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Tanquem l’any 2018 amb un Butlletí Municipi farcit d’informació i novetats.
En aquest número donem cabuda a la Festa Major i tota l’activitat social
i cultural que ha generat al seu entorn, així com els principals esdeveniments que s’han produït al poble des del mes d’octubre.
En aquest sentit, dediquem una atenció especial a la culminació del procés de debat i votació dels primers pressupostos participatius de Teià, que
han destacat per l’alta participació de la ciutadania i marquen un punt d’inflexió en la cogovernança dels recursos públics per part dels veïns i veïnes
de més de 16 anys.
També fem balanç de les obres de renovació del clavegueram del passeig
de la Riera i expliquem les actuacions complementàries que s’hi han realitzat en matèria de mobilitat, la majoria de les quals estan destinades a
millorar la seguretat dels vianants.
Per últim, volem felicitar Marta Ripol i Agnès Soler com a mereixedores
del Tei de Plata 2018 i a Laia Dosta pel premi a la Teianenca de l’any; un
reconeixement que fem extensiu a l’ADF Teià per la distinció que ha rebut
recentment de la Diputació de Barcelona pel seu projecte de recuperació
de la font de l’Ajupit.
A tots els teianencs i teianenques, bon Nadal!
Ajuntament de Teià

ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble
Ajuntament de Teià @ajTeia 1 d’octubre

Ajuntament de Teià @ajTeia 20 de novembre

Un centenar d’avis i àvies va assistir ds 29/09
al berenar i el ball del 67è Homenatge
a la Vellesa de #Teià. Dv 28/09, el Dia
Internacional de la Gent Gran va acollir
una sessió de jocs intergeneracionals en
col·laboració amb el Casal de Joves

La jugadora d’escacs Laura Toquero ha
tornat a #Teià molt motivada del Mundial
sub-10 femení que ha disputat durant 15
dies a Santiago de Compostel·la amb un
total de 4,5 punts i un balanç de 3 victòries,
3 empats a taules i 5 derrotes

Ajuntament de Teià @ajTeia 4 d’octubre

Ajuntament de Teià @ajTeia 26 de novembre

Tres esportistes de #Teià participen als Jocs
#SpecialOlympics: Karol i Vicente Garcia
disputaran la competició de futbol amb l’@
atmasnou i Fede Martellaci jugarà a bàsquet
amb el FEM de Mataró #JocsSpecial18
#MillorQuiHoIntenta #EsportAmbValors

Avui, un llaç de color lila llueix a la façana
de l’Ajuntament de #Teià per commemorar
el Dia Internacional per l’eliminació de la
violència envers les dones #25N

Ajuntament de Teià @ajTeia 5 d’octubre

Del 19 al 26/11, el porter del @TeiaF5
Ricard Sanjosé i els alers Dani Sobreroca
i Pablo Pascual van disputar a Colòmbia
el Mundial sub-20 de futbol sala amb la
selecció catalana. Catalunya va quedar 4a
per darrere del Paraguai, Argentina i Brasil

Avui dv 5/10 a les 20h, el Grup d’Artistes
de #Teià (GAT) inaugura a La Unió una
exposició d’homenatge a Gerard Rosés que
aplega una vintena d’obres dels seus amics i
deixebles, un audiovisual, un fotomural i un
joc participatiu
Ajuntament de Teià @ajTeia 29 d’octubre

L’alcalde i la regidora de Serveis Socials de
#Teià participen en la inauguració del nou
centre de distribució solidària d’aliments de
Càritas, ubicat a la planta baixa de la rectoria

Ajuntament de Teià @ajTeia 27 de novembre

Ajuntament de Teià @ajTeia 28 de novembre

Avui dc 28/11 s’ha iniciat la poda dels
plàtans del passeig de la Riera de #Teià,
que duraran de dues a tres setmanes. Com
sempre, els treballs comencen al tram nord

Ajuntament de Teià @ajTeia 15 de novembre

Des d’aquest mes de novembre, el
Poliesportiu Municipal de #Teià amplia
l’horari pel matí dels dimecres i dijous.
A partir d’ara, la sala de Fitness obres les
portes a les 7.30h i s’hi ofereixen classes
dirigides de Cardiobox (dc a les 7.45h) i
Totalbody (dj a les 7.45h)

