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Farmàcia     93 555 35 18

Mercat Municipal   93 555 58 42
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Servei de Recaptació                   93 540 90 12
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M.Angel Morón   670 22 58 12

Joan Oliveras   659 59 81 11

   607 49 81 11

Manel Llaberia   670 25 47 29

telèfons útils

A la nota introductòria de l’article “El tenor Pau Civil, homenatjat a Teià” publicat en l’anterior 
Butlletí, apareixen dues errades, que volem esmenar:
 -Pau Civil va néixer el 1899 (i no pas el 1988).

-L’autor del llibre biogràfic dedicat al tenor és Sergi Civil.
 (i no pas Joan Pau Civil, que, però, també va assistir a l’acte).

 La joventut de Teià
En aquest número del butlletí presentem els resultats d’un estudi que ens permet de conèixer 
millor la joventut del nostre poble. Hi haurà qui vegi en aquest treball reflectides les seves 
pròpies impressions, i n’hi haurà també qui consideri que tota semblança amb la realitat és 
pura coincidència. En qualsevol cas, no està de més que tots plegats recordem que avui en 
dia l’únic mitjà per obtenir una visió global de la realitat que ens envolta és l’estadística, amb 
totes les seves virtuts i defectes, errors i encerts. 

L’apropament a aquest sector de la població de Teià s’ha realitzat tot estudiant-ne la seva 
situació en cinc àmbits diferents com són: l’educació, el treball, l’habitatge, la salut i la 
participació i l’oci. Amb l’objectiu de que aquests cinc puntals permetin de copsar una 
perspectiva global de la nostra joventut.

Una de les conclusions que permet extreure aquest estudi és la difícil relació entre els joves 
i Teià. D’una banda ens trobem amb el problema de la mobilitat; la situació geogràfica de 
Teià, i la seva limitada oferta d’entreteniment obliga a desplaçar-se a l’hora de posar en 
pràctica gairebè qualsevol activitat d’oci.

D’altra banda, l’arrelament; la joventut de Teià està (com deia aquell anunci) preparada, 
amb un nivell educatiu superior a la mitjana catalana, i tot i així són excepcionals els casos 
d’aquells que poden trobar al poble una feina relacionada amb els seus estudis. Naturalment, 
això és secundari si es compara amb la situació de l’habitatge a la vila (preus elevats, mínima 
oferta de lloguer, etc.). Aquests són els dos factors determinants a l’hora d’explicar perquè 
els joves que decideixen emancipar-se han de fer-ho fora de Teià.

Tot i que soni a tòpic polític, aquesta i d’altres qüestions que posen de manifest l’estudi no 
haurien de ser vistos com problemes, sinó com a reptes, oportunitats de conèixer-nos millor 
tots els teinanencs (joves i n o tant joves) i anar construint mica en mica un poble millor.
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Teià i Massarosa, municipis agermanats

Reproduïm un reportatge fotogràfic 

dels actes als quals va participar 

la delegació, formada per l’alcalde, 

Andreu Bosch, i el regidor de Cultura, 

Oriol Vall-llovera, i els portaveus dels 

grups municipals, Agustí Barbolla 

(ERC), Josep Botey (CiU) i Josep M. 

Gallés (PSC); a més de la jutgessa de 

pau, M. Rosa Bertran, el director de 

l’escola El Cim, Manuel Gallego, la 

presidenta de la Coral Esclat, Marian 

Llussà, i el dibuixant Toni Batllori.

 

Convé remarcar d’aquest viatge 

l’actuació dels gegants i grallers de 

Teià a la Cittadella del Carnevale di 

Viaregio, ciutat organitzadora del 

Carneval de Viareggio, el segon més 

important d’Itàlia, després del de 

Venècia; la Colla Gegantera també va 

Els alcaldes de Massarosa i Teià, un cop signat l’agermanament, a Campo Romano (Massarosa).

Des del 24 de setembre, Teià i Massarosa, municipi de la Toscana italiana, estem agermanats. 
intervenir en els actes de signatura 

oficial de l’agermanament, a Campo 

Romano (Massarosa), i a la cloenda 

de l s  ac tes  d ’agermanament  a 

Gualdo, un preciós poblet medieval 

agregat a Massarosa. També va ser 

molt significativa la inauguració de 

l’exposició dedicada al dibuixant 

català Alfons Font al Museo Nazionale 

del Fumetto di Lucca, institució amb la 

qual podrem col∙laborar des del Fons 

Antoni Batllori de Teià.

 

L’acollida que vam rebre per la gent 

i les autoritats de Massarosa va ser 

extraordinàriament hospitalària i 

molt emotiva. I molt emotiva va ser 

la interpretació dels Segadors per 

part de la banda musical de Quiesa 

(Massarosa) tant a Campo Romano 

com a Gualdo, així com també la 

interpretació de guitarra de “El 

testament d’Amàlia” per part de Carlo 

Pelagi a l’església de Corsanico, on hi 

ha un orgue monumental del XVII.

 

Des de l ’Ajuntament de Teià,  i 

comptant amb l’ajut i la implicació de 

la societat civil, donem la benvinguda 

al primer agermanament de Teià, a la 

ciutat de Massarosa, des d’ara ciutat 

agermanada amb Teià!

Els dies 22 al 26 de setembre van tenir lloc a Massarosa els actes 

d’agermanament entre ambdós municipis, que es va oficialitzar amb la 

signatura i jurament d’agermanament en el Ple del Consell Municipal de 

Massarosa, presidit pels alcaldes de Massarosa, Fabrizio Larini, i de Teià, 

Andreu Bosch, acte que es va poder seguir en directe per webcam des de 

la Casa Municipal de Cultura La Unió. En aquest acte l’alcalde de Massarosa 

va lliurar la clau de la ciutat a l’alcalde de Teià.

(de dalt a baix i d’esquerra a dreta) 1-L’alcalde de Teià contempla els treballs de teler d’una de les alumnes de l’escola d’adults per a dismuïts psíquics de 
Villa Gori.2-Alumnes de l’esco
3-La delegació de Teià davant del Comune (ajuntament) de Massarosa, amb alguns regidors i responsables municipals. 4-Alcalde i regidors de l’Ajuntament 
amb alumnes de l’escola d’educació especial Villa Gori, acompanyats de l’alcalde de Massarosa i la 
cap dels Serveis Socials de la Versilia. 5-Els gegants de Teià i el de Massarosa, “Il Pappottoro”, se 
saluden després del ball d’honor a la Cittadella (ciutadella) del 
Carneval de Viareggio. 6-La regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Viareggio fa lliurament d’una màscara de cartró-pedra a 
l’alcalde de Teià, a la Cittadella del Carnevale di Viareggio. 
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Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament 

de Massarosa (Consiglio Comunale di 

Massarosa) de 30 de març de 2004 de 

compromís i manifestació de la voluntat 

d’agermanar-se amb Teià, sessió en la 

qual va poder participar l’alcalde de 

Teià, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, en 

representació de la nostra Vila i com a 

president de la delegació institucional 

de Teià per a l’agermanament amb 

Massarosa, arran de la visita de la 

delegació institucional de Teià per 

a l’agermanament entre el 28 i el 31 

de març de 2003, l’acord del qual es 

va donar compte per part d’aquesta 

Alcaldia en el Ple de maig de 2004.

Havent acollit a Teià la delegació 

institucional de Massarosa, 

encapçalada per l’alcalde (sindaco) de 

Massarosa, Sr. Fabrizio Larini, entre els 

dies 5 i 9 de maig, amb la participació 

de tots els grups municipals d’aquest 

Ajuntament i del teixit associatiu 

local, tant esportiu com sociocultural 

i empresarial. I havent acollit a la 

Sala de Plens de l’Ajuntament de 

Teià l’acte de recepció institucional 

de la delegació de Massarosa, amb la 

intervenció dels alcaldes de Massarosa 

i Teià, Sr. Fabrizio Larini i Sr. Andreu 

Bosch i Rodoreda, respectivament, i 

dels portaveus dels grups municipals 

Acord de ple d’aprovació unànime de la proposta 
d’agermanament entre els municipis de Massarosa i Teià

d’aquesta Ajuntament, Sr. Agustí 

Barbolla (ERC), Sr. Josep Botey (CiU), 

Sr. Josep M. Gallés (PSC) i Sr. Eugeni 

Aguilà (PP).

I havent rebut l’acord de Ple aprovat 

per unanimitat per part del Consiglio 

Comunale de Massarosa de proposta 

formal d’agermanament d’ambdós 

municipis, d’1 d’agost de 2005, així 

com també la proposta de programa 

de signatura oficial de l’agermanament 

a desenvolupar a Massarosa entre els 

dies 22 i 26 de setembre (RE 4.397, de 

30 d’agost de 2005).

Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Teià de 18 de març de 2004 de Suport a la iniciativa de l’Ajuntament de Teià per 

iniciar el procés d’agermanament amb Massarosa (Lucca, Itàlia), previ a la proposta d’agermanament tramesa per part 

de l’Ajuntament de Massarosa (Comune di Massarosa) de 28 de novembre de 2003 (RE 5.537).

La delegació de Teià amb alumnes i mestres d’una de les escoles de Massarosa.
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Per a més informació sobre Massarosa: 
www.teia.net i www.comune.massarosa.lu.it

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar la proposta formal d’agermanament 
de l’Ajuntament de Massarosa de l’1 d’agost de 2005. 

Segon.- Autoritzar l’Alcalde-President, Sr. Andreu Bosch 
i Rodoreda, a la signatura oficial de l’agermanament entre 
els municipis de Massarosa i Teià que ha de tenir lloc a 
Massarosa el proper 24 de setembre.

Tercer.- Nomenar una delegació d’agermanament 
de Teià amb Massarosa constituïda per l’alcalde, el 
regidor de Cultura i els portaveus dels grups municipals 
de l’Ajuntament de Teià, a més de quatre persones més 
del teixit associatiu i sociocultural de Teià (la jutgessa de 
Pau, el director de l’escola El Cim, la presidenta de la Coral 
Esclat i el dibuixant Toni Batllori), i que també comptarà 
amb la participació de la Colla Gegantera de Teià. 

Quart.- Comprometre’s a organitzar al llarg del 2006 la 
signatura oficial d’aquest agermanament a Teià i a elaborar 
un programa quadriennal d’intercanvis institucionals, 
socioculturals, educatius i escolars i d’altres vessants, 
encaminats a la participació de la socieat civil de Teià en aquest 
procés d’agermanament, tot acollint-se a la convocatòria 
2006 de suport a les accions d’agermanament de ciutats 
europees per part de la Comunitat Europea mitjançant 
l’Àrea de Recursos Europeus del Consell Comarcal del 
Maresme. 

Cinquè.- Trametre a l’Ajuntament de Massarosa 
(Comune di Massarosa) i al Consell Comarcal del Maresme 
l’aprovació d’aquests acords. 

Teià, 20 de setembre de 2005



I així, tres mesos després, l’alcalde 
Fabrizio Larini va formalitzar aquest 
desig oficialment mitjançant una carta 
afectuosa del 28 de novembre de 2003; 
i tot seguit vam iniciar el trajecte cap 
a l’agermanament intercanviant-nos 
missatges de correu electrònic i de 
correu ordinari i moltes telefonades 
entre ambdues secretaries d’alcaldia.

Fins a arribar a la fi de març de 
l’any passat, amb una estada de la 
nostra delegació a Massarosa durant 
cinc dies inoblidables: a la seu de 
l’Ajuntament, a les escoles i instituts, 
amb els empresaris locals, amb les 
associacions culturals i socials, etc. En 
aquella ocasió vaig tenir l’oportunitat 
i el plaer d’intervenir en la sessió del 
vostre Plenari o Consell Municipal, 
aleshores sota la presidència de Fabio 
Francesconi, un dels promotors més 
tenaç de l’agermanament amb Teià, així 
com també la satisfacció d’escoltar les 
paraules de suport de l’alcalde Larini i 
del portaveu de l’oposició, Luca Poleti. 

Després de la vostra contesa electoral 
municipal de juny de l’any, l’alcalde 

Larini reemprèn novament les relacions 
institucionals i per raons administratives 
vam ajornar la visita de la delegació de 
Massarosa a Teià fins al maig del 2005. 
I ens vam esmerçar per retornar amb 
reciprocitat la vostra hospitalitat.

I entre delegació i delegació ha nascut 
l’amistat entre Teià i Massarosa. A Teià 
heu deixat una emprempta afectuosa 
entre les associacions locals culturals, 
esportives i socials, a la nostra escola 
d’educació primària, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, pertot arreu.

I avui som aquí per signar oficialment 
el nostre agermanament. Un 
agermanament que uneix dues 
comunitats: la de Teià, catalana; i la 
de Massarosa, italiana. Dos pobles 
europeus i mediterranis units amb 
amistat i fraternitat: Catalunya i la 
Toscana. 

Permeteu-me una disquisició lingüística. 
Som una comunitat catalana i doncs 
parlem el català, una llengua romànica 
que pertany a quatre comunitats i 
estats diversos: a més de la llengua 

pròpia de Catalunya, a l’Estat espanyol 
el català és llengua oficial al País 
Valencià i a les Illes Balears, i es parla 
també en una franja llarga i estreta 
del territori d’Aragó; però el català és 
també la llengua oficial del petit estat 
d’Andorra, als Pirineus; i també a la 
Catalunya del Nord, a la França sud-est; 
i crec que ho sabeu també, el català 
és llengua reconeguda oficialment de 
la ciutat de l’Alguer, a Sardenya. El 
català, per episodis medievals de la 
Corona Catalanoaragonesa, ha deixat 
traces lèxiques en el sard, en el 
napolità i també en el sicilià. I vet aquí 
una curiositat: el toscà ens ha deixat 
indirectament una traça en el català, 
a través del sard i de l’alguerès: la 
paraula sarda luminu, herència del 
cors i del toscà antic, fou introduïda 
fa temps en el català de l’Alguer per 
referir-se al «llumí». I del dialecte 
alguerès es va introduir en el català 
literari dels primers anys del segle XX 
de la mà del I Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana que va tenir lloc 
a Barcellona el 1906. I avui el català 
llumí us l’agraïm, nosaltres catalans, a 
la Toscana.

Encuriosit he cercat la paraula 
en Vocabolarietto del vernacolo 
massarosese d’Aquilio Lugnani, i he 
trobat luminella per referir-se a 
la «pupil·la», una bonica metàfora 
d’etimologia comuna. Ves a saber si 

Discurs de l’alcalde de Teià d’agermanament amb Massarosa
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Teià i Massarosa confirnen avui oficialment el seu agermanament, un procés 
que va néixer fa aproximadament dos anys, una mica per atzar, a través de 
Marco Sibona, un torinès resident a Teià des de fa anys, lligat familiarment a 
Teià, que em va fer saber l’interès del batlle i de l’Ajuntament de Massarosa 
d’agermanar-se amb un municipi català.

( continua a l’altre full )
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amb aquest agermanament podreu 
recuperar l’antic toscà lumino... 
Perdoneu, de nou, aquesta dissertació 
filològica i dialectal, però la meva 
formació lingüística m’ha fet pensar i 
m’ha traït el protocol que ha d’observar 
un batlle. Però crec que és una molt 
bonica història.
 
I ara, sí, retorno a Teià i a Massarosa. 
Quants aspectes ens lliguen i quantes 
semblances sense haver-nos conegut 
abans: el nostre parc de la Serralada 
Litoral amb el vostre parc regional de 
Massaciuccoli-San Rossore; la nostra 
proximitat al mar, sota els turons i 
muntanyes, com a Teià, que però no 
té la vostra extraordinària llacuna 
de Massaciuccoli; el nostre jaciment 
arqueològic romà de Vallmora lligat 
a la família dels Pedani Clemens i el 
vostre patrimoni arqueològic, amb les 
terme romanes i altres jaciments; 
els vostres olivars es casen amb les 
nostres vinyes, amb la nostra DO Alella; 
l’economia de les plantes i de les flors 
ornamentals que compartim, i molts 
d’altres aspectes. Nosaltres som més 
petits, però. 

I fins i tot el topònim ens enllaça: 
Massarosa, de Massa Grausi, el fundus 
o la propietat de Grauso; Teià, en llatí 
Vila Taliano, és  a dir les terres de 
Talius. Teià és un municipi mil·lenari, 
ja documentat en els documents 
de l’edat Mitjana, d’ençà del segle 
X, com Massarosa. I aquest any és 
particularment joiós per a nosaltres: 
aquest agermanament s’inscriu en els 
actes de commemoració dels 500 anys 
dels Privilegis de Teià, en definitiva 
500 anys de municipalitat, deixant de 
banda la jurisdicció feudal. I aquells 
privilegis concedits pel rei Ferran II 
de Catalunya i Aragó als prohoms de 
Teià, entre els quals el primer batlle 
Pere Noguera, avui immortalitzat en 
la figura de cartró pedra del gegant 
de Teià que ens acompanya en aquest 
pacte d’agermanament. Per la qual 
cosa, vosaltres, ciutatadans i ciutadanes 
de Massarosa, compartiu amb nosaltres 
aquesta celebració històrica, de 
la qual també Massarosa n’és avui 
protagonista. D’aquell esdeveniment 
del segle XVI, l’escut de Teià inclou 
oficialment els colors heràldics de 
Catalunya, de la bandera catalana, les 
quatre barres vermelles sobre fons 
groc que caracteritza també el nostre 
estendard.

