea baixa que deixa al descobert piscines naturals de coral i un mar pla i transparent de somnis, o 
la marea alta salvatge que cada dia inunda els mateixos xiringos, i t’immobilitza al punt de l’illa on siguis, 
sense poder-hi fer res. I, malgrat tot, a Boipeba, l’únic perill que hi ha és que et caigui un coco al cap mentre 
prens la fresca sota una palmera...

Encara ens queda molt Brasil, afortunadament. Però si no fos per tot aquest Brasil que ens espera, en aquesta 
illa on et fan els sucs amb 12 taronges, on la gent es desplaça a cavall, on s’avisa al comerciant adormit 
picant de mans a l’entrar a la botiga, on la mariscada, les gambes i les llagostes les menges a preu d’entrepà 
barceloní, on la nit cau de sobte sense avisar, on tothom es saluda, on la gent passa hores asseguda al carrer 
només mirant a l’infinit, en aquesta illa ens hi hauríem quedat. Africana i tropical, tranquil·la i salvatge, 
dolça i dura al mateix temps, Boipeba és el somni d’una nit d’estiu.

Guarnides amb picades de mosquits i llagues al peus, i amb la por de no trobar un lloc paragonable a aquest 
però igualment il·lusionades, arribarem avui a Salvador de Bahía. Els tambors ja ens repiquen a dins.

Mariona Guiu Pont

ELENA RIBA I CORTACANS