Ajuntament de Teià @ajTeia 3 de desembre

El jurat de la 35a Mostra Literària del
#Maresme distingeix la jove de #Teià
Valèria Cuní pel seu treball ‘Incerta espera’.
El regidor de Cultura, Francesc Ribas, va
acompanyar l’autora a l’acte de lliurament
dels premis celebrat a Cabrils

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Teià executarà 10 propostes dels
pressupostos participatius
El passat 16 de novembre va tenir
lloc a l’Espai can Llaurador l’acte de
presentació del resultat de la votació dels pressupostos participatius
de Teià, que es va desenvolupar per
via telemàtica entre el 24 de setembre i el 31 d’octubre. La regidora de
Participació Ciutadana, Sílvia Marcos,
va explicar que hi han pres part 497
votants, la qual cosa representa el
9,14% dels cens d’habitants majors
de 16 anys.
“És una dada molt bona”, va dir
Marcos, “que és deguda, en bona
part, a l’esforç per garantir el dret de
vot dels col·lectius amb més dificultats d’accés a les noves tecnologies”,
mitjançant la instal·lació de punts de
votació itinerants a diferents veïnats i
equipaments, incloent-hi la visita als
pisos de la gent gran.
Comparada amb altres poblacions
del Maresme, Teià només té per davant Argentona amb un 10,5%, amb
la diferència que el seu ajuntament
fa més anys que els va posar en pràctica i que hi destina mig milió d’euros: una xifra molt llaminera que n’incentiva l’interès.
Per a la regidora, l’experiència és
positiva i irreversible: “els pressupostos participatius representen una
nova manera d’entendre la relació
entre la ciutadania i les institucions,
ja que afavoreixen el debat i la reflexió col·lectiva sobre quines són les
prioritats municipals”.

L’escola, mobilitzada
Tal com establien les bases del
procés, cada elector podia emetre
tants vots com volgués fins a exhaurir
el topall dels 100.000 euros, de manera que el nombre total de sufragis
supera, lògicament, el d’electors.
La primera posició ha estat per al
projecte de millora de la climatització de l’Escola El Cim, amb 236 vots.
La comunitat educativa del centre
es va mobilitzar per fer sentir les seves reivindicacions, ja que també ha
estat seleccionat en tercera posició
i 180 vots un altre projecte per pacificar el trànsit i senyalitzar la zona
escolar amb retolació lluminosa.
En segon lloc i 215 vots ha quedat el projecte per recollir les aigües
pluvials de la teulada del refugi del
Vedat, pressupostat en 2.120 euros.
La gent gran, satisfeta
La quarta proposta més valorada,
amb 133 suports, ha estat la instal·
lació d’una carpa exterior al Casal de
la gent gran de ca la Cecília. Els avis i
àvies presents a l’acte van celebrar-ho
brindant amb cava. Suposarà una inversió de prop de 27.000 euros i la
Comissió de seguiment va advertir
que se n’haurà de fer un reglament
d’ús.
El cinquè lloc va ser per a una campanya cívica per acabar amb els excrements de gossos a les voreres i
zones verdes, amb 132 vots. De fet,

