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ENTREvISTA A MARIA TERESA CASELLAS

“La feina de GT està donant els seus fruits”

Maria Teresa Casellas és la portaveu del 
grup municipal de Gent de Teià (GT), a 
l’oposició.

Som a l’equador del mandat 2015-
2019. Quina valoració feu de l’acció 
de govern i de la vostra tasca des de 
l’oposició.

Entenem que al començament la 
gent va molt perduda, i més quan la 
gran majoria de l’equip de govern 
no havia estat mai regidor. A més el 
seu programa tenia diferències im-
portants envers el nostre, especial-
ment en hisenda, urbanisme, obres 
i serveis. Potser per aquests motius 
el diàleg entre equip de govern i 
oposició era molt escàs. Ens assa-
bentàvem de les coses, la majoria de 
vegades, un cop fetes o decidides. 
Malgrat tot crec que la feina de GT 
a l’oposició ha estat bona, i està pro-
duint els seus fruits. La nostra defen-
sa d’alguns dels temes que dúiem al 
programa i que havíem copsat que 
importaven molt als vilatans han 
aconseguit no ser oblidats, com les 
places d’aparcament a la plaça Sant 
Martí, la construcció i ubicació de la 
nau de la brigada, etc. També hem 
de reconèixer que aquest últim any 
el diàleg ha millorat molt en algu-
nes regidories i això és positiu per 
al poble: entre tots tenim l’obligació 
de fer un Teià millor. Nosaltres hem 
mirat de fer sempre una oposició 
constructiva, quan una cosa es fa bé, 
també cal dir-ho, i així ho hem fet.

En ocasions, heu expressat dife-
rències de criteri amb el govern. 

Repassem-ne algunes, com la cessió 
de la documentació històrica a l’Ar-
xiu Comarcal per a la seva restaura-
ció i conservació.

Sí, és veritat, creiem que era un 
tema delicat, i que s’hauria d’haver 
consultat al poble. Sabem que hi ha-
via peces en tan mal estat que s’han 
perdut, però fins ara en els anys que 
havien governat ERC i CiU, ningú va 
fer res, i de cop hi va haver molta 
pressa. Podíem haver estudiat entre 
tots d’altres opcions. Ara ja és fora, i 
retornar-lo costarà molts diners.

També heu estat crítics amb la con-
tractació d’alguns serveis. Per què?

GT sempre ha defensat, que si els 
serveis es presten des de l’ajunta-
ment poden sortir més econòmics, 
podem donar feina als vilatans de 
Teià i es poden controlar millor. La 
prova la tenim en pobles del voltant 
que han optat per aquesta opció i els 
va força bé, com a Premià de Dalt. 
Fer-ho des de l’ajuntament implica 
una dedicació més directa dels regi-
dors, contractar els serveis a d’altres 
empreses és més còmode.

La política comunicativa tampoc 
no us fa el pes. Com s’hauria de 
plantejar?

Falta més informació impresa, més 
butlletins, cartells, agendes, etc... 
El jovent domina les xarxes socials, 
però Teià també compta amb mol-
ta gent que no està tot el dia davant 
l’ordinador i les notícies a les xarxes 
són tantes i tan ràpides, que moltes 
vegades algun tema o acte passa de-
sapercebut. Hauríem de saber com-
binar les dues versions.

En alguns casos, aquestes diver-
gències s’han canalitzat a través de 
la creació de comissions o grups 
de treball conjunts amb la resta de 
grups. És el cas del futur magatzem 
de la brigada municipal. En quina si-
tuació es troba el projecte?

Sí, i haig de dir que han estat molt 
profitoses. Jo personalment hi he as-
sistit i crec que és la millor manera de 
treballar. No es pot oblidar que GT 

representa una gran part del votants 
i un tema com la nau de la brigada 
ha de ser consensuat perquè és per 
sempre i hem de vetllar que sigui el 
millor possible. Així tots en sortirem 
beneficiats. Ja tenim la maqueta (per 
cert, a mi em va agradar molt) i en 
l’última reunió es va quedar que ara 
tocava fer el pla especial i després el 
projecte bàsic.

Un tema que encara cueja és el del 
nomenament del Tei de Plata. Voleu 
que sigui més participatiu.