Però Massarosa i Teià compartim 
allò que és més important: el desig 
de recíproca amistat i d’intercanvis 
socials, escolars, culturals i tants altres 
projectes que hem d’emprendre d’ara 
endavant.

Us porto el compromís de la sessió 
del Ple municipal d’aquest dimarts per 
oficialitzar el pacte d’agermanament, i 
estem a punt per compometre’ns amb 
fermesa i il·lusió a esdevenir un altre 
exemple de fraternitat entre ambdós 
pobles europeus. I el nostre compromís 
per organitzar al llarg de l’any que 
ve la ratificació de la signatura oficial 
del nostre agermanament, ja oficial i 
operatiu des d’avui, a Teià i a confegir 
un programa quadriennal d’intercanvis 
institucionals, socioculturals, escolars i 
de qualsevol altre vessant, adreçats a 
la participació de la societat civil de 
Teià en aquest pacte d’agermanament, 
inserit en els programes 2006 de suport 
a les iniciatives d’agermanament de 
ciutats europees per part de la Unió 
Europea. 

I avui, m’acompanyen els components de 
la delegació oficial de Teià, constituïda 
pel regidor de Cultura, Oriol Vall-

llovera, pels regidors portaveus dels 
grups municipals Agustí Barbolla 
(ERC), Josep Botey (CiU) i Josep M. 
Gallés (PSC), per la Jutgessa de Pau 
de Teià, M. Rosa Bertran, pel director 
de l’escola d’educació primària El Cim, 
Manuel Gallego, per la presidenta del 
cor local Coral Esclat, Marian Llussà, i 
pel dibuixant de còmics, Toni Batllori, 
membre del Consell del Fons museístic 
municipal Antoni Batllori i Jofré; i 
finalment, els geganters i grallers 
de Teià amb el seu president, Joan 
Tarradas. 

En nom de tots ells i en nom de Teià us 
adreço la primera salutació institucional 
de fraternitat. Moltes gràcies.

Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde

Massarosa (Toscana, Itàlia) 
24 de setembre de 2005

Portada de la revista ofial de Massarosa
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Seleccionada la proposta d’avantprojecte 

de la biblioteca pública de Teià

El jurat reunit avui que ha resolt el veredicte 

estava constituït per representants de la 

Diputació de Barcelona (el coordinador 

de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme 

i Habitatge, Jordi Bertran; el coordinador 

de l’Àrea de Cultura, Esteve Leon; el cap 

de l’Oficina Tècnica de Cooperació, Josep 

Solé; i el cap del Servei de Biblioteques) 

i de l’Ajuntament de Teià (l’alcalde, 

Andreu Bosch; el primer tinent d’alcalde, 

Joan Anton Martínez; el regidor de 

Cultura, Oriol Vall-llovera; i l’arquitecte 

municipal, Joan Anton Novo), a més 

de l’arquitecta de prestigi nomenada 

pel Col∙legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya, Conxita Balcells.

 

El sistema de concurs acordat amb 

intervenció de jurat entre l’Oficina Tècnica 

de Cooperació i l’Ajuntament de Teià es 

basa en la importància de l’equipament, amb 

tres usos complementaris: d’una banda, 

la construcció de la biblioteca pública 

de Teià al solar de can Llaurador, d’uns 

900 m2 útils, adjacent a la masia de can 

Llaurador; en segon lloc, la rehabilitació 

de la masia de can Llaurador, d’uns 460 

m2, com a futura seu de l’Arxiu Històric 

Municipal i serveis annexos, com ara bar-

cafeteria; i, finalment, l’enjardinament i 

condicionament del parc públic també 

adjacent, d’uns 19.000 m2.

Les característiques de l’avantprojecte guanyador 

Gòdia & Barrio arquitectes, SL són:

1. Pel que fa al criteri de representativitat, la proposta es basa en un parc 
que recupera la idea dels horts de flors del Maresme i en la construcció 
d’una biblioteca semisoterrada sota una de les feixes que configuren 
aquest espai d’inspiració agrària; un edifici que respecta, a més, la imatge 
de la masia de can Llaurador i possibilita la visió de la biblioteca des de la 
riera de Teià i, per tant, des de la nova carretera que haurà d’unir el cas 
urbà amb la N-II.

2. Pel que fa a l’adequació al programa funcional de la biblioteca, 
s’adequa i resol qualitativament i quantitativament el programa funcional 
de biblioteques, i haurà de permetre l’ús independent de la sala polivalent; 
a més de resoldre bé els accessos al bar cafeteria ubicat a la masia i l’accés 
a l’edifici de la biblioteca, l’avantprojecte preveu una zona d’aparcament 
públic i respecta la zona d’ubicació de la fira de la Festa Major.

3. Quant al criteri de selecció de sistemes constructius, estructurals i 
materials, la proposta està basada en el parc, que resol molt bé i integra 
l’entorn i el paisatge, i harmonitza la construcció de la biblioteca amb la 
proposta de parc, amb una vegetació molt estudiada per tal de ressaltar 
colors diversos en funció de l’època de l’any.

Aquest equipament, a més connectarà el casc urbà amb els nous sectors 

residencials de la Plana i la Solera, actualment en execució.

Aquest projecte, finançat entre l’Ajuntament 

de Teià, la Diputació de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya, es començarà a 

construir probablement a partir de mitjan 

2006, i el cost de construcció previst 

és aproximadament de 2.000.000 EUR, 

a més dels gairebé 950.000 EUR que 

l’Ajuntament destinarà al parc públic.

La proposta d’avantprojecte presentada per Gòdia & Barrio 
arquitectes, SL ha estat la guanyadora d’entre les 5 propostes 
finalistes del “Concurs amb intervenció de jurat per a la selecció 
d’una proposta amb caràcter d’avantprojecte de la biblioteca i parc 
de can Llaurador”. Per tant, serà aquest equip d’arquitectes els 
encarregats de la redacció del projecte executiu tant de la biblioteca 
i rehabilitació de la masia de can Llaurador com del parc públic de 
can Llaurador, que hauran de presentar cap al maig del 2006.
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El Departament de Governació dóna un ajut extraordinari 
per a pavimentar i arranjar el carrer Berenguer Raudors

Les obres preveuen la millora dels serveis 

i un paviment amb llamborda, que 

connectarà amb el camí del cementiri, 

pavimentat l’any passat amb recursos 

municipals. L’obra té un pressupost de 

120.727 EUR, dels quals la Generalitat 

subvencionarà 108.654 EUR.

 Aquest carrer, avui de sorra, acostuma 

a estar força malmès per les pluges, 

i connecta directament el passeig de 

la Riera amb el camí del cementiri. 

Aquestes obres seran complementàries 

a la pavimentació amb el mateix 

tractament i millora de serveis de la 

part alta de torrent del Dr. Barrera que 

s’han d’executar a partir de gener, un 

cop seran adjudicades, de tal manera 

que l’accés al cementi de Teià serà pel 

torrent del Dr. Barrera, de pujada, i per 

Berenguer Raudors, de baixada.

 

Aquestes millores formen part de 

les actuacions dels compromisos de 

l’equip de govern (ERC/PSC) de millorar 

i revaloritzar el casc antic. En aquest 

sentit, també s’estan executant les 

obres de pavimentació i millora del 

clavegueram del torrent de Casa Bru 

i carrers adjacents, amb el tractament 

homogeni de paviment de llamborda 

rústica, amb els costos compartits 

entre contribucions especials del veïnat, 

recursos municipals d’inversió pública 

i subvenció del programa general del 

PUOSC de la Generalitat de Catalunya.

El carrer Berenguer Raudors, un dels carrers més emblemàtics del casc antic de Teià, serà 
pavimentat i arranjat en un termini màxim d’un any, gràcies a l’ajut extraordinari que el Departament 
de Governació i Administracions Públiques ha atorgat dins el programa MUNICAT 2005.

Medi Ambient subvenciona amb 14.220 EUR l’execució de 
les franges de prevenció d’incendis
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha comunicat a l’Ajuntament de Teià l’ajut de 14.220 
EUR per a l’execució de les franges de prevenció d’incendis de les tres urbanitzacions periurbanes 
del terme municipal de Teià (les Delícies; Gran Vista-les Nogueres; Santa Fe-Assumpció-Paradís).
Les obres de delimitació de les franges 

tenen un cost total de 37.874 EUR, 

d’acord amb el projecte aprovat, 

i es van començar a executar el 

passat juliol, a través de la Federació 

d’ADF del Maresme, empresa que 

va guanyar el concurs. Val a dir que 

l’administració local ha trigat un any 

a complir totes les prescripcions i 

tràmits administratius que marca la  

Llei de Prevenció d’Incendis del 2003.

 

Amb aquesta subvenció, els veïns 

i veïnes de les tres urbanitzacions 

veuran disminuït substancialment 

l’import del preu públic aprovat per 

Ple que han de satisfer a l’Ajuntament, 

que és qui ha assumit subsidiàriament 

l’execució de les franges. D’aquesta 

manera, entre setembre i octubre se’ls 

comunicarà el nou import resultant de 

l’ajut de la Generalitat de Catalunya.

Aquest nou projecte és un modificat del 

que es va redactar fa anys i que haurà de 

preveure la preservació dels plàtans de 

la riera en el seu tram urbà, al passeig 

de la Riera, condició sine qua non perquè 

l’Ajuntament doni el vistiplau a aquesta 

infraestructura que forma part del pla 

de soterrament de rieres del Ministeri 

de Medi Ambient.

La Generalitat ha publicat la licitació del projecte 

de soterrament del tram urbà de la riera de Teià

El passat mes d’agost va sortir publicat al DOGC la licitació de la redacció del projecte de 
soterrament de la riera de Teià en el seu tram urbà (des del passeig del Castanyer fins a l’inici 
del casc urbà), amb un cost de 65.345 EUR (+ IVA), que assumeix i coordina l’Agència Catalana 
de l’Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Per això, actualment s’està executant, 

a càrrec del Ministeri i sota direcció de 

l’ACA, la fase de soterrament del tram 

sud sorrenc de la riera, des del passeig 

del Castanyer fins al pont de l’autopista 

C-32, unes obres que s’han reiniciat aquest 

agost i que s’enllestiran d’aquí a dos mesos 

aproximadament. Una obra prèvia a la 

construcció de la carretera que unirà Teià 

directament amb la N-II, seguint el traçat 

de la riera de Teià, pressupostada el 2005 

per la Generalitat de Catalunya, i que es 

preveu que s’executi l’any que ve, un cop 

ha estat aprovat aquest agost el projecte 

constructiu i l’actualització de pressupost, 

i el control de qualitat i adequació de la 

normativa de ferms per part de la Direcció 

General de Carreteres.



9L’equip de govern informa

El Departament de Cultura atorga 10.725 EUR més a les 
excavacions del jaciment de Vallmora del Projecte Cella Vinaria

En aquest moments s’estan executant, 

a càrrec de Gamarra & Garcia, les obres 

de reintegració i restauració dels murs 

de les tres sales de premsatge centrals 

del jaciment dels segles I aC i II dC, 

amb la consolidació i restauració de 

les dolia (tines) i dels dipòsits, fase 

que s’allargarà fins a final d’any.

El Projecte CELLA VINARIA comptarà 

t ambé  pe r  a  aques ta  f ase  de 

reintegració d’un ajut provinent del 

fons de caixes, concretament de Caixa 

Laietana, amb un conveni que se 

subscriurà aquest mes de setembre, 

quantitat que s’afegirà als 51.200 EUR 

d’ACESA atorgats aquest juliol i amb 

els 6.000 EUR més d’Alella Vinícola 

Can Jonc; a més dels 200.000 EUR 

dels fons FEDER 2004-2005.

El Conseller d’Agricultura visita l’estand.

Estat actual dels treballs de reintegració de les dues sales de premsatge de vi del jaciment de Vallmora

Amb un import total de 10.725 EUR, la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 
subvenciona una part de les excavacions dutes a terme en el jaciment vitivinícola de Vallmora, en el marc de 
l’execució del Pla director del Projecte CELLA VINARIA de centre d’interpretació museístic sobre els orígens i el 
comerç del vi a la Laietània romana, quantitat que s’afegeix als 12.000 EUR atorgats l’exercici anterior.

El Projecte Cella Vinaria és present a la 

La XXV edició de la Mostra de Vins i 

Caves de Catalunya, que va organitzar 

e ls  dies 22 al  25 de setembre 

l’Institut Català de la Vinya i del Vi 

de la Generalitat de Catalunya, dins 

els actes de la Festes de la Mercè 

de Barcelona, va comptar amb un 

estand de l’Ajuntament de Teià 

de presentació del Projecte CELLA 

VINARIA de centre d’interpretació 

museístic sobre els orígens i el 

comerç del vi a l’època romana i 

l’estat dels treballs de reintegració del 

jaciment romà vitivinícola de Vallmora 

(Teià). L’Ajuntament de Teià hi va ser 

convidat per l’INCAVI, dins del marc de 

col∙laboració d’ambdues institucions.

La Mostra va ser inaugurada per 

l’honorable conseller d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya, Antoni Siurana i Zaragoza, 

que va saludar personalment l’alcalde 

en funcions de l’Ajuntament de Teià, 

Joan Antoni Martínez.

 

Gràcies a aquesta iniciativa, hi va 

haver molt d’interès per part del 

públic assistent a conèixer tots els 

detalls del projecte CELLA VINARIA, de 

la mà dels arqueòlegs Antoni Martín 

i Carles Velasco i de la tècnica de 

promoció econòmica municipal Anna 

Moreno.

Presentat el Projecte 
Museològic Cella Vinaria 
i el nou conveni 2005 
amb Caixa Laietana

El passat 30 de setembre es va presentar 

a la Unió el Projecte Museològic CELLA 

VINARIA, a càrrec de l’arqueòleg Antoni 

Martín director del projecte. L’acte va 

comptar amb la presentació de la Dra. 

Isabel Rodà, catedràtica d’Arqueologia 

Clàssica de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. El projecte pretén donar a 

conèixer, a través d’un parc arqueològic, 

els orígens, la producció i el comerç del 

vi laietà i tarraconense a l’època romana, 

que es caracteritzarà per disposar d’un 

exemple arqueològic en el jaciment romà 

vitivinícola de Vallmora, actualment en 

fase de reintegració i consolidació.

L’acte també va servir per fer públic el 

conveni 2005 de Caixa Laietana signat 

amb l’Ajuntament de Teià, mitjançant 

el qual l’entitat Caixa Laietana aportarà 

58.000 EUR a la fase de reintegració 

i consolidació de les estructures del 

jaciment de Vallmora. Durant l’acte, 

l’alcalde de Teià, Andreu Bosch, va 

agrair al president de Caixa Laietana, 

Jaume Boter de Palau, aquesta nova 

col∙laboració.

 

L’acte es va inscriure dins el marc de 

les Jornades Europees del Patrimoni a 

Catalunya 2005, que també van comptar 

amb una jornada de portes obertes al 

jaciment de Vallmora l’1 d’octubre, amb 

les explicacions dels arqueòlegs Antoni 

Martín i Carles Velasco.

XXV Mostra 
de Vins i 
Caves de 
Catalunya

l’equip de govern informa
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Pel que fa al transport públic, 

l’Ajuntament de Teià ha fet un estudi 

per millorar l’actual oferta de servei 

tant pel que fa a la freqüència de pas 

com pel que fa al recorregut. Aquest 

estudi l’hem elaborat conjuntament 

amb els Ajuntaments d’Alella i El 

Masnou, ja que és un àmbit on podem 

mancomunar serveis per estalviar 

costos.

Aquest estudi ha costat 36.000 euros 

dels quals, l’Ajuntament de Teià n’ha 

pagat 3.000 solament. 

En aquest sentit l’Ajuntament de Teià 

ha encapçalat una iniciativa, que es 

coneix com a “Declaració de Teià”, on 

hi participen tots els Ajuntaments del 

baix Maresme, i que ha servit per obrir 

negociacions amb el Departament de 

Estudi de transport públic:

Ajuntament de Teià 3.000 eur

Ajuntament d’El Masnou 6.000 eur

Ajuntament d’Alella 3.000 eur

Subvenció Diputació 24.000 eur

Total 36.000 eur

v

Convé remarcar que, si bé l’escut és 

oficial des del 1996, l’oficialització 

de la bandera no es va arribar a 

tramitar en el seu moment, per la 

qual cosa l’equip de govern (ERC i 

PSC) va proposar iniciar els tràmits 

d’adopció de bandera oficial per 

acord de Ple de 26 de gener de 2005, 

també aprovat per unanimitat, per tal 

que l’Ajuntament rebés l’assistència 

tècnica corresponent, que elabora 

Armand de Fluvià, conseller heràldic 

i president de la Societat Catalana de 

Genealogia, Heràldica, Sigil∙lografia i 

Vexil∙lologia. Aquesta decisió obeïa 

al desig de presentar oficialment la 

bandera en els actes de cloenda de 

la commemoració dels 500 anys dels 

Privilegis de Teià, dins el programa de 

la Festa Major 2005.