la millora i embelliment de l’espai
públic va regir en la resta de casos:
col·locació de jardineres a la Riera
(115 vots); rètol d’entrada a Teià a
l’avinguda de Joan XXIII, a la partió
amb Alella i El Masnou (87 vots); adequació d’un parc infantil al costat de
la piscina municipal de Sant Berger
(76 vots); millora de l’enjardinament
de la rotonda del carrer de Tarragona
(71 vots) i substitució de les bandes
reductores de velocitat que hi ha al
carrer de Josep Puigoriol per evitar
les vibracions i el soroll de les actuals
(63 vots).
El cost total inicialment previst per
executar els projectes guanyadors és
de 88.018 euros. Tal com va informar
la regidora de Participació, els 12.000
euros que sobren es dotaran igualment en el pressupost municipal de
2019 per si alguna de les propostes
n’acaba costant una mica més o bé
per donar-hi cabuda a una altra si es
poden realitzar per menys diners.
Els ‘skaters’ hauran d’esperar
La construcció d’unes pistes d’skate al parc de can Llaurador era una
reivindicació d’un grup de joves i
adolescents i les seves famílies. Va
quedar en sisena posició, amb 124
vots, però en va quedar exclosa
perquè l’elevat import del projecte
(72.600 euros) feia que ja no quedés
prou pressupost en aquell ordre de
prelació. g
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Després del clavegueram,
toca pacificar el trànsit de la Riera
El 3 i 4 de desembre es va pavimentar
la plaça de l’1 d’octubre. Amb aquesta
intervenció es donen per finalitzades
les obres de renovació del clavegueram de la Riera, tot i que el passeig ja es
va obrir al trànsit la setmana prèvia a la
Festa Major.
Tot i la seva complexitat, els treballs
es van executar en el termini previst. Es
van iniciar el 5 de juny i es van dividir
en sis fases. Cada tram es va organitzar
en diversos sectors, per tal de facilitar al
màxim la mobilitat. Un cop assolit l’objectiu, l’Ajuntament vol expressar el seu
agraïment per la comprensió i esperit
constructiu als residents, als veïns del
poble en general i a tots els comerciants.
Després de vacances, la Policia Local
iniciarà una campanya informativa per
fer complir les normes bàsiques de circulació i civisme a l’entorn del passeig
de la Riera, d’acord amb la senyalització
existent. Passat un temps prudencial, els
avisos donaran pas a les sancions. g

FEINES ACOMPLERTES:

R S’han instal·lat 835 metres lineals d’un nou col·lector de 80 centímetres
de diàmetre, la qual cosa multiplica per 6,5 la capacitat hidràulica, que ha
passat de 350 a 2.400 l/s.
R S’han substituït i allargat totes les escomeses de connexió de les finques
veïnes.
R S’ha farcit amb formigó la canonada vella perquè no col·lapsi i provoqui
esvorancs.
R S’ha un sobreeixidor sota la plaça de l’1 d’octubre i se n’ha rehabilitat un
altre al torrent de les Monges amb l’objectiu de maximitzar la seguretat de la
infraestructura i evitar que la canonada no entri mai més en càrrega i inundi
els habitatges.
R S’han construït 36 pous de registre per facilitar la conservació i neteja de
la canonada.
R S’ha fresat i pavimentat tot el passeig de la Riera, des de la plaça de l’1
d’octubre fins al torrent del Molí, en una longitud de 1.430 metres.
R S’ha pintat una nova senyalització horitzontal, d’acord amb les recomanacions del Pla Local de Seguretat Viària.
MILLORES COMPLEMENTÀRIES:

R S’ha instal·lat una nova canonada d’aigua potable i un tritub de telecomunicacions per a la fibra òptica.
R S’han col·locat dos radars pedagògics a l’alçada de la plaça de Catalunya
per reduir la velocitat.
R S’ha il·luminat amb balises a la rotonda de la plaça de l’1 d’octubre.
R S’ha millorat l’enllumenat nocturn de tots els passos de vianants.
R S’ha millorat la visibilitat i s’han protegit els passos de vianants amb reserves d’estacionament de motocicletes abans i després de cada punt de
creuament.

R S’han alliberat les voreres de motocicletes.
R S’han anivellat els escocells de l’arbrat viari per crear un sol nivell de circulació i evitar ensopegades.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Milloren el servei de bus i sol·liciten la integració
dins la primera zona tarifària
Des de la darrera ampliació dels
horaris de bus directe amb Barcelona, ara fa dos anys, l’Ajuntament de
Teià ha instat en diverses ocasions la
Generalitat de Catalunya per incorporar-hi noves millores. Finalment,
aquestes gestions comencen a donar fruits i a partir de l’1 de desembre Teià gaudeix tots els dissabtes
feiners de 5 expedicions d’anada
(amb sortida la plaça de l’1 d’octubre a les 9h, 10.30h, 17h, 18.30h i
20h) i 5 de tornada (amb sortida de
la plaça d’Urquinaona a les 9.45h,
11.15h, 17.45h, 19.15h i 20.45h).
L’alcalde, Andreu Bosch, diu que
d’aquesta manera se satisfà la demanda existent al municipi per
gaudir de connexions directes amb
la ciutat durant el cap de setmana.
Bosch explica que “es tracta d’un
primer pas” i recorda als Serveis
Territorials de Transport de Barcelona que “ara cal ampliar l’oferta
d’autobús de dilluns a divendres,
ja que molts usuaris es queixen de
l’aglomeració de passatgers en
les primeres expedicions del
matí”. Per a l’alcalde, “no
és tolerable” una situació
que obliga alguns viatgers a fer tot el trajecte drets o a deixar-los
a terra per manca de
places.