En l’última entrevista del butlletí, el 
portaveu de PDeCAT va dir que “GT 
vol que el seu candidat sigui sempre 
l’escollit, tant quan és al govern com a 
l’oposició.” Això és mentida, GT sem-
pre ha volgut arribar a un consens, i 
algun any s’ha aconseguit, però els 
dos últims anys se’ns ha imposat, i 
no diem que els guardonats no se’l 
mereixessin, però si vas a una reunió 
a fer propostes i et diuen que l’equip 
de govern ja ha decidit a qui donar-li, 
poques opcions et queden. Per això 
demanem un canvi, que hi hagi més 
participació, que de veritat ens per-
meti estudiar i valorar els possibles 
guardonats; en definitiva un consens 
de veritat. Ara sembla que es treba-
lla en aquest camí, esperem que ho 
aconseguim pel bé de tots.

En aquest sentit, formeu part de 
la comissió de seguiment del Pla de 
Participació.  Com veieu la utilitat i 
l’aplicació d’aquesta eina?

La idea ens sembla molt bona. Sí 
que els regidors hem estat escollits 
pels votants, però hi ha temes prou 
importants com per fer participar al 
poble en la seva decisió. A d’altres 
pobles es fan consultes i funciona 
bé. Hi ha moltes accions que si es 
consultessin, i es tingués en compte 
el resultat, potser es farien diferent, o 
almenys el poble se sentiria més im-
plicat. Desitgem que la segona part 
de la legislatura segueixi per la via 
del diàleg i la participació, perquè 
crec que tots els regidors volem i te-
nim l’obligació de fer el millor per a 
Teià. g
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2 anys de govern, i seguim!
Aquest juny fa dos anys que preníem 

possessió els regidors i regidores de l’ac-
tual consistori. Des de CaT-ERC fem un 
escrit de balanç dels primers dos anys de 
mandat i valorem molt positivament la 
feina feta des del govern municipal amb 
els companys del PDECAT. 

Entrant en la feina feta, podem dir que 
hem capgirat molts àmbits del municipi. 
Hem celebrat el primer Maridatge dels 
sentits, que des d’una nova perspectiva 
de la promoció econòmica s’ha buscat 
implementar la visió de Teià com a poble 
de les flors i el perfum. 

Un altre element que ha canviat no-
tablement és el de la participació ciuta-
dana. Hem apostat per desenvolupar un 
pla que establirà mecanismes que pro-
mouran relacions de governança com-
partida. A més a més, ben aviat també 
presentarem el  Pla Local de joventut, 
una eina que guiarà les polítiques de jo-
ventut dels propers anys.

Seguint en l’àmbit d’atenció a les per-
sones, hem de destacar la celebració de 
la 1a edició del “Dia internacional de la 
Gent Gran”, amb un nou format de caràc-
ter festiu i reivindicatiu que recull el testi-
moni del Patronat de la Vellesa.

Així mateix s’ha impulsat el Consell Edu-
catiu Municipal, element que permet la 
coordinació entre tots els agents educatius 
de Teià. Al mateix temps s’han obert, a l’Es-
pai can Llaurador, aules d’estudi durant els 
caps de setmana en períodes d’exàmens.

De la mateixa manera, i seguint amb 
aquest espai, ens felicitem del dinamis-
me que ha pres l’Espai can Llaurador, on 
en menys d’un any de vida s’ha consoli-
dat com un referent de formació i cultura 
del municipi. 

Pel que fa a medi ambient, s’han realit-
zat les franges de protecció d’incendis a 
la Molassa i al Pi de l’Indià. Seguint amb 
la preservació del territori, s’ha aprovat la 
franja perimetral del municipi.  

Tot i això, no podem oblidar un altre 
projecte cabdal com són les obres de 
millora del clavegueram de la Riera, que 
suposaran una millora notable en segu-
retat i salubritat. 

Però encara ens queda molta feina per 
fer, i en som conscients. Seguirem treba-
llant per assolir els objectius marcats al 
Pla d’Acció Municipal, on queda definit 
quin és el Teià que volem. 