 

Tanmateix, la primera proposta 

vexil∙lològica de la Generalitat, de 30 

de març de 2005, només incloïa, sota 

fons blanc, la reproducció de la mata 

de tei (o matapoll) que caracteritza 

l’escut oficial de Teià.

En el Ple del 19 de maig, a petició 

del grup municipal de CiU, i després 

de les consultes dutes a terme per 

l’alcalde al conseller heràldic Armand 

de Fluvià, se sol∙licita, d’acord amb el 

Reglament de Símbols dels Ens Locals, 

que s’accepti la proposta d’incloure-hi 

els Quatre Pals de l’escut, de la senyera 

catalana, tenint en compte la condició 

de Teià com a vila reial, històricament 

sota jurisdicció reial, tal com consta 

als Privilegis de Teià de 1505.

 

Finalment, amb escrit de 12 de 

juliol de 2005, la Direcció General 

d’Administració Local,  proposa 

definitivament la bandera de Teià amb 

aquesta descripció vexil∙lològica:

 

“Bandera apaïsada, de proporcions 

dos d’alt per tres de llarg, blanca 

en els dos primers terços verticals, 

amb el matapoll verd fosc de l’escut 

d’alçària 2/3 de la del drap i amplària 

5/9 de la llargària del mateix drap, 

al centre; i amb l’últim terç vertical 

groc amb quatre pals vermells.”

 

La proposta és aprovada per unanimitat 

en el Ple del 20 de setembre de 2005, 

i hom procedeix a la seva exposició 

pública durant un mes, transcorregut 

el qual la proposta de bandera 

esdevindrà oficial.

Aprovada inicialment 
la bandera oficial de Teià
En el Ple de setembre es va aprovar per unanimitat la proposta de bandera 

local oficial que, d’acord amb les normes vexil∙lològiques que determina 

la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, 

tindrà la següent caracterització:

Mobilitat a Teià
Des de la Regidoria de mobilitat volem informar 

que aquest és un any en que estem fent una feina 

de planificació en tots els àmbits, que esperem 

que doni els seus fruits el proper any.

“Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3), blanca, amb el matapoll (o tell) verd fosc 

de l’escut, d’alçària 5/7 de la del drap i amplària 13/21 de la llargària del mateix drap, al centre.”

Política Territorial i Obres Públiques, 

per aconseguir una subvenció per la 

millora del servei de transport públic 

a la comarca. De moment ja hem 

aconseguit el compromís polític del 

Departament de dotar d’una partida 

pressupostària al pressupost de l’any 

que ve, per poder millorar l’oferta del 

servei actual d’autobús.

Pel que fa a la millora de la mobilitat, 

l’Ajuntament ha rebut una subvenció 

de la Diputació de gairebé 28.000 

euros per realitzar un estudi de 

trànsit, rotació d’aparcament i creació 

de camins peatonals. Aquest estudi 

no té cap cost pels veïns de Teià i es 

presentarà al llarg d’aquest any per 

poder debatre les diferents solucions 

que es proposin. 
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S’acaba la redacció de 

l’anàlisi de la realitat juvenil de Teià

Aquest procés, iniciat al mes de 

novembre de 2004, s’ha traduït en 

aquest document finalment fet realitat 

gràcies a la intervenció i col.laboració 

de molta gent que, de forma directa o 

indirecta, ha participat en alguna de 

les fases de la seva elaboració.

En primer lloc, cal agrair el lideratge 

en el projecte i l’autoria de l’estudi als 

tres joves de Teià que hi han participat, 

sense la intervenció dels quals avui 

no disposaríem d’aquest document: 

l’Adriana Manich, la Mireia Moriel, i el 

Gerard Vall-llovera.

Tots tres són estudiants de Ciències 

Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra 

i han desenvolupat aquest treball com 

a assignatura de Practicum d’aquests 

estudis.

I val la pena destacar que han combinat 

tres aspectes interessants per a la redacció 

del document: la formació acadèmica 

necessària, ser joves, i ser de Teià. És a 

dir; han pogut fer un tractament rigorós 

de les dades estadístiques combinat amb 

un coneixement directe i de primera mà 

de la realitat juvenil de Teià.

En segon lloc, també agrair i valorar 

les aportacions de tots aquells que heu 

format part activament dels diferents 

grups de discussió convocats de forma 

oberta durant els mesos de febrer i maig 

d’enguany: grups de joves de diferents 

franges d’edat, representants d’entitats 

i associacions diverses de Teià, personal 

tècnic de l’Ajuntament, persones a títol 

individual, etc.

De ben segur que en el document definitiu 

trobareu reflectida d’alguna manera la 

vostra aportació a la causa. 

I finalment al Consell Comarcal del 

Maresme i a l’Observatori Català de la 

Joventut, per la seva tasca de seguiment 

del projecte i d’assessorament tècnic, 

sobretot en la fase d’anàlisi quantitativa 

de les dades.

A la regidoria de Joventut i als propis 

joves els toca ara continuar la feina 

iniciada: d’una banda difondre el 

contingut de l’estudi i, de l’altra, fer 

pròpies les conclusions per incloure-

les en el Pla Local de Joventut.

I seguir treballant per a l’assoliment 

d’un dels objectius prioritaris que ens 

hem fixat: la participació juvenil. Sens 

dubte, un dels aspectes a millorar del 

procés de redacció de l’estudi ha estat la 

baixa participació als grups de discussió 

malgrat els esforços de convocatòria.

Per tant, mantenim aquesta línia de 

treball entenent que iniciar processos 

participatius és fruit d’un treball a mig o 

llarg termini. De moment, esperem que 

ben aviat us podrem convocar per fer 

la presentació formal dels resultats de 

l’anàlisi de la realitat juvenil de Teià i que 

llavors ja poguem distribuir exemplars 

d’aquest estudi degudament editat.

El passat mes de juny es va completar el procés de redacció del document d’Anàlisi de la 
Realitat Juvenil de Teià que, incorporat al Pla Local de Joventut, s’ha de convertir en referència 
necessària i obligada per al plantejament de les polítiques de joventut al nostre poble.

Subvencions de Generalitat i Diputació 

per als projectes de joventut

L’Anàlisi de la Realitat Juvenil. 

Aquest estudi s’ha elaborat 

d’acord amb l’assessorament del 

Consell Comarcal del Maresme 

i de l’Observatori Català de la 

Joventut.

Aquests dos documents i els 

projectes concrets definits per a 

l’any 2005 han estat considerats 

mereixedors de suport econòmic 

per al seu desenvolupament en 

forma de subvencions, atorgades 

per Generalitat i Diputació 

respectivament:

Pla Local de Joventut: 2.850 EUR

Anàlisi de Realitat Juvenil: 3.500 EUR

Fruit del treball d’aquest últim any en matèria de Joventut, a Teià disposem 

per primera vegada de dos documents bàsics per encarar les accions de futur 

en aquesta àrea: 

El Pla Local de Joventut. Va ser aprovat per unanimitat al Ple Municipal 

del mes de març, i ha estat reconegut com a tal en la valoració posterior 

realitzada per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat.
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Cicle de Concerts a la Fresca

Vam poder gaudir de racons i sons tan diferents com el concert de bossanova 

als jardins de la Llar Sta. Rosalia, la música tradicional cubana al Casal de la 

Gent Gran, les versions del grup pop-rock “El Último de la Fila” a les piscines 

municipals, i la música clàssica de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 als jardins 

de Can Godó.

Durant el mes de juliol es va celebrar a Teià la segona edició del cicle de concerts 

a la fresca, enguany no dedicat de forma monogràfica a un sol estil de música.

El grup musical Aragem en un moment del concert

Amb aquesta experiència, va ser fàcil 

que s’engresquessin a tirar endavant 

una activitat de caire lúdic per a 

l’època d’estiu: sopar de germanor, 

cercatasques animat pels Vatukem, i 

fi de festa amb concert al Parc de Can 

Godó. Tot organitzat i coordinat pels 

membres d’aquesta comissió de joves, 

Participació en les activitats d’estiu per a joves
Sens dubte, la celebració de la Nit Jove a Teià va ser l’activitat amb major participació de les proposades per a 

aquest col.lectiu durant el mes de juliol. Una proposta que va sorgir a iniciativa d’alguns dels responsables de 

l’organització del Cercatasques de la Festa Major de l’any passat.

Actuació memorable de 
Jordi Savall a la Parròquia

En el marc de la celebració dels 500 anys dels Privilegis de Teià, i coincidint amb 

els actes programats en motiu de la Diada Nacional de l’Onze de Setembre, el 

dimarts 13 de setembre vam poder assistir a Teià a una actuació memorable 

d’un dels principals exponents de la recuperació de la música antiga al nostre 

país: en Jordi Savall.

“Armat” únicament amb la seva viola de 

gamba de set cordes, i acompanyant 

el recital amb una amena capacitat 

pedagògica, vam poder descobrir en 

les dues hores de durada del concert 

totes les potencialitats i possibilitats 

d’aquest instrument antecessor del 

violoncel.

(de dalt a baix) 
La Consellera de Cultura i l’alcalde entrant a la Parròquia. 
Jordi Savall amb la Consellera i l’alcalde entre d’altres.

La Parròquia de St. Martí de Teià 

va esdevenir l’escenari idoni 

tant des del punt de vista estètic 

com sonor, i l’acte va comptar 

amb la presència de nombroses 

autoritats: la  Consellera de 

Cultura, Sra. Caterina Mieras; la 

Delegada del Govern a Catalunya, 

Sra. Carme San Miguel;  la 

Diputada a l  Par lament de 

Catalunya, Sra. Teresa Aragonès; 

i alcaldes i regidors del Masnou, 

Cabrera i Vallromanes.

Una vegada més, des de la regidoria de Cultura agraïm públicament la disponibilitat de totes les seus que ens han acollit. 

Si no hi tenen inconvenient, i vista la bona resposta de públic, l’any que ve tornarem a trucar a les seves portes.

que esperem que després de l’èxit de 

participació continuïn generant idees 

per complementar l’oferta d’activitat 

per a joves amb propostes sorgides 

dels propis joves.

L’altra proposta d’estiu va ser 

l’obertura de la piscina dues nits de 

divendres del mes de juliol, amb una 

assistència no massa nombrosa.

Un dels dies l’activitat es va 

complementar amb un dels concerts 

del cicle d’estiu a càrrec del grup 

“Penúltimo”, que va interpretar 

versions del grup “Último de la Fila”.

El dimarts 4 d’octubre, diada de Sant 

Francesc, va tenir lloc a can Puigoriol 

la commemoració dels 100 anys de 

la capella dedicada a Sant Francesc 

d’Assís. El bisbe de la Seu d’Urgell 

i copríncep d’Andorra, monsenyor 

Joan-Enric Vives, va celebrar la missa 

commemorativa, durant la qual mossèn 

Josep-Lluís Molas va llegir la felicitació 

del nunci del Vaticà en nom del Papa 

Pare Benet XVI, i el padre somasco 

Bruno Luppi va llegar a la família un 

pergamí d’agermanament del custodi 

del monestir de Sant Francesc d’Assís 

(Itàlia). Entre els convidats, a més dels 

familiars i treballadors i treballadores 

del Blanqueig, també hi va ser present 

l’alcalde de Teià, Andreu Bosch.

 

Des de l’Ajuntament de Teià 

volem felicitar la família Puigoriol 

per l’efemèride i per l’excel∙lent 

restauració de la capella de Sant 

Francesc, que dignifica el patrimoni 

arquitectònic i artístic local.

La capella de can 
Puigoriol celebra 

100 anys
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Des de l’Àrea d’hisenda hem respost 

diferents peticions dels vilatans 

demanant explicacions per la pujada 

a l’impost de l’IBI que ha hagut de 

realitzar aquest any l’ajuntament de 

Teià amb l’acord de tots els grups 

polítics representats a l’Ajuntament. 

Remarco aquest fet, perquè crec 

que és important fer veure a tots els 

vilatans, que els polítics de Teià amb 

un acte de responsabilitat no han fet 

polèmica d’un tema tant delicat com 

aquest, i s’han posat d’acord per poder 

equilibrar el pressupost municipal, que 

es trobava en una situació econòmica 

força delicada.

Com dèiem, vistes les diferents peticions 

que hem rebut, recordem a tots els 

vilatans que el regidor d’hisenda, en 

aquest cas, està a la seva disposició per 

tots els aclariments necessaris.

Pujada de l’IBI

Al llarg d’aquests dies els usuaris de 

les companyies d’Amena i “Telefònica 

Móbiles” han patit un servei deficient. 

Pel que fa a Amena l’avaria va afectar 

en la cobertura els dies 13, 14, 15 i 

16 d’agost. La raó va ser un incendi 

produït a la seva antena situada a El 

Masnou. El tema de Telefònica és més 

greu ja que sovint ens quedem sense 

cobertura. Hores d’ara encara no ens 

han donat cap explicació raonable 

sobre el tema malgrat les gestions 

realitzades. En tots dos casos hem de 

deixar ben clar que a l’Ajuntament no 

se li pot atribuir cap responsabilitat.

Deficiències en la 
Telefonia Mòbil

Campanya de Nadal: 
“Fes poble, 

compra a 
Teià”

L’ajuntament donarà suport a la 

campanya “ FES POBLE, COMPRA A 

TEIÀ “, per afavorir el consum a les 

botigues , al mercat i als establiments 

de Teià. Els clients dipositaran una 

butlleta amb el seu nom , adreça, i 

telèfon per tal de participar en un 

sorteig amb valuosos premis.

En els darrers mesos l’emblemàtica 

papereria de  can Ferran va tancar 

les seves portes i en el seu lloc, s‘hi 

ha instal.lat una oficina bancària del 

BBVA, al Pg. de la Riera num.124. 

La pèrdua d’una papereria ha estat 

compensada  amb l’obertura de la 

nova papereria El trèvol màgic, al Pg. 

de la Riera num.115, on hi havia la 

botiga El nou video. Agraïm la feina 

feta dels que han plegat i desitgem 

sort als que han obert.

Comiat  i 
benvinguda a nous 
establiments

Alguns  dels restaurants dels quatre 

pobles: El Masnou, Alella, Teià i Montgat 

que pertanyen a la denominació d’origen 

Alella participaran en les primeres 

jornades gastronòmiques  del raïm i 

del vi de la  D O  Alella,  del 4 al 20 de 

novembre. De Teià, hi participaran els 

restaurants Can Padellàs i  L’Antigó. 

Durant una quinzena oferiran plats 

cuinats en els quals el raïm o el vi d’Alella 

seran presents en les receptes. 

Jornades 
Gastronòmiques 
del raïm i del 
vi de la  
DO  Alella

Més  aparcament
a La Riera

Es preveu que en el tram de la plaça de 

Catalunya, pujant la Riera a la dreta, 

s’hi pugui aparcar mentre hi hagi obres. 

Amb això es guanyaran unes places 

durant quinze dies, que milloraran les 

necessitats d’ aparcament al centre 

del poble. Els senyals indicadors ja hi 

són col∙locats. 

Actualment només es pot aparcar a 
la Riera alternant a banda i banda 
segons les quinzenes.

ACESA, concessionària de l’autopista 

C-32, el passat mes de juliol va 

executar l’encàrrec d’incloure el nom 

de Teià en tots els panells indicadors 

de la sortida 8 d’Alella i el Masnou, 

després de la sol∙licitud de l’alcalde 

de Teià adreçada a la Delegació del 

Govern a les Societats Concessionàries 

d’Autopistes i a la Direcció General 

de Carreteres, del Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques.

Inclosa la indicació de TEIÀ en els panells 
de la sortida d’Alella de l’autopista C-32

Gràcies a totes/s els tècnics, i 

voluntàries/s, que han participat i han 

fet possible aquesta campanya solidària

Felicitats!

1.919,80 euros

Recaptació de la  

Campanya “Mulla’t” 2005

Per a sol.licitar visita, truqueu al

tel. 93 540 93 50 
(matins de 9h. a 14h.)

Atès  que l’Ajuntament és obert 
tots els dijous a la tarda, us 

recordem que dos dijous al mes 
l’Oficina Municipal d’Informació 
al consumidor (OMIC) i el Servei 
d’Orientació Jurídica(SOJ), són a 

la vostra disposició.

OMIC i SOJ



14 l’equip de govern informa

El passat mes de juliol l’arquitecte 

responsable de l’ampliació i remodelació 

de l’escola, en Romà Arañó Güel, va 

signar l’adjudicació de la redacció del 

Projecte Bàsic i d’Execució, de l’Estudi de 

Seguretat i Salut, del Projecte d’activitats 

per a Llicència Ambiental, de l’Estudi 

de Patologies, de l’Estudi Geotècnic i 

de l’Aixecament de Plànols i posterior 

Direcció d’obra d’ampliació. 