Nova parada al torrent del Molí
Coincidint amb la finalització de les
obres de pavimentació del passeig de
la Riera, l’Ajuntament ha habilitat una
nova parada de la línia C15 entre Teià i
l’estació de tren d’Ocata. La nova parada se situa a l’extrem de la línia i n’allarga
el recorregut 240 metres, fins al torrent
del Molí, amb l’objectiu d’atansar el servei als veïns de la part alta del poble.
Petició conjunta a l’ATM
El ple del passat 22 de novembre
va aprovar també una moció en què
se sol·licita que les estacions de tren
del Masnou i Ocata formin part de la
primera corona tarifària de la Regió
Metropolitana.
La proposta respon a la voluntat de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) d’integrar dins la primera zona
tarifària un total de 18 municipis que
fins ara es troben a la segona corona,

com ara Barberà del Vallès, Molins
de Rei, Ripollet, Sant Cugat del Vallès
o Sant Vicenç dels Horts. Malgrat no
formar part de l’AMB, els plens municipals d’Alella, el Masnou i Teià sol·liciten
el mateix tracte per als seus veïns.
El text denuncia “el greuge històric”
que pateixen els residents al Baix Maresme en matèria de mobilitat obligada per raons laborals o d’estudis,
i alerta d’un nou “greuge comparatiu
en veure com canvien de zona i veuen
reduïts els preus dels seus bitllets municipis que estan força més allunyats
que Teià de la ciutat de Barcelona”.
En termes econòmics, la inclusió
d’Alella, el Masnou i Teià dins la primera corona suposaria un estalvi molt
significatiu per als usuaris del transport
públic d’aquests municipis, que passarien a pagar 10,2 euros per una targeta
T-10 en comptes dels 20,1 euros actuals. La T-Mes també es reduiria sensiblement dels 72,7 euros de la Zona 2
als 54 euros que costa a la Zona 1.
Per tot plegat, el ple de Teià enviarà còpia de la resolució a l’AMB,
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i el Departament de Territori de la Generalitat, i iniciarà en breu
les gestions de forma
mancomunada amb els
ajuntaments del Masnou
i Alella. g

El delegat de la Generalitat visita Teià
El passat 12 d’octubre, el delegat del Govern a les comarques de
Barcelona, Juli Fernàndez, es va entrevistar a Teià amb el seu alcalde,
Andreu Bosch, per conèixer els projectes que el municipi té pendents
de resoldre amb la Generalitat, amb
la voluntat d’agilitar-ne la resolució.
Entre les reclamacions que l’alcalde va posar sobre la taula hi ha
dues sol·licituds al Departament de
Territori: d’una banda, la construcció
d’una rotonda que resolgui la connexió de l’N-II al Masnou amb la carretera de Teià, i, de l’altra, la cessió a

favor de l’Ajuntament de la planta de
tractament de fangs que l’Agència
Catalana d’Aigua (ACA) no fa servir
des de fa anys amb l’objectiu de destinar-la als serveis de Manteniment i
a la transferència de biomassa.
L’Ajuntament també va manifestar
el seu interès a obtenir la cessió de
les places d’aparcament que la Generalitat té en propietat i que no utilitza
al pàrquing subterrani de la Cooperativa. En clau de futur, l’alcalde també
va reivindicar la necessitat de soterrar
la Riera i de comptar amb accessos
directes a l’autopista C-32. g
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Festa de traca i mocador
Del 2 al 18 de novembre, Teià va
viure amb intensitat la Festa Major
de Sant Martí, que s’ha caracteritzat
per la bona acollida que ha tingut
entre el públic la recuperació de la
vella tradició de l’envelat mitjançant
la instal·lació d’una gran carpa a can
Bruguera.
A continuació us proposem un recorregut cronològic i visual per algunes de les activitats que van tenir
lloc aquells dies, com a reconeixement als membres de la Comissió
de Festes, a les entitats que hi van
participar i als anunciants que van
col·laborar en l’edició del programa. Si us quedeu amb ganes de reviure aquells moments, fins al 13 de
gener podeu visitar a La Unió l’exposició fotogràfica La importància
de dir-se Martí.
2 de novembre:
La Festa Major comença a caminar
amb la representació de la llegenda
de Sant Martí a l’església i la inauguració, a La Unió, de l’exposició La
Riera pam a pam, a càrrec del ninotaire Toni Batllori.