Així doncs, seguim! g

1-O EL MOMENT 
DE LA vERITAT

Ara que creuem l’equador de la le-
gislatura és moment d’agafar forces 
per assolir reptes tant a nivell munici-
pal com a nivell nacional, donant com-
pliment al nostre compromís amb els 
electors per a aquest mandat.

Finalment ha arribat el moment de 
la veritat i el proper 1 d’octubre se’ns 
brinda l’oportunitat d’expressar com 
volem que sigui el futur d’aquest 
nostre país mil·lenari. I aquesta opor-
tunitat se’ns brinda a través d’un re-
ferèndum amb una pregunta clara i 
precisa: “Voleu que Catalunya sigui 
un Estat independent en forma de 
República?”. 

La redacció de la pregunta està pro-
fundament meditada i és que no no-
més ens permet decidir entre si ens 
volem administrar nosaltres mateixos 
des d’aquí, prenent aquelles deci-
sions que més ens beneficiïn com a 
ciutadans davant de cada situació del 
dia a dia, o bé preferim seguir sotme-
sos al que decideixin per nosaltres 
des de Madrid, sinó que se’ns pre-
gunta explícitament si volem prendre 
la forma organitzativa d’una Repúbli-
ca (com succeeix a la majoria dels pa-
ïsos evolucionats que ens envolten), o 
bé preferim seguir com a súbdits de 
la dinastia dels Borbons.

Sobre els pros i contres d’assolir la 
plena sobirania se n’ha parlat molt, 
però mai en aquest país s’havia do-
nat als ciutadans l’oportunitat de 
decidir d’una manera tan explícita si 
s’acceptava el regnat d’una dinastia 
imposada per l’antic dictador. I en 
aquest sentit, i tenint en compte els 
més que discutibles preceptes mo-
rals que caracteritzen la dinastia en 
qüestió,  se’ns faria molt difícil trobar 
un sol motiu que ens portés a accep-
tar, amb el nostre vot lliure i demo-
cràtic, una forma d’organització més 
pròpia de l’edat mitjana que no pas 
del Segle XXI.  g

Agermanament de 
Massarosa, seguim amb les 
antigues mancances del 
passat

Amb la nova legislatura l’equip de 
govern format per Compromís amb 
Teià+ERC i l’actual PdCAT (antiga CIU) 
han volgut donar una imatge de trans-
parència vers tot el que representava 
l’agermanament amb Massarosa i s’ha 
volgut trobar la complicitat de tot el 
consistori i dels vilatans. Amb aques-
ta voluntat, es va crear la comissió de 
l’agermanament, formada per repre-
sentants dels grups municipals i mem-
bres consensuats de la societat Teia-
nenca. L’objectiu d’aquesta comissió 
era desenvolupar quines accions es 
podien dur a terme amb el poble de la 
toscana per treure’n màxim profit soci-
ocultural per Teià, i com que qualsevol 
activitat té associat un cost monetari, la 
comissió té per una banda una assig-
nació pressupostaria de 2.000 euros 
anuals i per l’altra la voluntat de buscar 
subvencions de fons europeus perquè 
la despesa pel poble fos mínima.

La realitat de la comissió ha estat ben 
diferent. Des de l’equip de govern s’ha 
transmès el missatge que no existien 
subvencions ni de la diputació, ni de la 
Generalitat, ni d’òrgans superiors per 
dur a terme qualsevol proposta, i que 
en l’última visita realitzada pels repre-
sentants del consistori de Massarosa , 
amb motiu del 1r Maridatge dels sen-
tits, el cost d’atencions protocol·làries, 
de 900 euros aproximadament, s’ha de 
sufragar dels 2.000 euros assignats a 
la comissió sense consultar-ho als seus 
membres.

Des de Gent de Teià ens preguntem: 
realment l’actual govern hi creu en 
aquest agermanament més enllà del 
redit polític que se n’ha tret fins ara? 
Serà la comissió sobirana per poder 
gestionar els recursos dels quals dis-
posa o es tracta d’un efecte de maqui-
llatge?

De moment l’únic que ha produït 
aquest Agermanament són 3 viatges 
dels representants polítics (2 de Masar-
rosa a Teià i 1 de Teià cap a Masarrosa) 
i ja som a la meitat de la legislatura. g