Al llarg de tot el mes d’agost membres 

del seu equip han estat treballant prenent 

mides. Per altra banda, l’equip de govern 

ha continuat negociant amb els mestres 

que actualment ocupen l’edifici adjacent 

per tal d’oferir una alternativa més a 

l’equip d’arquitectes. Els oferiments 

alternatius s’estan valorant per part 

dels mestres que l’ocupen.

La 3a línia

La ubicació de dues aules més ha 

fet que la direcció hagi optat per 

readaptar espais al centre: allà on hi 

havia una aula on es compartia un 

espai de biblioteca i aula de reforç, 

s’ha partit creant una aula ordinària 

i un petit espai d’ús múltiple. Allà 

on era el laboratori també estarà la 

biblioteca. També s’ha adaptat com a 

aula ordinària un aula que s’utilitzava 

per realitzar reforç. 

La despesa que ha generat tota 

aquesta adaptació (uns 24000 €) 

ha anat a càrrec de l’Ajuntament ja 

que el Departament no l’ha volgut 

assumir. Malgrat les negociacions per 

tal que no hi hagués reducció d’espais 

Inici del curs escolar
Un nou curs escolar que ve marcat per l’augment 

Problemes al transport escolar
Novament ens hem trobat amb la problemàtica del transport 
escolar de l’alumnat que cursa ESO i Batxillerat a l’IES d’Alella. 

Durant els darrers dos cursos aquesta 

regidoria ha intentat col.laborar per 

tal que aquest servei fos gestionat 

d’una forma racional. Enguany hem 

aconseguit que a finals de juliol els 

pares i mares de l’alumnat de 1r 

d’ESO conegués les parades dels 

seus fills i hem insistit per tal que, 

en relació a l’alumnat de Batxillerat, 

també poguessin tenir coneixement 

de les places lliures disponibles a 

l’inici del mes de setembre, però no ha 

estat possible. 

Cal aclarir que l’Ajuntament NO TÉ CAP 

COMPETÈNCIA en aquest tema, col.

labora per iniciativa pròpia. Finalment 

hem optat per realitzar un comunicat 

de premsa i ara el Consell Comarcal 

ha reaccionat convocant una reunió 

entre totes les parts implicades: 

direcció del centre, consell comarcal, 

AMPA i regidoria. Esperem arribar a 

concrecions que millorin la qualitat 

del servei. Per altra banda des de 

la regidoria de Mobilitat s’ha estat  

treballant des del curs passat en 

un pla nou de transport públic que 

afavoriria la mobilitat tant al Masnou 

com Alella i sembla ser que en el 

primer trimestre del 2006 es podrà 

iniciar la seva implantació.

aquest curs no hem pogut disposar 

de mòduls i esperem que, de cara al 

proper curs, el Departament aculli 

les nostres suggerències coincidint 

amb l’inici de les obres d’ampliació i 

remodelació. 

A la consergeria de l’escola s’ha 

produït un canvi de personal i l’equip 

de govern està estudiant la viabilitat 

d’ampliar aquest servei amb personal 

a temps parcial.

En la línia de millora viària trobareu 

que s’ha estrenat la rotonda d’accés 

a l’escola i s’estan realitzant les obres 

d’urbanització del tram final del carrer 

dels Pins.

En el passat Ple de l’Ajuntament del 

17 de juliol d’enguany, a proposta de 

l’equip de govern i en consonància 

amb els compromisos electorals, tots 

els grups municipals van acordar 

assumir el compromís de crear una llar 

d’infants de titularitat municipal abans 

de la fi del curs 2007-2008. D’acord 

amb el Mapa de llars d’infants de 

Cataluya 2004-2008 aquesta constaria 

de 45 places per a infants de 0 a 3 

anys. També l’equip de govern es va 

comprometre, abans de la finalització 

de l’any 2006, a presentar l’estudi 

de viabilitat econòmica i funcional. A 

mesura que s’avanci en aquest tema 

en continuarem informant.

Escola 

bressol

d’una línia a P5 i 1r i l’inici del procés de la tercera línia.

Malgrat que ja han passat uns mesos i Sant Joan queda 

lluny, cal assenyalar que aquest any van tenir lloc en 

aquella vetllada unes actuacions incivils i vandàliques, 

tot i que minoritàries. Les més significatives van ocórrer 

a la plaça Catalunya on es van cremar els contenidors 

de vidre, plàstic, escombraries i brossa orgànica. També 

Un Sant Joan 
 mogut

va haver-hi papereres i globus de fanals malmesos 

(tot plegat ha suposat un cost estimat de 4000€). I no 

únicament va afectar el mobiliari urbà sinó que també 

hi van haver vidres de cotxes trencats per efecte de 

petards col.locats als parabrises. Es va haver d’intervenir 

requisant material pirotècnic a menors, donat que 

estaven en possessió de material no autoritzat. Creiem 

que cal una reflexió: hi ha actituds i comportaments que 

no es poden delegar en l’Administració.
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Funcionament del 
servei de neteja

Tal i com vam anunciar, després d’un 
període de prova i successives modificacions 
hem arribat a un model de recorregut. 
L’objectiu del mateix és d’informació 
per una banda i de compromís per una 
altra. Al llarg del proper any podrem 
fer una valoració objectiva  de cara a 
poder plantejar actuacions de millora, ja 
que som conscients que ÉS NECESSARI 
millorar aquest servei. A tots i totes 
ens agradaria poder realitzar els canvis 
ràpidament però cal saber d’on venim: 
ha calgut una renovació de la maquinària 
(adquisició de nova maquinària), una 
nova ubicació dels serveis (l’anterior 
vulnerava moltes mesures de seguretat), 
sistematitzar la feina i innovar en les 
comunicacions.

Sense que serveixi d’excusa, cal informar 
que aquest estiu, degut a la sequera, 
hem prescindit de l’ús de l‘aigua per a 
la neteja de carrers.

Un altre tema important, pel que fa a la 
percepció de la neteja viària, és la presència 
de voluminosos (mobles, trastos, restes 
d’obra,…) i bosses d’escombraries al 
voltant dels contenidors. Malgrat tenir 
un servei de recollida GRATUÏT cada 15 
dies per voluminosos d’un màxim de 80 
kg (és a dir, no les restes de buidar un 
pis o una habitació) i la possibilitat de 
la DEIXALLERIA (amb una bonificació en 
l’IBI) encara és nombrosa la presència 
incivil de diversos estris al carrer que 
dóna una imatge de brutícia i deixadesa 
del nostre poble. Estem estudiant la 
possibilitat d’ampliar el servei de recollida 
però si les actituds no canvien de poca 
cosa servirà. El carrer és de tots i hem 
de ser conscients que de tots en depèn 
que estigui net.

Aviat tindreu a les vostres mans els 

itineraris de neteja viària que realitzen 

els Serveis de Manteniment.
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Modificades les ordenances municipals 
sobre convivència ciutadana, sorolls 

i de tinença d’animals
Atès que l’Ordenança municipal sobre 

convivència ciutadana, aprovada pel Ple 

de l’Ajuntament, en sessió extraordinària 

de data 22 de setembre de 1992, 

l’Ordenança sobre sorolls, aprovada pel 

Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 

data 3 de setembre de 1991 i l’Ordenança 

de Tinença d’animals, aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament en sessió extraordinària de 

data 17 de febrer de 1988, determinen 

la quantia de les sancions per infraccions 

a l’Ordenança, de conformitat amb els 

límits quantitatius fixats a l’article 59 

del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 

18 d’abril, el qual ha quedat afectat per 

la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 

mesures per la modernització del govern 

local, que al seu torn va modificar la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases del règim local, establint 

en el seu article 141 els nous límits de 

les sancions econòmiques en la següent 

forma:

Infraccions molt greus: 
fins a 3.000 Eur

Infraccions greus: 
fins a 1.500 Eur

Infraccions lleus: 
fins a 750 Eur

Aquesta mesura, aprovada pel Ple 

de juliol, deriva de la conveniència i 

necessitat de procedir a actualitzar la 

quantia de les sancions per infraccions 

a les ordenances municipals sobre 

Convivència ciutadana, de Sorolls i 

de Tinença d’animals, amb la finalitat 

d’adaptar-les  als límits establerts per 

l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, en la redacció introduïda per la 

Llei 57/2003, de 16 de desembre, a fi i 

efecte d’afavorir el civisme ciutadà.

Conveni laboral
Definitivament es va signar el conveni 

amb els treballadors i treballadores de 

l’Ajuntament. Com en tota negociació 

“mai plou al gust de tothom” però 

creiem que ara disposem d’un marc 

legal on poder clarificar les relacions 

contractuals, alhora que hem donat 

solució a tot un seguit d’irregularitats 

presents des de l’anterior període. 

En relació amb la contractació de 

personal cal assenyalar que actualment 

es respecta la transparència i el dret 

constitucional al treball de qualsevol 

persona sempre que compleixi els 

requisits exigits per la llei. Ja a l’anterior 

Butlletí vam comentar la situació d’un 

30% dels treballadors i treballadores 

a l’Ajuntament amb un contracte 

“d’obres i serveis”, la majoria d’ells i 

elles contractats sense cap convocatòria 

pública, i amb durades de fins a 8 i 9 

anys en aquesta situació de precarietat 

laboral. És un compromís d’aquest 

equip de govern regularitzar aquesta 

situació. 

En definitiva, la política de contractació 

laboral  es redueix a: qui vol treballar 

pot optar al lloc de treball (per tant és 

públic), UNA ALTRA COSA DIFERENT 

ÉS QUE REUNEIXI EL PERFIL NECESSARI, 

per això hi ha un tribunal amb totes 

les garanties legals i si algú en dubta, 

de la seva legalitat, pot exercir el seu 

dret a denunciar-ho davant la justícia; 

altres actituds són demagògiques, 

clientelistes o misoneistes.

La nova oficina bancària del BBVA a Teià, 

l’empresa de promoció immobiliària 

Clau d’Or, SA i la Presidència de la 

Diputació de Barcelona patrocinaran 

l’edició de la recerca històrica de la 

El BBVA, la Clau d’Or i la Diputació de Barcelona patrocinaran 

Dra. Maria Teresa Ferrer i Malloll Els 

problemes financers dels reis catalans i 

una solució: l’empenyorament dels llocs 

i viles. El cas de Teià, un estudi que fou 

presentat l’abril passat dins el marc de 

les Jornades Científiques i Divulgatives 

dels Privilegis de Teià organitzades per 

l’Ajuntament de Teià. El llibre inclourà 

l’edició dels Privilegis de Teià (1505), 

a cura de la pròpia Dra. Ferrer, de la 

Institució Milà i Fontanals, del CSIC.t

l’edició dels Privilegis de Teià
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“Vist que al nostre municipi de Teià 

hi ha un carrer dedicat a la reconeguda 

escriptora catalana Caterina Albert i 

Paradís, més coneguda amb el pseudònim 

de Víctor Català.

Vist que aquest carrer només presenta 

la inscripció “Carrer Víctor Català”, 

obviant el nom real de l’escriptora, 

Caterina Albert i Paradís.

Atès que l’escriptora    modernista 

Caterina Albert i Paradís (1869-1966), per 

motius relacionats amb una determinada 

època, basada en una societat burgesa 

de discutibles valors socioculturals, es va 

veure obligada a utilitzar un pseudònim 

masculí, per amagar la seva identitat 

femenina.

Atès que enguany s’està commemorant 

el centenari de la publicació de Solitud, 

la seva novel∙la més emblemàtica i 

reeixida, protagonitzada per una dona 

que s’enfronta a una societat masclista 

de començament del segle XX, en un 

món marcadament rural.

Canvi de nom del carrer Víctor Català

En aquesta ocasió, el jurat estava 

integrat per Toni Batllori (humorista 

gràfic), Josep  Mª Cadena (crític d’art i 

periodista), Arnal Ballester (il.lustrador), 

Gerard Rosés (pintor) i Oriol Vall-llovera 

(regidor de Cultura).

El resultat de la deliberació va ser 

atorgar el primer premi de la categoria 

B (menors de 17 anys) a la Laia Mateu 

Sendrós, de 9 anys, pel seu treball “El 

dimoni guai”, que esdevindrà la imatge 

de la Festa Major d’enguany. També 

en la mateixa categoria es van atorgar 

mencions especials als treballs de la 

Júlia Bonilla, l’Anna Torra, la Marta Ruiz, 

i la Lara Bonilla.

Respecte de la categoria A (majors de 

16 anys), el jurat va considerar el premi 

desert i va decidir destinar l’import 

a incrementar el premi de la propera 

edició del concurs.

Finalment, des d’aquestes pàgines agraïm 

la participació de tots els artistes i els 

hi animem a continuar participant en 

aquest premi.

Les obres s’exposaran a Ca la Cecília i es podran visitar durant la Festa Major.

El passat 28 de juny es van reunir els membres del jurat del Premi Batllori Jofré per decidir el guanyador de la primera 

edició d’aquest concurs dedicat al cartell de Festa Major.

El passat 14 de juliol de 2005, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del 

grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, va aprovar, amb els vots a 

favor de tots els grups municipals, la modificació del nom de l’actual 

carrer Víctor Català:

Atès que aquesta manca de llibertat que 

va caracteritzar la vida de l’escriptora i 

que el fet de ser dona li va limitar moltes 

possibilitats socials i de reconeixement 

cultural, fins i tot la de poder ser 

reconeguda, com a dona, per la seva gran 

contribució a la literatura catalana.

Atès que en l’actualitat, estem vivint, 

obertament, un període de promoció 

dels valors d’igualtat entre dones i 

homes, i de lluita contra la desigualtat 

existent i fugint d’un sistema social que, 

encara avui, atorga als homes el dret 

de prevaler contra les dones. 

Atès que la igualtat entre homes i 

dones és un valor fonamental, i una 

fita a assolir urgentment. 

 

Atès que aquest Ajuntament és sensible 

a aquests fets de reivindicaió social i 

cultural i s’ha compromès amb aquesta 

línia de treball en polítiques d’igualtat, 

amb l’objectiu de superar aquest greu 

obstacle pel desenvolupament d’una 

societat democràtica.

Carrer de 

Caterina Albert i Paradís 
(Víctor Català, pseudònim)

Proposem al Ple de l’Ajuntament 

l’adopció dels següents acords: 

1. Fer justicia i recuperar la memòria 

històrica, amb el reconeixement 

explícit de la identitat femenina 

d’aquesta gran escriptora, Caterina 

Albert i Paradís, i afavorir d’aquesta 

manera la difusió dels valors 

d’igualtat i la sensibilització de 

la nostra comunitat.

2. Modificar el nom d’aquest 

carrer i afegir-hi, en primer lloc, 

el nom real de l’escriptora i, entre 

parèntesi, el seu pseudònim, 

quedant la inscripció de la següent 

manera: 

Primer guanyador del “Premi Batllori Jofré” 

de cartells de Festa Major
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Punt d’Informació:  Gent Gran Casal Gent Gran de Teià
els dimarts d’ 11h  a 12h     Tel: 93 540 01 68

Activitats per a gent gran
Organitza: Ajuntament de Teià (Regidoria de Gent Gran)

Taller d’iniciació a Internet
A càrrec de: Agustí Gàllego

Dies: dilluns  
Lloc: Casal de Gent Gran
Horari: de 17 a 18ʼ30h

Tertulies per a dones
Grup dones sanes, dones sàvies

A càrrec de: Fina Viturtia

Dies: dilluns (quinzenal) 
Lloc: Casal de Gent Gran

Horari: de 18 a 20h

Taller Salut i qualitat de vida 
(nivell 1)

A càrrec de: Xavier Parull (Ingenier, 
Formador i consultor de creixement 
personal especialitzat en motivació, 
comunicació i relacions humanes).
Col.labora: Diputació de Barcelona

Aquest taller ofereix la possibilitat d’adquirir 
un aprenentatge que estimuli i orienti a viure 
amb més salut, alegria i autoestima, adquirint 
hàbits que permetin afrontar  una nova etapa 

vital de forma més activa i positiva.
 

Dia: divendres
21 i 28 dʼoctubre - 18 i 25 de 
novembre - 2 i 16 de desembre

Lloc: Casa de Cultura la Unió 
Horari: de 10 a 13h

Dirigit a: Persones majors de 50 anys

Taller d’Entrenament de la 
memòria (2n nivell)

A càrrec de: Dolors Poveda

Dies: dimarts   
Lloc: Casal de Gent Gran
Horari: de 17 a 18ʼ30h

Cicle de conferències: 
Menjar bé quan ets gran

A càrrec de: Farmacèutic/a expert 
a en alimentació, nutrició i dietètica 

(Col·legi de Farmacèutics 
de la província de Barcelona)

Dia: dijous 20 dʼoctubre   
Lloc: Casal de Gent Gran

Horari: 18h

Amb motiu de l’Any del Llibre i la 

Lectura 2005, convidem sis escriptors 

en llengua catalana perquè ens parlin 

sobre les lectures que ens recomanen 

i que més els hi han influït.

6 autors  
expliquen 
un llibre

Totes les xerrades es faran a les 20h 
a la Biblioteca de la CMC La Unió

(Passeig de la Riera, 96).