Divertit i vistós pregó de Festa Major
a càrrec de la gent del Sac & Ganxo
amb motiu del seu 20è aniversari:
unes 300 persones van riure i ballar
al ritme de conegudíssimes versions musicals amb temàtica local.

3 de novembre
S’obren les portes de l’infern i Teià
se submergeix en una boira de fum
i sofre amb el ball de les bèsties
de foc i els correfocs per a infants i
adults.

4 de novembre
La 32a Trobada de Gegants es clou
a can Godó amb el ball de lluïment
de totes les colles convidades. Poc
abans, la parella formada per l’Elionor i en Pere Noguera va ballar ‘L’estaca’ a la plaça de l’1 d’octubre.
5 de novembre

Diverses generacions s’apleguen a
l’església per acompanyar la Coral
Esclat en el concert de celebració
del seu 40è aniversari i homenatjar
al seu director, Víctor Barbé, que va
agrair l’ovació del públic amb una
afectuosa salutació.

10 de novembre
Matí frenètic d’activitats i diversió en
família amb la baixada dels originals
vehicles sense motor organitzada
per l’AMPA de l’escola El Cim i la
posterior guerra de bombardes de
l’AE Mintaka.

Després de l’estrena del dia abans
amb la Nit Jove, l’envelat de can
Bruguera torna a estar a punt per
acollir el concert de tarda, el sopar i
el ball de nit de la Festa Major.

El Cercatapes atrau cada cop més
participants i desperta els elogis del
jurat que ha de valorar les propostes
gastronòmiques. Enguany, el premi
ha estat per als raviolis de galta de
vedella amb salsa de reducció de
pastanaga de La Palma Gran Cafè.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Com cada any, l’ofici de Festa Major
ha comptat amb la presència de la
imatgeria popular de Teià: gegants
i Batraci, que han accedit al temple
acompanyats dels timbalers Més
Tronats.
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12 de novembre
Amb l’encesa del campanar, la Festa
Major enfila la recta final del programa. L’endemà al matí, torneig petanca per a nois i noies a partir de
8 anys a la piscina municipal, i, per
la tarda, sessió de jocs de taula per
a tota la família a càrrec d’Òmnium
Cultural.
16 de novembre
La Festa Major acaba amb el torneig
de ping-pong, l’Open de dòmino
al Cafè de Baix i la 15a edició de la
Teialada: la cursa de bicicletes de
muntanya del Club Excursionista
Teià.

Vet aquí la fotografia de família dels
Martins i Martines de Teià a les escales de l’església, acompanyats del
gegantó del mateix nom.

Els premis del concurs als millors rellenos de la Festa Major van ser per
a Carme Solanellas, Núria Sànchez i
Eva Vivas. Els assistents també van
poder tastar un plat de pomes farcides elaborades per la família Jiménez Ferran.

30 de novembre
Es va inaugurar a La Unió l’exposició
de fotografies La importància de dirse Martí i es va donar a conèixer la
identitat dels guanyadors del concurs
Fotomajor18: Mar Parés, Teresa Casellas, Clàudia Martorell i Fran Elias. g