Hi esteu tots convidats i us agrairíem 
que en féssiu el màxim de difusió 

possible, gràcies.

Dimecres, 14 de desembre, 
Mathew Tree

Dilluns, 28 novembre, 
Emili Teixidor

Dimecres 23 de novembre, 
Imma Monsó

Dijous 27 d’octubre, 
Miquel Desclot

Dimarts 18 d’octubre, 
Toni Sala

Dilluns 26 de setembre, 
Vicenç Villatoro

Pablo Sanz Yáñez, un 
refugiat agraït a Teià i a Suècia
L’alcalde de Teià el passat mes de juny va rebre 

personalment un obsequi de Pablo Sanz Yáñez, 

un dels nens madrilenys de la Colònia Sueca 

Catalana de can Wertheim: una bandera de 

Suècia, amb l’escut de Teià brodat, amb una 

base amb la inscripció: “Pablo Sanz Yáñez, 

al pueblo de Teià y a Suecia, en señal de 

agradecimiento, 2005”. De fet, Sanz està agraït 

a la gent de Teià per haver-lo acollit durant la 

guerra civil i també per haver organitzat l’any 

passat l’Homenatge de Teià a Suècia.

Sanz, que actualment viu a València, 

està preparant un llibre de memòries 

sobre la seva estada a Teià com a 

refugiat els anys de la guerra civil, 

amb la seva família. En una de les 

cartes trameses recentment a Andreu 

Bosch, alcalde de Teià, en relació amb 

el llibret de l’Homenatge de Teià a 

Suècia: “En el llibret he visto a Alfonso 

y M. Teresa Casals Serra, ellos eran los 

hijos de Martín y Julia, dueños de la 

masia de can Mateu, hogar que nos 

acogió a tota mi familia compuesta por 

mi madre y siete hermanos. Mi padre, 

movilizado, venía a pasar los fines de 

semana que tenía libre, ya que estava 

destinado en Transportes Militares en 

Castellar del Vallès.”

 

Des de l’Ajuntament de Teià, també 

li’n donem les gràcies, pel testimoni 

històric i per l’agraïment afectuós.

Enguany, l’Homenatge a les àvies i als 

avis més grans del Casal, a les senyores 

Teresa Homs i Plotton i Consol Pastor i 

Arnau, i als senyors Josep Vidal i Puig, 

Josep Valls i Pujadas, Ramon Martín i 

Ruiz, i Miquel Pujadas i Brunet, que es 

va celebrar el dia 16 de juliol als Jardins 

del Casal, va comptar amb la presència 

musical de la Companyia Helena Bayo, 

que ens va oferir un gran recital líric. 

Felicitem a les àvies i avis homenatjats, 

a la Junta del Casal de la Gent Gran per 

la organització de l’acte, i fem arribar el 

nostre agraïment al Programa de Gent 

Gran de la Generalitat de Catalunya 

que ha fet possible aquesta actuació 

musical de nivell.

Casal de la 
Gent Gran

Programa d’atenció a la dona  
C u r s o s  d ’ e d u c a c i ó  m a t e r n a l
Proper curs: de gener a març de 2006
Consultori Municipal de Salut de Teià 

(93 540 12 03)
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El nostre grup municipal no amaga ni ha amagat mai 
els aspectes positius de l’herència de l’anterior govern 
municipal, a mans de CiU al llarg de les darreres tres 
legislatures (habitatges de lloguer per a joves de Can 
Bassols, primera fase de l’ampliació del cementiri, etc.). 
Ara bé, no podem acceptar que passats dos anys 
de legislatura el grup municipal de CiU, sigui a través 
dels espais de què disposa en aquest Butlletí (amb la 
novetat d’un consell redactor extern), sigui a través 
de la publicació editada per l’agrupació local de CiU, 
vulgui menystenir la tasca de planificació de l’actual 
equip de govern.
 
ERC, molt especialment des de les àrees d’Urbanisme, 
Educació i Hisenda i des de l’Alcaldia, ha treballat 
aquests dos anys per:
 

Desencallar la construcció de l’IES de Teià, a 
Sant Berger: amb l’encàrrec i aprovació del 
projecte d’IES a Sant Berger, conjuntament amb 
el Departament d’Educació; amb la tramitació 
i aprovació definitiva del Pla especial de l’IES; la 
tramitació i aprovació definitiva de la Modificació 
puntual del PGOU i conveni urbanístic per a 
l’eixampalment i urbanització del tram nord del 
torrent de Sant Berger. Probablement a hores d’ara, 
l’Ajuntament ja haurà concedit (o estarà a punt de 
fer-ho) llicència d’obres a GISA per a l’inici de les 
obres de construcció de l’IES de Teià, que el Govern 
de la Generalitat ja ha dotat econòmicament 
aquest setembre. I hem hagut de lluitar amb 
l’ambigüitat i manca de suport del grup municipal 
de CiU, compromès amb un conveni urbanístic 
discutible des de molts punts de vista a Can Padellàs 
i amb un acord tàcit amb un grup reduït de veïns 
de Sant Berger, que han liderat un grup de pressió 
contrari a l’emplaçament de l’IES a Sant Berger, 
malgrat la informació i la transparència amb què ha 
actuat l’actual equip de govern des d’un bon inici.

Desencallar el projecte de la plaça de Catalunya: 
s’ha passat d’un conveni subscrit per l’Ajuntament 
de Teià i l’Agrícola de Teià que vam heretar en 
condicions d’inviabilitat econòmica i constructiva, 
amb dret de superfície, a un nou conveni amb 
l’Agrícola de Teià de cessió de la titularitat del solar 
de la Cooperativa, que ha permès la signatura 
d’un conveni a tres bandes amb la Generalitat 
de Catalunya (amb el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, per a la construcció de 16 
habitatges dotacionals de lloguer per a gent gran; 
amb el Departament de Salut, per a la cosntrucció 
del nou CAP, ja dotat pressupostàriament aquest 
2005; amb INCASOL, per a la construcció d’un 
aparcament soterrat en dues plantes). Al mateix 
temps, l’actual equip de govern ha aconseguit l’ajut 
del Departament de Governació i Administracions 
Públiques per a l’eixamplament i urbanització de la 
plaça de Catalunya compromès per al 2007.
 
Desencallar i activar el soterrament del tram sud 
de la riera de Teià des del passeig del Castanyer 
i passeig de la Riera fins a l’autopista C-32, amb 
gestions dutes a terme per l’alcalde tant amb la 
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge com amb 
el Ministeri de Medi Ambient, que costeja les obres, 
amb projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
L’activació d’aquesta infraestructura ha possibilitat 
desencallar la planificació i futura execució de 
la nova carretera que ha d’unir Teià directament 
amb la N-II, obra ja dotada pressupostàriament el 
2005 per la Direcció General de Carreteres de la 

Generalitat de Catalunya i pendent únicament 
d’adjudicació d’obres.

Activar i encarregar el projecte de la biblioteca, en 
col∙laboració amb l’Oficina Tècnica de Cooperació 
de a Diputació de Barcelona, i planificar la 
construcció d’aquest equipament a partir del 
setembre de 2006, conjuntament amb el parc públic 
de can Llaurador i la rehabilitació de la masia, amb 
ajuts econòmics de la Generalitat de Catalunya i de 
la Diputació de Barcelona, a més de les aportacions 
derivades dels convenis urbanístics subscrits per 
l’anterior equip de govern en relació amb els plans 
parcials de la Plana i de la Solera.

Activar la construcció d’habitatge social a la 
Plana, amb un conveni urbanístic amb INCASOL i 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge que 
permetrà enllestir al llarg del 2007 uns 93 habitatges 
de promoció pública (per damunt dels 60 previstos 
en el conveni urbanístic signat per l’anterior equip 
de govern), tant de compra com de lloguer.

Acticar i encarregar el projecte d’ampliació de 
la tercera línia de l’escola El Cim, mitjançant el 
Departament d’Educació, que hom preveu enllestir 
per al curs 2008/2009.

Enllestir les obres de la primera fase de l’ampliació 
del cementiri i executar i dotar econòmicament 
les obres de la segona fase, amb la inclusió de la 
pavimentació del camí del Cementiri i mobiliari urbà 
de l’entorn, amb l’adequació del tanatori municipal 
i la rehabilitació de la capella.

Iniciar les obres de pavimentació i serveis del torrent 
de Casa Bru i carrers adjacents. A començament 
del 2006 s’iniciaran les obres de pavimentació i 
serveis del tram sorrenc del torrent del Dr. Barrera, 
amb ajut PUOSC de la Generalitat de Catalunya, 
i també del carrer Berenguer Raudors, amb un ajut 
extraordinari del PUOSC 2005.

 
I altres obres que s’aniran executant entre el 2006 i el 
2007 (parc infantil de Vallbellida, vorera de l’avinguda 
Comtes d’Alba de Liste, arranjament de la plaça de 
Sant Martí, implantació i renovació de l’enllumenat 
públic dels sectors tram nord del passeig de la Riera, 
tram nord del carrer Puigoriol/el Cim i de la Molassa, 
etc.). I sense oblidar-nos de l’enllestiment de les obres 
d’urbanització i enjardinament públics dels sectors 
de la Plana i la Solera, que permetran gaudir d’un 
passeig i d’un entorn verd immillorable. I sense oblidar-
nos de l’execució del Projecte CELLA VINARIA de 
centre d’interpretació museístic sobre els orígens, la 
producció i el comerç del vi en època romana, amb 
fons europeus FEDER i d’altres institucions públiques 
(Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona) i 
amb finançament privat (ACESA, Caixa Laietana, Alella 
Vinícola, Transports i Àrids Alsina, Materials Homs i altres 
aportacions privades).
 
Aquesta és la feina feta en gestió i planificació durant 
aquests dos anys, una tasca que no s’acabarà 
naturalment en aquesta legislatura, però que haurà 
començat a donar fruits en els propers dos anys.

I de l’aprovació de l’Estatut, ja en parlarem al proper 
butlletí, perquè el més calent és l’aigüera...

 
Andreu Bosch, Agustí Barbolla, Oriol Vall-llovera, 

Albert Gallés i Emma Peiró  (Grup municipal d’ERC)

Havent-se acomplert amb escreix dos anys de legislatura i de la presència d’ERC al govern municipal i a 
l’alcaldia de Teià, el nostre grup municipal vol fer arribar als teianencs i teianenques un detall resumit de la 
tasca de planificació de les inversions en equipaments i serveis que s’han començat a executar o que hom 
preveu executar al llarg de l’exercici 2006.
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Publicitat

Per a més informació:

AJUNTAMENT DE TEIÀ

C/ Pere Noguera, 12   

tel:93 540 93 50

butlleti@teia.net

E s p a i s  p u b l i c i t a r i s  a l  B u t l l e t í

g r u p s  m u n i c i pa l s

L’articulat que ha sortit del Parlament de Catalunya ha 
estat consensuat per  quatre partits que representen el 
90 % dels ciutadans. Llàstima que el Partit Popular de 
Catalunya no s’hi hagi afegit. I a mi això em sap greu. 
Em sap greu que el Sr. Piqué digui que aquest Estatut 
té “segones intencions i que pretén transformar per 
via indirecta i deshonesta per no ser sincera el Pacte 
Constitucional de 1978”(El Periódico ,diumenge 2 
d’octubre). Si això es diu des de Catalunya , què és el 
que no diran des de  la resta de l’Estat..

El text és complet , té 163 folis , amb 227 articles i 19 
disposicions finals. Intentaré fer un resum en aquesta 
plana, després d’ haver llegit els comentaris de diversos  
ponents.

L’Estatut és una llei que vol demostrar que Catalunya 
ha arribat a una maduresa i que vol dintre del Estat 
espanyol una posició “singular” pel que fa  a la llengua, 
la cultura , el  dret  civil i l’organització territorial.  
L’Estatut considera que Catalunya és un país ric i  divers 
pel que fa a territoris i gent, i que Espanya és un Estat 
plurinacional. Catalunya conviu fraternalment amb els 
pobles d’Espanya i és solidaria amb la resta del món.

Ha costat treure aquest Estatut , però el que s’ha volgut 
és dotar a Catalunya , d’una de les lleis més avançades 
d’Europa. El títol de drets i deures defineix un model de 
societat per la Catalunya del segle XXI, una societat que 
opta inequívocament per la justícia social, la igualtat 
d’oportunitats, per la diversitat i el dret a la diferència  
i  per la reducció de les desigualtats en tots els àmbits 
de la vida. S’ha volgut fer un Estatut pensat per a les 
persones. 

Les competències, el finançament, el model de relació 
amb Espanya i Europa, el sistema judicial, els drets i 
deures en l’ambient cultural, la salut,  els serveis socials, 
l’habitatge , el treball, l’accés als serveis públics, el 
dret dels consumidors i usuaris; tot, ha estat revisat i 
actualitzat perqué les famílies, els infants, els joves , els 
grans, els discapacitats i tots els col.lectius tinguin la 
garantia que els poders públics vetllaran per millorar la 
vida quotidiana dels ciutadans. Aquest és el treball que 
s’ha estat fent durant els darrers mesos i potser  no s’ha 
sabut explicar prou.

Jo no hi veig en aquest Estatut segones intencions com 
diu el Sr. Piqué. Ara bé,  és un Estatut del qual  s’ha 
de fer pedagogia. És un Estatut que pot obrir camí a 
altres autonomies, que proposa un avanç important, 
un augment notable d’autogovern en el marc de la 
Constitució. Expressa a la resta de l’Estat , com volem 
sentir-nos els catalans dintre d’ Espanya.

Serà entès, això , per les Corts espanyoles ? Aquest és 
el gran repte.

Els qui  tenen el paper més difícil a fer són els nostres 
representants del PSC ( Pasqual Maragall, Manuela 
de Madre, José Montilla) que hauran de fer mans i 
mànigues perquè això sigui comprés pels homòlegs del 
PSOE.  Ells  i tots els representants de tots els partits polítics 
han de defensar aquest  Estatut,  perquè és l’Estatut de 
Catalunya, l’Estatut de tots.

Josep María Gallés
Portaveu municipal del Partit Socialista de 

Catalunya

L’Estatut que ha estat aprovat pel Parlament de Catalunya,  ha fet el seu primer partit. Ara s’ha de jugar el 
partit de tornada a les Corts Generals de Madrid i la prórroga serà el referèndum que farem tots els catalans 
per donar-hi el nostre vistiplau. 

L’
 E

st
at

u
t 

d
e 

C
at

al
u
n
ya



20 Grups municipals

Pe
r 

u
n
 E

st
at

u
t 

d
ig

n
e

g r u p s  m u n i c i pa l s

Tot són bones notícies, però quedaran minimitzades si 
l’Estatut que ens ha de portar cap a la Catalunya del 
futur, ens arriba pobre i retallat. Per això cal informar-nos 
de què representen el drets històrics i el finançament.
Tal i com s’ha posat de manifest en diverses ocasions, 
l’experiència d’aquests 25 anys ens demostra fins a quin 
punt és imprescindible no deixar escletxes jurídiques a 
l’Estatut que permetin a l’Estat central –via Govern o 
via Corts Generals- interpretar-ne unilateralment el seu 
contingut o, pitjor encara, ignorar-lo, fins al punt de 
contradir-lo amb tota impunitat.

Un Nou Estatut per a Catalunya. Aquest és el projecte 
de futur amb el qual  CiU es va presentar a les eleccions 
del 2003 davant tot el poble català, i ja que vàrem 
guanyar-les, és evident que la majoria de ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya van voler i varen creure en la 
necessitat d’una nova eina per impulsar el progrés del 
nostre país.

Finalment el tripartit s’ha acostat a les tesis de CiU 
fent possible aprovar un model de finançament bo i 
ambiciós per Catalunya.  

Després de duríssimes negociacions i d’haver suportat 
intenses pressions, l’actitut de fermesa i coherencia 
de CiU, ha aconseguit l’objectiu d’assolir un Estatut 
ambiciós. Podem dir per tant que, després que 
el tripartit s’ha avingut a fer seves les tesis de CiU, 
Catalunya HA GUANYAT EL CONCERT i s’ha obtingut un 
bon finançament.

Del model de finançament pactat entre CiU i el tripartit 

–acord econòmic solidari-, cal destacar-ne els següents 
conceptes:

1. Cessió de tots els impostos. L’estat cedeix a la 
generalitat el 100% dels tributs pagats a Catalunya.

2. Blindatge. Per tal que cap llei orgànica estatal pugui 
desnaturalitzar el model de finançament.

3. Bilateralitat. Tots els temes que afecten al model 
s’hauran de negociar en una Comisió Mixta Estat-
Generalitat. Catalunya abandona el “café per a tots”.

4. Agència tributària pròpia i única. Tindrà capacitat 
normativa sobre els tributs sustentat a Catalunya.

5. Aportació Catalana. Catalunya aportarà una 
quantitat a l’Estat wn concepte de serveis prestats 
a Catalunya i de solidaritat amb les comunitats més 
pobres.

Finalment Catalunya podrà tenir un finançament 
ambiciós, adequat a les seves necessitats, i que ha 
de resoldre el greu dèficit que patim. I si Catalunya 
tindrà un model de finançament basat en els principis 
del concert serà gràcies a la coherència i fermesa de 
CiU, que des del primer moment va defensar aquest 
sistema. Ara quedarà moure peça al parlament 
espanyol i al president Zapatero per cumplir la seva 
paraula de respectar  l’Estatut que sortís del Parlament 
de Catalunya. 

Grup Municipal de CiU

En les darreres dates hem pogut sentir-nos satisfets per dues fites importants cap al reconeixement de 
Catalunya com un pais més normalitzat. D’una banda l’aprovació del domini “.cat” (encara que s’ha de 
seguir lluitant per obtenir el domini “.ct”) i l’aprovació del projecte de llei que permetrà el retorn dels Papers 
de Salamanca a Catalunya.
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aFONS !
El Pla Local de Joventut 2005–2007

“històrica” del municipi en matèria de Joventut, amb 
l’elaboració del llistat d’actuacions i programes 
en marxa actualment o desenvolupats en un 
determinat moment a Teià.

Aquest document s’ha elaborat des de la regidoria 
de Joventut, comptant amb l’aportació del personal 
de l’àrea.

2.3 L’Anàlisi DAFO. La metodologia d’anàlisi 
DAFO consisteix a identificar Debilitats, Amenaces, 
Fortaleses, i Oportunitats en relació a un determinat 
tema.

S’han organitzat diferents grups de discussió 
conduïts i dinamitzats pel suport tècnic facilitat per 
la Secretaria General de Joventut, integrats per 
joves de Teià, tècnics de l’Ajuntament, i membres 
d’entitats i associacions del poble. Amb l’objectiu 

Oriol Vall-llovera  Regidor de Joventut

1. QUÈ ÉS EL PLA LOCAL DE JOVENTUT?

El Pla Local de Joventut és el document en què 
es fixen els objectius, les línies estratègiques i les 
actuacions a desenvolupar en matèria de Joventut 
a Teià durant els propers anys.
 
Entenent que les necessitats del col.lectiu jove 
s’han d’abordar necessàriament des d’una 
perspectiva de plantejament integral, en àmbits tan 
diversos com l’habitatge, el treball, l’educació, la 
salut, la participació, l’oci, etc.

I assumint que es tracta d’un document aprovat el 
2005 però que és en essència canviant i modificable, 
en funció de la revisió que es faci periòdicament de 
les accions realitzades.

2. QUINS DOCUMENTS L’INTEGREN I QUI 
HI HA INTERVINGUT?

2.1 L’Anàlisi de la Realitat Juvenil. És necessari 
per a un plantejament d’aquestes característiques 
comptar amb la informació d’una anàlisi estadística 
rigorosa de partida amb conclusions sobre la 
realitat juvenil de Teià.

En aquest mateix butlletí hi trobareu l’article amb 
la síntesi i conclusions més destacables d’aquest 
treball realitzat per tres joves estudiants de Teià, 
que no val la pena reproduir repetidament.
 
S’ha comptat per a la seva redacció amb 
l’assessorament tècnic d’organismes com el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Observatori 
Català de la Joventut.

2.2 La visualització de les polítiques de joventut.  
En aquest segon document s’hi recull l’experiència 

Eix Acció Anys

Habitatge Desenvolupament de la promoció 
d’habitatge social al sector de La Plana 2007

Treball Potenciar el Servei Local d’Ocupació i el 
servei d’assessorament laboral i jurídic

2005
2007

Educació
Construcció de l’IES Teià Curs 07–08

Construcció de la biblioteca de Can 
Llauradó 2007

Salut Potenciar el servei de Tarda Jove de l’ABS 
El Masnou 2005–2007

Associa-
cionisme

Programa de formació específica per a 
associacions A demanda

Participació Creació de canals formals de participació i 
comunicació

2005
2007

Recursos 
i serveis

Dinamització del Casal de Joves amb 
programació estable d’activitat lúdico-cultural

2005
2007

3. QUIN ÉS EL CONTINGUT DEL PLA?

El resultat de tot aquest procés ha estat un document 
aprovat per unanimitat en el Ple Municipal de 17 de 
març de 2005, del qual us resumim sintèticament a 
continuació les principals línies de treball.

Estudi de la realitat juvenil de Teià 
Adriana Manich  Mireia Moriel  Gerard Vall-llovera

L’estudi de la realitat juvenil de Teià, elaborat entre 
el gener i el juny de 2005, ha estat encarregat per 
l’Ajuntament de Teià en el marc de l’establiment del 
Pla Jove del municipi. L’objectiu que s’ha encalçat 
ha estat el de fer un diagnòstic que reflecteixi, fidel 
a la seva mesura, la realitat juvenil del poble perquè 
després n’ajudi a guiar la feina en aquest àmbit. 

Què entenem com a jove i com a realitat juvenil 
? Per una banda entenem com a jove aquella persona 
amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys, amb 
unes preocupacions  i inquietuds molt concretes. 
Pel que fa a la realitat juvenil, l’objecte d’estudi s’ha 
basat en aquests joves censats a Teià i en sis grans 
eixos a partir de les recomanacions que estableix la 
Secretaria General de Joventut: població, educació, 
treball, habitatge, salut i participació i oci.

El que es pretén és obtenir una visió del conjunt a partir 
de l’estudi d’elements dels diversos àmbits. Així, s’ha 
optat per un pluralisme metodològic, i s’ha realitzat 
un estudi tant quantitatiu com qualitatiu.

L’estudi quantitatiu es basa en l’anàlisi de dades 
estadístiques de forma objectiva per tal de construir 
una aproximació força exacte del perfil del jove de 
Teià. Les principals fonts consultades per elaborar 
aquesta primera part han estat diverses, en funció de 
l’eix a tractar; de totes maneres la font de dades més 

utilitzada amb diferència ha estat el banc de dades de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

En absència d’algunes dades dels eixos de salut i 
participació i oci hem cregut necessària la construcció 
de les nostres pròpies fonts de dades. D’aquesta 
manera hem elaborat dos models d’enquesta destinats 
a entitats i a joves. L’enquesta de les entitats ens ha 
servit per fer una radiografia de l’associacionisme 
juvenil de Teià; cal matisar, però, que algunes 
entitats no han contestat l’enquesta i probablement el 
percentatge de joves associats surti infrarepresentat. 
L’enquesta a joves ha servit per aconseguir dades 
sobre temes de salut i participació i oci; la mostra ha 
agafat al 10% dels joves del poble (122) entre 15 i 
29 anys, intentant mantenir al màxim les proporcions 
de cada subgrup d’edat.

El marc temporal de l’anàlisi quantitativa respon, 
bàsicament, a dades de l’any 2001. Aquest any 
de referència ens permet establir comparacions i 
marcar línies evolutives ja que també hem disposat 
de dades de 1996. Cal esmentar que en alguns casos 
hem pogut disposar d’algunes dades més actuals, 
com les dels anys 2002, 2003 i 2004; però el gruix 
de l’estudi s’ha centrat les del 2001.

Pel que fa al marc territorial, òbviament les dades 
responen al municipi de Teià, però també s’ha optat 

Aquest últim document és possiblement el de 
més contingut “polític”, en el sentit que és on es 
defineixen les prioritats d’actuació per a l’interval de 
temps de vigència del Pla. 

En la seva confecció hi ha intervingut directament 
el regidor de Joventut i el personal de l’àrea. Ha 
comptat, però, amb l’aprovació i assumpció per part 
de la resta de membres de l’equip de govern, i amb 
la discussió i aportació de la resta de formacions 

d’ampliar al màxim la visió sobre el 
col.lectiu jove.

Les dades extretes de l’anàlisi de la 
realitat juvenil han servit per iniciar 
el debat entre els membres que 
han participat en aquests grups 
de discussió; i han abarcat tots els 
àmbits en què s’estructura el Pla: 
educació, habitatge, salut, treball, 
cohesió social i equilibri territorial, 
cultura, i participació.

2.4 El Disseny del Pla. Amb la 
informació i documentació recollida 
en les tres fases anteriors arriba el 
moment de definir el Pla; és a dir, 
les accions concretes, el calendari, 
i la dotació pressupostària per a 
cada projecte.

per extreure’n de la comarca i Catalunya per establir 
unes línies comparatives que situïn el poble dins el 
seu context.

La segona part de l’estudi, la qualitativa, ha ajudat 
a completar els buits que no poden explicar les 
dades estadístiques per si soles. En aquesta fase es 
recopilen les anàlisis extretes dels grups de discussió, 
elaborades a partir de les dades obtingudes en la 
primera fase. 

Els grups de discussió s’han realitzat amb joves de 
Teià entre 15 i 29 anys, dividits en els subgrups d’edat 
emprats en l’anàlisi quantitativa, de 15 a 19 anys, de 
20 a 24 i de 25 a 29 anys. Per altra banda també hem 
cregut adient convocar-ne dos més amb experts amb 
un coneixement ampli dels sis eixos que vertebren 
l’estudi; d’aquesta forma vam optar per agrupar els 
sis àmbits en dues grans temàtiques, per una banda 
l’emancipació, que reunia els eixos d’educació, 
treball i habitatge, i per l’altra, habituds i conductes 
relacionades amb la salut i la participació i l’oci.

Finalment, la conjunció d’ambdues parts de l’estudi, 
la quantitativa i la qualitativa, dóna lloc a una síntesi 
final, l’objectiu de la qual és oferir una visió de conjunt 
de la realitat juvenil que ens permetrà determinar tot 
un seguit de propostes sobre les línies de treball que 
s’han de prosseguir en un futur per a desenvolupar 
les polítiques de joventut, atenent a les demandes i 
necessitats específiques dels joves teianencs.
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2) Millora de la mobilitat. La situació geogràfica del poble en dificulta l’accés així 
com la mobilitat cap a pobles veïns; el fet de ser “un cul de sac” complica encara 
més aquest tema. Les mancances que presenta el transport públic comporten que 
se’n faci un ús molt limitat i el fet que els habitants del poble tendeixin a fer servir 

llurs propis vehicles la qual cosa afecta i condiciona enormement la vida del  jovent. 
Es proposa una ampliació de l’horari i del recorregut de l’autobús que comunica 
El Masnou amb Teià, així com ajudes econòmiques per als estudiants.

3) Canvi del model urbanístic. En els últims anys s’ha tendit a la construcció 
de grans cases en detriment de pisos, fet condicionat per l’alt nivell adquisitiu 
del poble. Això ha comportat un encariment dels preus en habitatge, amb un 
mercat de propietat i lloguer molt limitat que no respon al nivell adquisitiu dels 
joves. Tot plegat ha portat als joves amb ganes d’independitzar-se a marxar del 

poble buscant un habitatge que correspongui al seus ingressos; a més hi ha una 
escassa oferta de pisos de protecció oficial amb uns contractes massa curts. Així 
la proposta en aquest àmbit seria la creació d’una borsa d’habitatges per a joves 
i la construcció de més pisos de protecció oficial, ja prevista per a un futur pròxim 
de 2 anys, perquè la voluntat dels joves és quedar-se a viure al poble.

Evolució del tipus de contracte dels joves de 15 a 29 anys a Teià4) Nou model de política laboral.En els darrers anys hi ha hagut un petit augment de 
l’atur entre els joves així com de la temporalitat dels seus contractes. Altrament hi ha un 
desconeixement general per part dels joves del Servei Local d’Ocupació, prefereixen 
dirigir-se directament a una ETT en comptes d’optar pel servei que se’ls ofereix en el 
mateix poble.

Tenint present que les principals activitats laborals al municipi es concentren en la fàbrica 
i alguns serveis, caldria fomentar la instauració de noves indústries al poble, ja que és 
aquest sector el que potser ofereix més possibilitats. Val a dir, però, que l’adequació de 
l’oferta laboral existent al poble no es correspon al nivell d’estudis dels joves ni a les 
seves expectatives laborals.

5) Ampliació de l’oferta en formació no reglada. El Masnou absorbeix gran 
part de la demanda de formació no reglada de Teià, donat que al poble hi ha una 
falta de prosperitat d’aquest element econòmic. A més a més, l’oferta disponible 
al municipi, es troba centralitzada en escoles de música i idiomes per a nens 

i nenes. La solució vindria donada per un foment, per part de les autoritats 
municipals, de l’establiment d’aquest tipus d’acadèmies. D’altra banda també 
seria interessant impulsar Programes de Garantia Social que fins ara només els 
ofereix El Masnou o, com a mínim, coordinar-se amb el poble veí.

6) Reforçament del servei d’orientació educativa. Teià gaudeix d’un alt nivell 
adquisitiu i cultural, això comporta un alt percentatge de joves estudiants amb un 
nivell educatiu superior. Per als cursos d’ESO i Batxillerat el poble disposa d’un 
servei d’orientació educativa en el mateix institut d’Alella, però les mancances 

es trobarien a nivell d’educació superior. És per aquest motiu que es proposa, 
aprofitant aquest alt nombre d’estudiants en educació superior, que s’adeqüi 
l’actual servei d’orientació educativa a les demandes d’aquest col∙lectiu.

1) Replantejament de l’aprofitament dels equipaments i serveis del municipi 
L’anàlisi realitzada demostra la preocupació del jovent davant la ineficiència i la 
dispersió  que presenten equipaments i serveis i que ha portat a la seva infrautilització. 
Són els casos de la biblioteca i del casal de joves; el primer dels casos presenta 
una valoració molt negativa, considerada de dimensions molt reduïdes i amb uns 
serveis inadequats i insuficients, tot i que ja està prevista la construcció de la nova 
biblioteca adequada a les necessitats i la demanda del poble.

El segon cas és possiblement l’equipament que comporta major problemàtica 
al jovent de Teià, ja que fins ara no se li ha donat una solució real. Es tracta 
d’un servei que es troba mal ubicat, desaprofitat, amb un horari molt limitat, així 
com amb una mala dotació de recursos humans a nivell d’informació juvenil i 
dinamització i a nivell de tècnic de joventut amb dedicació completa.

L í n i e s  d e  t r e b a l l

Aprofitant�
al municipi o que es treballi conjuntament amb el Masnou per promocionar-la i fer-ne publicitat a Teià. 

9) Diversificar l’oferta d’oci. Ens trobem davant una oferta d’oci limitada que 
no atrau al jovent, la qual cosa els condueix a cercar noves alternatives cap a 
centres d’oci més importants com ara El Masnou, Mataró o Barcelona.

Tot i que l’oci predominant és de caire consumista (bars), actualment ens 

trobem amb nous hàbits d’oci alienants, com ara Internet. Una de les demandes 
realitzades des del col∙lectiu jove fa referència a l’ampliació de l’horari d’obertura 
dels bars. D’altra banda, seria necessari, no tan sols ampliar els horaris, sinó 
també diversificar i ampliar l’oferta d’oci amb activitats que no se centrin en el 
consum de bar.

10) Apropar el sistema sanitari als joves. Drogues i alcohol es 
troben molt estesos a nivell social, i són consumits a tot arreu i 
de forma pública  (cas de drogues toves). Un tema alarmant és 
el consum important de cocaïna per part del col∙lectiu de joves, 
cada cop en edats més precoces i l’alt nivell de permissivitat 
policial davant aquest fet.

Pel que fa a les conductes sexuals, aquestes es desenvolupen amb 
un alt risc i precocitat, ja que un alt percentatge de joves no fa ús 
del preservatiu. Cal dir que no s’han donat casos d’embarassos 
en noies joves menors de 20 anys.

Tens l’hàbit de consumir les conegudes com a “drogues toves” (marihuana, haixix...)?

Joves de 15 a 19 anys Joves de 25 a 29 anysJoves de 20 a 24 anys

7) Potenciar l’associacionisme juvenil. La bona relació entre els joves del 
municipi fa que aquests es trobin motivats a l’hora d’organitzar activitats adreçades 
al propi col∙lectiu. D’aquesta manera, en els últims anys hem vist la realització 
d’un cercatasques i una botifarrada jove i la participació de molts d’ells en les 
activitats de Festa Major.

Però tot i això, existeix una manca de comunicació important entre els joves no 
associats i l’ajuntament. A més a més, les entitats existents se senten explotades, 

d’altres es queixen per la manca de locals que fomentin l’associacionisme i també 
el fet que algunes entitats gaudeixin de certa preferència.

Es  proposa l’aprofitament  dels locals ocupats actualment per la casa de cultura 
La Unió i dels de la policia municipal per a reconvertir-los en seu d’entitats 
municipals, on cadascuna d’elles pugui disposar d’un espai per a la realització 
de les seves activitats, així com també espais i equipament comunitaris.

8) Restabliment de canals formals i no formals de relació amb l’Ajuntament. 
Actualment ens trobem en una situació de poca confiança dels joves vers 
l’ajuntament per l’experiència viscuda amb l’anterior consistori municipal, que es 
va materialitzar en un desinterès en la participació dels joves, tant dels que es 
trobaven associats en diferents entitats com dels que no ho estaven. Es tractaria, 

doncs, de restablir els canals formals i no formals de relació, fent-los partícips 
de les decisions que aquest ajuntament prengui quant a l’àrea de joventut. Una 
via que possibilitaria un bon canal de comunicació amb l’ajuntament seria la 
creació de l’assemblea local jove que permetés el contacte entre les diferents 
entitats, així com el d’aquestes amb els joves no associats.
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Llums i ombres dels joves 
del nou segle

Nom:  Dídac Casals Castellsagué 
Edat: 82 anys
Professió: Jubilat
Fills: 2 fills, 6 néts i 4 besnéts

Els joves que conec són ben 
positius, però cal tenir molt en 
compte aquells altres que no 
respecten pas les normes de 
convivència.

Nom: Mª Dolors Martínez Rico
Edat: 65 anys
Professió: Mestressa de casa
Fills: Cap

N’hi ha de tot. Per un cantó, veig 
un jovent molt maco, però per 
l’altre, n’hi ha qui es fa malbé per 
causa de les drogues.

Nom: Jordi Badia Garcia
Edat: 34 anys
Professió: Informàtic
Fills: Cap

Els joves disposen d’una variada 
oferta d’activitats i recursos de 
tota mena per participar-hi i, en 
canvi, observo manca d’interès i 
d’implicació.

Nom: Meritxell Bascompte Vilà
Edat: 19 anys
Professió: Estudiant
Fills: Cap

Els joves ténen un ventall de 
recursos, possibilitats i mitjans 
per a fer coses, per contra, però, 
no hi ha cap resposta a tot 
això, perquè n’hi ha poc jovent 
d’implicat o compromès.

Nom: Abdelaziz El Klahi
Edat: 30 anys
Professió:  Paleta
Fills: Cap

Ténen un problema gros a 
l’hora de cercar feina, perquè 
molts volen treballar i no troben 
el seu lloc. D’altra banda, els veig 
avorrits i sense cap motivació.

Nom: Montse Tarradas Creus
Edat: 34 anys
Professió: Monitora de 
menjador
Fills: 1, de 3 anys

En general passen de tenir 
responsabilitats, però un cop 
tumbada la vintena, confio en 
que facin un canvi cap a millors 
actituds.

Nom:  Mª.  Josep Sabatés Iñigo
Edat: 42 anys
Prof.:  Jardinera
Fills: 4, de 14, 16 (bessons) i 17 any 

Mai com ara no havien tingut tantes 
possibilitats de desenvolupar 
activitats a tot nivell, però com 
que ho ténen massa fàcil els manca 
motivació i compromís.

Nom: Silvia Andiñach Pérez
Edat: 39 anys
Professió: Administrativa
Fills: 3, 1 de 20 mesos i 2 de 
8 i 12 anys

En general i veig actituds 
passives, de poca participació. 
D’altra banda, però, són creatius 
i ténen un gran potencial.

L
en
ques
ta

’
L’etapa de la joventut comporta a l’individu vivències contradictòries que afecten tant al jove mateix, com al seu entorn familiar, 
d’amistats i social.

Aquesta nova enquesta proposa com a fita conèixer l’opinió dels nostres conviletans, joves i menys joves, en referència als 
clarobscurs que presenta aquest segment de la vida de l’ésser humà.

Helena Riba
Fotos:  Elisenda Guiu

Nom: Maria Pintó Xandri
Edat: 66 anys
Professió: Jubilada
Fills: 2, de 35 i 36 anys

En alguns joves detecto manca de diciplina 
i fins i tot, de civisme. Però també cal dir 
que n’hi ha d’altres que mostren actituds 
positives i que s’impliquen en obres socials 
i de voluntariat.

Nom: Àlex Rosa Gandia
Edat: 21 anys
Prof.: Estudiant i monitor de menjador
Fills: Cap

Veig que els joves estan molt acomodats 
i amb molt poca empenta. Però n’hi ha 
d’altres que valoren els estudis i,  a més, 
encara queden joves que col·laboren en 
obres socials i de voluntariat.

Nom: Fco.  Àlvaro Ruano
Edat: 39 anys
Prof.: Comerciant de fruites
Fills: Cap

Els veig molt concients dels problemes 
de tipus humanitari i de voluntariat, però 
alhora s’impliquen poc en mantenir un 
grau de  civisme acceptable.
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P O S I C I O N S

I creiem que fins a la data hem complert amb 
dos compromisos electorals essencials:

1. Abordar el treball en matèria de Joventut 
des d’una òptica integral i transversal, 
implicant diferents regidories en el 
desenvolupament de les accions concretes 
que afecten finalment els joves.

2. Fer una reflexió profunda sobre les 
polítiques de joventut a desenvolupar a 
Teià, recollint el testimoni de la feina feta 
fins al moment.

El resultat més significatiu en relació a 
aquestes dues línies de treball, i que suposa 
el nexe entre ambdues, ha estat la redacció 
i aprovació per primera vegada a Teià 
del Pla Local de Joventut 2005 – 2007, 
que ha d’esdevenir marc de referència per 
a aquests dos propers anys. 

En relació al treball interdepartamental entre 
les diferents regidories, a continuació es 
recullen alguns dels fruits de la feina feta 
durant aquests dos anys:

∙En matèria d’Habitatge, s’ha negociat 
l’ampliació del número de pisos de 
protecció oficial al sector de La Plana, 
amb la corresponent millora de la quota 
per a gent jove.

∙Pel que fa a Educació, s’ha confirmat l’inici 
definitiu de la construcció de l’IES Teià (en 
funcionament a partir del curs escolar 2007-
2008), i de la Biblioteca de Can Llauradó 
(operativa a partir del 2008).

∙Respecte de la Mobilitat, destaca la 
millora substancial de les freqüències 
de pas de l’autobús i l’arribada del Bus-
Nit a Teià.

∙En matèria de Salut, i conjuntament amb 
l’IES Alella, s’han organitzat tallers de 
prevenció d’hàbits tòxics (tabac i altres 
drogues).

∙Pel que fa a Comunicació, s’ha format 
un Equip de Redacció del Butlletí obert 
a la participació, en el qual s’han integrat 
joves de Teià.

∙Finalment, en matèria de Treball s’ha 
iniciat un procés d’acostament del Servei 
Local d’Ocupació als joves, amb presència 
setmanal al Casal de Joves ASAC.

I com a tasca pròpia de la regidoria de 
Joventut, al marge del treball del Pla Local 
destaquen les següents accions:

∙Consolidació del Projecte Adrenalina, 
compartit amb Alella, de presència del Punt 

d’Informació Juvenil a l’IES Alella.

∙Continuïtat dels serveis oferts des del 
Casal: PiJ i telecentre.

∙Inici del foment de la participació juvenil, 
a partir d’activitats de caràcter lúdic com la 
Festa Major, la Festa Jove o altres.

Però no se’ns ha acabat la “corda”. Tenim per 
endavant dos anys més de legislatura, que ens 
han de servir per acabar de materialitzar el 
que encara tenim a l’agenda. Prioritàriament 
en forma de tres projectes bàsics:

1. Creació de canals formals de participació 
per als joves, per fomentar la seva intervenció 
en tots els àmbits de la vida municipal.

2. Dinamitzar l’activitat del Casal de 
Joves, en funció de la demanda dels propis 
joves i com a mitjà per fomentar la seva 
participació.

3. Repensar l’espai del Casal, separant 
equipaments d’acord amb la seva naturalesa 
i funció.

I el que és més important. Ens creiem 
aquesta proposta basada en un treball previ 
rigorós, i tenim ganes de tirar-la endavant 
amb l’empenta que calgui.

ERC: POSICIONAMENT DE ERC SOBRE JOVENT Oriol Vall-llovera Regidor de Joventut

El passat mes de juny va suposar l’arribada a l’equador d’aquesta legislatura, i com a formació de govern creiem que és un bon 
moment per començar a rendir comptes amb les teianenques i teianencs pel treball realitzat en les diferents àrees, i per posar 
sobre la taula els nostres projectes de futur. Aquest número del butlletí dedicat monogràficament a Joventut ens permet, doncs, 
repassar la feina feta en aquesta matèria.

Podem fer-nos aquestes preguntes i algunes 
més. Ara bé, no sempre la joventut ha 
existit com a concepte específic. De fet 
és molt recent el moment històric en què 
apareix amb personalitat pròpia en el món 
occidental. En els estats subdesenvolupats 
i al tercer mon la joventut com a concepte 
no existeix.

A partir de finals dels anys 50 i sobretot 
als anys 60 –un cop més aquesta dècada 
prodigiosa- és quan agafa consciència i 
pertinença de grup. Esclata dins la societat 
trencant amb la moral imperant i proposant 
noves maneres de viure i d’organització 
social: el moviment hippie, el maig del 68 
francès, els moviments alternatius alemanys, 
la primavera de Praga, noves vanguardies 
i tendències musicals, etc.

La gran indústria descobreix de seguida 
en aquesta situació un nou filó objecte 
de consum inexistent fins llavors: la 
joventut . La millora del poder adquisitiu, 
lligat encara a l’etapa expansionista 
de l’economia derivada de la II Guerra 
Mundial fa que a banda que els estats 
democràtics aprofundeixin amb molt d’èxit 

en la construcció de l’estat del benestar 
es doni una sensació d’optimisme on tot 
pot ser possible. Recordem “sigues realista 
demana l’impossible” un eslògan que es 
va fer famós entre els joves. 

La crisi del petroli de començaments dels 
70 va aturar en gran mesura la rapidesa i 
la profunditat dels canvis socials. L’estètica 
esdevé un nou deu a seguir,  ja que, la 
revolució que canviés de dalt a baix i 
d’avui per demà tota la societat ja no era 
possible. 

No obstant a partir de llavors la joventut 
havia aconseguit aparèixer i consolidar-se 
com a un nou grup socialment poderós.  

Amb aquest marc de referència hem volgut 
assabentar-nos com són i què pensen 
actualment els joves de Teià i tornar-los 
la imatge a manera de mirall perquè s’hi 
vegin reflectits. Una imatge que sigui real 
i no manipulada ni instrumentalitzada 
per ningú.

S’ha escollit una forquilla d’edats que va 
dels 18 als 24 anys. Val la pena llegir amb 

atenció el resultat de tot plegat. L’enquesta 
s’ha fet a 80 joves que representa el x% 
de la població de Teià inclosa en aquestes 
edats. Per tant té un més que suficient 
valor sociològic. 

Us convidem a llegir-lo. Les opinions i 
les interpretacions seran diverses, en 
qualsevol cas des del PSC valorem que 
l’esforç ha valgut la pena. Més enllà de 
demagògies i afalacs interessats que es 
fan de la joventut el que hom constata és 
que els joves no deixen de ser ciutadans 
amb drets i deures i que per tant les seves 
necessitats segurament no cal que siguin 
tractades de manera específica.

La joventut ha de lluitar per aconseguir 
els seus anhels com qualsevol altre 
ciutadà. Des de l’administració s’han 
d’oferir opcions, però han de ser els 
joves que es basquegin pel seu oci, per 
la seva emancipació familiar, per la seva 
situació laboral, i per la seva inserció al 
món adult. No sigui que només els vulguin 
com objectes de consum.

PSC: POSICIONAMENT DEL PSC SOBRE JOVENT Joan Anton Martinez Regidor del PSC

(Text corresponent a una Editorial publicada a la revista Parlem de Teià del Grup Socialista)

La joventut del nostre poble. La definició del terme joventut avui en dia esta subjecte a la controvèrsia. Sota quina forquilla 
d’edats la podem incloure? És homogènia en les seves necessitats? L’hem de segmentar del conjunt de la societat per aplicar-hi 
una política de joves? O bé seria més correcte no donar-hi un tractament específic?.



26 Posicions

Però aquesta eina teòrica ha de venir 
recolzada per una política local juvenil 
que incideixi directament en l’activitat 
jove, els seus projectes de futur i les 
seves preocupacions (on destaquen l’atur 
i la precarietat laboral). Però al jovent no 
només se li ha d’assegurar l’habitatge, la 
sanitat, la integració laboral, etc..., que 
també,  sinó que és tan o més important 
el seu desenvolupament personal, social 
i lúdic.

A Te ià  té  mol ta  implantac ió  i 
protagonisme la xarxa d’entitats, on el 
jovent és dignament representat per les 
associacions de caire juvenil, però altres 
entitats també importants dins el teixit 
necessiten de l’impuls i la continuïtat 
que aporta el jovent. Si això no es 
produeix pot ser conseqüència d’una 
manca d’integració i participació en les 
activitats del poble, per la tendència a 
desplaçar les seves activitats lúdiques 
fora de Teià, empesos per la inèrcia de 
la societat actual que tendeix a cap a les 
macro-diversions (globalització a escala 
d’influència de Barcelona) deixant de 
banda les del poble.

I per altre costat també és degut a la 

manca d’una política juvenil global, 
implicada, que no es dediqui només a 
la teorització, limitant-se a realitzar les 
escasses propostes que arriben des del 
jovent, sinó que ha de posar-hi, al mateix 
temps que pragmatisme, la imaginació 
d’una política creativa que impliqui, 
engresqui, ili.lusioni, comprometi i 
reactivi al jovent, perquè sigui ell mateix 
el constructor i el participant del projecte 
de Pla Local.

Propostes que ja van demostrar en el 
seu moment potencialitat i activitat, com 
el Casal ASAC, no s’han de deixar diluir 
per manca d’interès polític, amb poca 
dedicació de mitjans tècnics i humans, 
en lloc de consolidar-les i dotar-les de 
les eines (mitjans, tècnica de joventut, 
dedicació en hores efectives, etc) 
que garanteixin el bon funcionament 
i l’aplicació del Pla. Exemples com la 
manca de programació d’activitats joves, 
la pèrdua de protagonisme del Casal 
de Joves, la retallada en la dedicació de 
la tècnica, entronitzar al cercatasques 
(finançant l’Ajuntament un acte adreçat 
al consum de begudes alcohòliques) 
o la despreocupació per les pròpies 
tradicions com l’hereu i la pubilla (una 

de les activitats de representació on 
participaven els joves) demostren una 
política municipal juvenil empobrida.

La política juvenil ha de marcar-
se amb els següents paràmetres:

-Propiciar recursos per a la 
recerca d’habitatge

- P o l í t i q u e s  d e  P r o m o c i ó 
econòmica i cooperació local que 
axuguin la precarietat laboral

-Suport als grups juvenils 
existents (lúdics, esportius, 
musicals ,  culturals ,  etc)  i 
propiciar-ne la nova creació.

-Programació educativa de salut 
pública

-Facilitar espais de reflexió i 
d’intercanvi

-Dotar de les eines necessàries 
als professionals de joventut per 
desenvolupar el seus projectes.

CiU: POSICIONAMENT DE CiU SOBRE JOVENT
Josefina Ribas

Regidora de CiU

El govern municipal està redactant el Pla Local de Joventut orientat a desenvolupar la personalitat jove i la seva identitat  com 
a recurs i eina per construir projectes que abracin tant l’aportació individual com la participació i implicació en els projectes 
col.lectius.

PPc: POSICIONAMENT DE CiU SOBRE JOVENT
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Cents anys  de SOLITUD , obra cabdal  
de na Caterina Albert, escriptora  que 
per ser reconeguda va haver d’utilitzar 
un pseudònim masculí,  el de “Víctor  
Català”.

Caterina Albert i Paradís, va néixer a 
l’Escala un poble de l’Empordà,  un 
11 de setembre de 1869. A la seva 
adolescència ja va omplir molt el seu 
temps amb la pintura, l’escultura i la 
lectura. Va començar a escriure  poesia i  
va agradar a les persones amigues que 
la van animar  a fer conèixer els seus 
versos i així ho va fer . Com la cultura de 
les dones era una cultura oprimida es va 
emparar o amagar sota un pseudònim 
“Víctor Català” que era el nom d’un 
personatge d’una novel·la que havia 
començat a escriure.

A més de  poesia, va escriure teatre, 
novel·les, narracions. El 1898 es va 
presentar a un certamen literari a Olot, el 
primer llibre de poemes el va publicar el 
1901”El cant dels mesos”, i “4 monòlegs 
en vers”. El 1902 va fer les primeres proses  
“Drames rurals”. El 1903 va guanyar La 
Copa del Consistori i el 1905 va publicar 
la seva obra mestra “Solitud” amb la 
que va guanyar el premi Fastenrath 
al 1909. 

Posteriorment les seves obres  van 

Centenari de la novel∙la “Solitud” (1905-2005)

consolidar -la com  la gran escriptora  
que va ser . Obres seves són : Drames 
rurals, Ombrívoles, Caires vius, La mare 
Balena, Contrallums, Vida mòlta, Jubileu, 
Mosaic, Un film ...... Va escriure molts 
contes (narracions curtes),  i és per això 
que actualment cada any es dona el  
premi “Víctor Català”  al millor conte.

Llegir la seva gran obra Solitud és un plaer 
del que no ens hauríem de privar. Tot i 
que els seus personatges són d’un gran 
realisme, és una gran obra d’imaginció. 
És  un gran poema en prosa. Solitud, 
té tres personatges culminants; Mila 
l’ermitana, el Pastor i un tercer que 
no n’és humà.  L’alta muntanya que 
és l’escenari principal és tot un món 
de soledat i de màgia on la Mila es 
transforma  i descobreix el seu esperit, 
els seus sentits i instints reprimits  i l’amor. 
L’autora  s’avança  al corrent, que 
desembocaria en  un estudi  psicoanalític 
, escorcollant el món interior de la Mila 
amb una gran  delicadesa tractant  les 
indefinides sensacions que acompanyen 
a la primera revelació de la maduresa 
femenina. La Mila,  tot i anar a viure 
d’ermitana amb el seu marit, és en plena 
solitud perduda a l’alta muntanya , però 
amb el Pastor  dóna proves de tenir uns 
sentiments refinats, un món d’emocions 
i una capacitat de fantasia i somni. 
Descobreix  que l’instint de viure  és el  

que li fa  recobrar l’equilibri.

Caterina Albert fa una descripció 
subjectiva i simbòlica  dels seus 
personatges  i ho fa a través dels estats 
d’ànim de la Mila i quan fa parlar els 
personatges  ho fa amb un llenguatge 
aspre que ens ajuda a situar-nos en el 
lloc  on transcorre l’obra així com en 
les emocions dels personatges. És una 
llengua viva  amb una gran riquesa 
d’expressió.

Solitud és una gran i absoluta tragèdia, 
on no sols són víctimes els personatges 
centrals, sinó que també la natura hi 
esclata com un cataclisme. Aquesta 
fúria final ens recorda una tragèdia 
shakesperiana i  el final d’una tragèdia 
grega.

Una multitud de professors d’ensenyament 
secundari, asseguren que els seus alumnes 
tenen dues lectures predilectes, una és 
Aloma de na Mercè Rodoreda i l’altre 
Solitud.

Caterina Albert mor a l’Escala el 27 de 
gener de 1966. Una dona catalana i 
una gran artista. Esperem que mai més 
calgui que una dona hagi d’utilitzar un 
pseudònim masculí.

Carme Gisbert -Dones 21-Teià

Senyor:

Darrerament estem assistint al nostre petit poble a una falta de sensibilitat notable per part de l’entitat que vostè 
dirigeix.

No podem entendre com és que a la sucursal inaugurada a Teià no hi hagi ni un sol rètol en català. Al full de propaganda 
“Últimas noticias” no ha dedicat pas a la llengua pròpia del país (segons l’Estatut vigent) ni tan sols el nom del carrer que 
és el de Passeig de la Riera.

En aquest full vostè ens diu i ens demana que li plantegem les nostres il∙lusions i desigs. Que li diguem les nostres passions. 
Miri, li plantegem la nostra: normalitzar mínimament el nostre país i sentir-nos respectats.

Si és el cas que vostè no sap com escriure en la nostra llengua sàpiga que el poble disposa d’una Oficina de Català on 
estem segur que el poden ajudar. També hi ha gent molt disposada a ensenyar el català sigui en estaments oficials o 
entitats privades. 

Li fem avinent que aquesta carta la farem conèixer a amics, veïns i coneguts  

Ben atentament, Jordi Riera i Mima Sant

 12 d’octubre del 2005 

obertcorreu
Sr. Iván Gómez Cayetano
BBVA
Passeig de la Riera 124
08329 Teià

27Grups i Assosiacions / Correu Obert



les3maries.com
Clara, Emilia i Gisela. "Diumenges de juliol a la piscina"

- Hola Mariona, on vas tan suada i amb aquesta cara d’esverada?

- Que què passa? No m’ho hauries de dir tu el que passa? Per què aquesta cua?

-Doncs, molt fàcil, si a dins ja hi ha cent cinquanta persones, que és l’aforament 
permès, fins que no en surtin alguns, no hi poden entrar d’altres.

- Però si jo tinc abonament, la meva entrada ja l’he pagat, i aquí deu haver-hi 
gent esperant per comprar la seva.

- I a mi que m’expliques, el socorrista m’ha dit que sota la seva responsabilitat i 
per seguretat, no hi podem deixar entrar ningú més.

-Però si dijous passat per la tarda hi havia més gent que la que hi veig ara!!!

- No m’atabalis, avui és diumenge i a mi em paguen per vendre tiquets!

28 Les 3 maries

El primer diumenge de juliol … a la piscina municipal (és a dir, del municipi) de Teià…

- Ai collons, que ha passat alguna cosa? Què hi fa tota aquesta gent, a l’escala?

- No ho sé, noia, fa deu minuts que espero però aquí ningú no en sap res.

- Nens, espereu-vos  amb la Marieta que pujo a preguntar.

Mentre la Mariona, heroicament, s’obra pas entre la suada i emprenyada gent, salta per damunt les bosses, reb un munt de trepitjades 
dels nens i aconsegueix la fita d’arribar a la taula…es troba la Maria, repanxolada a la seva cadira, tot fent mots encreuats…

“Cuatro domingos hay en el año que deslucen cuando hay sol, los de antes de agosto, que toca ir a bañarse en procesión”.

La baixada de la Mariona al seu lloc de la cua, n’és una altra odisea. Un so unànime, entre angoixat i desesperat: “Què t’han dit?” 
Al fons, la música estrident del bar es suma als plors dels nens cansats d’esperar-se… La Mariona, vermella i sufocada, sense mirar 
enrere, baixa com pot amb un únic objectiu: trobar la Marieta i els seus fills.

- Però Mariona, quina cara fas! Que et passa res?
 
- Aquella estressada diu que tota aquesta cua és per entrar,…i que jo, que tinc 
abonament i la meva entrada pagada per endavant, m’he d’esperar. I que tots 
aquests que no en tenen, com tu, em passareu al davant!!!

- Només faltaria! He arribat abans que tu, i sóc de Teià i tu no! I els del poble, 
hauríem de tenir preferència. 

- Sí, sí, vés dient, i després te n’hauràs d’anar al meu poble a comprar el pa 
i a prendre el café, perque d’aquí a quatre dies Teià serà un poble fantasma. 
UUUUHHHH, tot tancaaat!

- Mireu nens, marxem que m’està entrant migranya amb aquesta música tan forta 
i passada de moda, perquè quan ens toqui entrar-hi serà l’hora de dinar. Adéu!

Després d’una eternitat, la Mariona vençuda per l’esgotament i la tensió 
generada pels estira-i-arronsa dels companys de cua, el sol i el temps 
d’espera, arriba al temple de Maria, i ella, darrera el seu altar i sota la 
cúpula del seu parasol, la reb amb un angelical somriure… 

- Per fi et toca, Mariona,… Veus com tot hi arriba? 

Conclusió: cal que no minvi pas la qualitat de vida dels teianencs durant el 
periode d’estiu (piscina, bars i restaurants, pastisseries i forns…)



Desconnectant. . .

S’han acomplert cinquanta anys de la mort 
en accident de carretera de l’actor nord-
americà James Dean.

Aquest noi nascut a l’estat d’Indiana el 
1931, assaborí ben aviat les dolçors de 
l’èxit, i de manera força inusual. El 1955 
fou l’any decisiu –en bé i en mal– del jove 
James; els tres films que l’encimbellaren, 
els interpretà tots seguits; A l’Est de l’Edèn, 
Rebel sense causa i Gegant. Aquest darrer, 
però, ja no el veuria pas estrenar-se. Tot 
just quan era a la sala de muntatge, es 
produí el fatal accident que s’endugué la 
vida de l’actor.

La seva carrera artística va ésser tan 
meteòrica, que hom podria definir-la 
com un llambreig  fonedís. Tanmateix, 
l’emprenta que va deixar restà profundament 
i universal en nombrosos joves i adolescents 
que s’hi sentien representats, tant en el seu 
tarannà esquerp com en la seva manera 
de vestir informal, sempre amb texans i 
samarretes.

La personalitat d’en Dean es reflectia en 
les interpretacions dels seus personatges, 
joves incompresos, introvertits i rebels, 
com a miralls de sí mateix, un noi orfe 
de mare als nou anys i foragitat pel seu 
pare a casa d’uns parents. Els sentiments 
d’orfenesa i desemparança que visqué 
mai no l’abandonaren malgrat els esforços 
que feia per escapar-ne submergint-se en 
l’atordiment de la velocitat.

Tant bon punt s’ho pogué permetre, adquirí 
un potent Porsche que s’enduia als rodatges 
i, en sortir, es fonia via enllà a 160km per 
hora.

No li afectaven ni els avisos ni les multes; 
el risc compensava els seus complexos... 
fins que un malaurat 30 de setembre el 
persistent desafiador trobà en una cruïlla 
el final sobtat de la seva vida i de la seva 
fama tot just encetades.

No sabrem mai com hauria evolucionat el 
registre interpretatiu d’en James Dean en 
el decurs del temps, ni tampoc si s’hagués 
mantingut en el difícil pedestal de l’èxit.

És el que passa quan s’entra al cel dels 
mites; ja no els hi cal res més.

sessió
M  A  T  I  N  A  L

increïble però cert !

JAMES DEAN, GLÒRIA I FATALITAT

Helena Riba

Juliol, agost i setembre són els mesos en què la immensa majoria de 
catalans i catalanes aprofiten per fer les seves vacances i, amb elles, algun 
viatget per desconnectar de l’estressant ritme de vida que portem.

Tot i això, els viatgets no són garantia absoluta de tranquilitat; en 
molts d’ells et pots trobar enmig d’un “merder”, ja sigui perquè el vol 
s’ha endarrerit, perquè la documentació no està en regla o perquè els 
desconeguts turistes que han escollit el mateix destí amaguen cares 
ocultes sorprenents.

Però la gent que decideix no marxar tampoc se salva; Catalunya es 
converteix, sobretot a la costa, en un formiguer immens. L’exemple més 
clar és el temps que discorrer entre el moment d’agafar el cotxe per anar 
a la platja i el moment en què et poses a l’aigua (cues a les carreteres, 
problemes d’aparcament i dificultat de trobar un lloc a la sorra enmig de 
tants para-sols i tovalloles).

Vint-i-dos usuaris de Ryanair perden l’avió a Pisa perquè l’autocar 
recomanat per la companyia es queda sense gasoil.
Font: El Punt, edició Comarques Gironines  (30-08-2005)

Iberia oblida tres nens a l’aeroport de Sevilla que havien d’embarcar 
en un vol a Barcelona.  Font: El Punt (20-08-2005)

Un passatger d’un vol de l’Havana a Madrid comença a repartir cops 
després de beure dues ampolles de rom i acaba lligat.
Font: El Periódico (12-08-2005)

Dues noies franceses fan veure que les han violat a Roses pensant que 
amb la denúncia tindrien el viatge a casa gratuït.
Font: El Punt, edició Comarques Gironines (04-08-2005)

Un veí de Palafrugell es lesiona en mossegar un gelat que tenia un 
vidre de dos centímetres de llarg.
Font: El Punt, edició Comarques Gironines (28-07-2004)

Uns turistes porten sorra (24 kg) des d’Alemanya per regenerar la 
platja de Santa Susanna. 
Font: El Punt, edició Maresme (08-07-2002)

Gerard Vall-llovera

Detenen un pelegrí del Camí de Santiago que 
venia droga per pagar-se el viatge.   
Font: EFE (06-09-2004)

Un home ha viscut més d’un any a la terminal de 
l’aeroport de Nairobi a l’espera del passaport.  
Font: EFE (17-07-2005)

ESTEBAN GÓMEZ ROVIRA  (Abogado)
Rocafort, 24 - 08015 Barcelona

El Butlletí (butlletí @ teia.net)   Barcelona, 22 de julio de 2005

Al amparo de la Ley Orgánica 2/1984 del Derecho de Rectificación me veo en la necesidad de 
solicitar de ese boletín la Rectificación que en la página 30 de su número julio- septiembre del 
presente año se hace bajo el epígrafe “Sessió increíble pero cert”:

“Gómez Rovira” (Advocat demanda indústria perqué un sortidor de gasolina parla catalá).

La Rectificación deberá publicarse en los siguientes términos:
“Es absolutamente falso que como ciudadano haya realizado la denuncia que se me imputa. Otra 
cosa es que como profesional del Derecho, defendiera a un ciudadano que requirió mis servicios 
ante el silencio a su queja de la Generalitat.

El Derecho de aquel ciudadano de que la literatura y la oralidad de cualquier máquina expuesta 
al público deba realizarse en el idioma oficial del Estado, así como también en el de la comunidad 
autónoma donde se encuentre ubicada, es simplemente una exigencia constitucional.”

Atentamente, Esteban Gómez Rovira



 El monstre
La nit en que fou concebut el seu fill la senyora M va embogir. D’una manera gairebé imperceptible al 
principi van brollar d’ella tics espontanis, mirades erràtiques i oblits sense importància. Desprès el deliri: 
les llargues converses amb l’àvia morta, el pànic a qualsevol contacte físic i una passió desmesurada 
i irrefrenable per les col·leccions d’insectes morts, els quals comprava a desenes i contemplava durant 
hores i hores la fèrria disposició d’aquells cadàvers que havien estat diminuts robots de la natura. Poc 
desprès va ser descoberta autolesionant-se, mossegant-se les mans fins a sagnar, clavant-se les 
ungles a les genives. Quan en descuit de la família i l’infermer va estimbar-se diverses vegades de 
cap contra la paret, donant al seu rostre i crani l’aparença d’una mutació sense sentit, el seu home, el 
senyor J, va decidir, molt a contracor, d’ingressar-la. I així, degut a la seva nul·la resposta a tota mena 
de teràpies i medicació, la senyora M va romandre completament immobilitzada des del tercer mes de 
gestació fins el dia del part.

Ningú no podia imaginar que la veritable causa del seu estat es trobava al seu ventre de mare. Ningú no podia 
sospitar que a la fosca i llefiscosa bossa, connectat al món només pèl cordó umbilical, hi creixia un monstre.

I així, entre crits, suor i dolor, la senyora M va donar a llum.

L’aberració amorfa i repugnant, horror corrupte encarnat, va ser percebuda només durant una fracció ínfima 
de temps. Potser una mil·lèsima de segon, potser una mil·lèsima de mil·lèsima. Aleshores aquella criatura 
impensable va transmutar-se de seguida. Guiada per un ferotge instint de supervivència va canviar les seves 
faccions deixant-se guiar per allò que els doctors, infermeres i llevadora esperaven veure: un nadó ploraner, 
arrugadet i preciós. I així la visió del monstre va ser immediatament sepultada per tots els presents al regne de 
l’inconscient. Excepte potser, per la mare, que moriria uns minuts desprès del part.

Amb capacitat metamòrfica infinita va imitar també ossos, nervis i entranyes. Imità després la desmesurada fam 
dels nadons, la innocent crueltat dels infants... i més endavant seria  fins i tot capaç d’imitar a la perfecció els 
sentiments d’amistat, odi i amor acompanyats per les seves respectives sensacions de plaer, dolor i incertesa.

A ningú no va sorprendre que el pare es desentengués del seu fill des del dia mateix en què va néixer. Tot i 
que resulta impossible que el senyor J fos capaç de descobrir el monstre que s’amagava sota aquella aparença 
tan humana, el cert és que no podia suportar la proximitat d’aquell a qui considerava, sense poder evitar-ho, 
culpable de la bogeria i mort de la seva estimada esposa.

I així el monstre fou educat per preceptors privats, i ben aviat demostrà una precoç set de saber, una 
extraordinària rapidesa per adquirir nous coneixements, una inusitada facilitat per assimilar els conceptes més 
abstractes. Dit amb franquesa: una intel·ligència senzillament superior. Mai ningú no va sospitar que allò no 
era més que la manifestació d’un pànic primigeni a ser descobert? Mai no va sospitar ningú que sota aquella 
aparença brillant s’ocultava un monstre que n’havia trobat la salvació en la imitació? Perque en efecte, era la 
imitació l’única cosa que guiava el seu aprenentatge, els seus actes, la seva vida, el seu ésser. I la por era 
l’única cosa que l’impulsava.

Va guanyar-se doncs la fama d’home sensible, intel·ligent i cultivat. Va multiplicar l’herència del seu pare i va 
formar una família meravellosa i va rodejar-se d’amics sincers i sempre disposats a ajudar, tal com ell mateix 
tothom deia que era.

Tot just havia fet cinquanta anys quan va morir. Fou certament del tot inesperat per aquells que l’envoltaven, ja 
que sempre havia gaudit de bona salut, d’un magnífic aspecte. Naturalment ningú no podia saber que el terror 
i l’angoixa havien crescut a l’ànima del monstre alhora que havia perfeccionat la seva tècnica mimètica, havien 
crescut en ell fins a devorar-lo completament. I com anaven a saber-ho, si fins i tot amb el seu últim alè va tenir 
forces per irradiar la pau i la serenor enfront la mort que tothom hagués esperat d’ell? I tots aquells que seien als 
peus del seu llit, la seva dona, fills, familiars i amics, per un segon van creure que veien al seu rostre ja sense 
vida la felicitat despreocupada i pura d’un nadó. I fins i tot va haver-hi qui va dir que durant un segon, o potser 
menys, va fer un gest que recordava a un nadó ploraner, arrugadet i preciós.

Blai Collado
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