Distingeixen l’escola Bambi
amb el Tei de Plata i Laia Dosta
com a Teianenca de l’any
El 10 de novembre va tenir lloc
l’acte de lliurament dels dos
guardons honorífics del municipi: el Tei de Plata que atorga
l’Ajuntament a una persona o entitat com a reconeixement a tota
una trajectòria, i el premi al Teianenc de l’any que es decideix pel
vot popular de la ciutadania.
Enguany, el Tei de Plata ha estat
per al centre d’educació infantil
Bambi “pels seus 50 anys d’història
al servei de les famílies i els infants
del municipi”. Marta Ripol n’és la
fundadora. Actualment la directora
és la filla de la Marta, l’Agnès Soler.
Totes dues van pujar a l’escenari a
recollir el guardó i a adreçar unes
paraules d’agraïment al públic.
Per la seva part, la segona edició
del premi al Teianenc de l’any va
ser per a la cooperant internacional Laia Dosta. Amb només 23
anys, la fundadora i coordinadora
del projecte Djouma treballa actualment a Uganda en un projecte
per a l’empoderament de 900 dones i la seva comunitat. Dosta, que
té previst instal·lar-se a Mali quan
acabi els seus estudis a la universitat, va fer una crida a pensar globalment i actuar localment.
La guanyadora va estar acompanyada a l’escenari dels altres
dos candidats: el taxista David
Centeno i la mare de l’actor Marc
Soler, que aquell dia tenia funció
al teatre Poliorama amb la companyia Dagoll Dagom. g
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Instal·len el primer lector de matrícules per combatre els robatoris
Aquesta setmana s’ha instal·lat a
Teià el primer lector de matrícules
per combatre els robatoris a domicilis. Més que tractar-se d’una mesura
preventiva o dissuasiva, l’experiència
derivada de la implantació d’aquest
sistema en d’altres municipis de l’entorn com Alella, Tiana o Premià de
Dalt s’ha revelat especialment útil en
la fase d’investigació, ja que la gravació d’imatges ajuda als Mossos d’Esquadra a esclarir l’autoria d’alguns
dels delictes i poder-los imputar a
una determinada banda.
El sistema d’identificació funciona
els 365 dies de l’any, amb independència de l’hora del dia o de la nit i
de les condicions meteorològiques.
La càmera llegeix les matrícules dels
vehicles que circulen pel punt de

control i les compara de forma automàtica amb les bases de dades policials de vehicles sospitosos. Quan
el sistema detecta una coincidència
es genera una alarma que és enviada en temps real a un servidor de la
Policia Local a través d’un ordinador
amb un software específic, la qual
cosa permet activar l’operatiu de
seguretat per intentar interceptar el
vehicle en qüestió.
En el cas de Teià, el primer lector s’ha col·locat a la intersecció de
l’avinguda de Joan XXIII i el carrer
d’Ernest Lluch, i també cobreix l’entrada i sortida del Camí d’Alella.
Segons l’alcalde, Andreu Bosch, “es
tracta d’una prova pilot. L’any vivent
se n’instal·laran dos més en altres
punts del municipi”. g

L’ADF Teià guanya el premi de prevenció d’incendis de la Diputació
La Diputació de Barcelona ha concedit el premi Rossend Montané a
la planificació i gestió d’incendis forestals de 2018 a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Teià perquè
pugui tirar endavant el seu projecte
d’Aprofitament dels recursos naturals
de la finca del Vedat: aprofitament
de l’aigua de les sobreeixides de les
fonts de l’Ajupit, gràcies als 11.000
euros amb què està dotat el guardó.
Els voluntaris de l’ADF han rebut la
notícia amb gran satisfacció, ja que
això els permetrà de dur a la pràctica
els seus plans al llarg de l’any vinent.
“Comptem amb una dotzena de
membres i algunes persones que realitzen serveis a la comunitat”, explica
el seu president, Francesc Casals. “No
som gaires –confessa– i som tots 30

anys més grans de quan vam començar”. Per això es mostra encantat amb
la idea que el projecte pugui engrescar altres persones a col·laborar-hi.
“Ens trobem cada diumenge al refugi
del Vedat per treballar al bosc i tota la
mà d’obra és gratuïta”.
Extinció d’incendis
La primera fase consistirà en la neteja i estassada de la zona amb mitjans mecànics i manuals: desbrossadores i motoserres. En segona
instància s’instal·laran les canonades
i es construirà un pericó o pou de
decantació per filtrar l’aigua i eliminar-ne el solatge, abans de la seva
entrada als dipòsits. En total se’n
col·locaran un de 2.500 litres, més
amunt, i un altre de 800 litres, més

avall, que alimentaran sengles boques d’aigua equipades amb ràcord
universal per a ús dels Bombers. El
desnivell garantirà que hi hagi pressió suficient per carregar les motobombes dels camions i que puguin
ser utilitzades com a hidrants per a
l’extinció d’incendis.
Per a més endavant hi ha la previsió
de completar la xarxa de canonades
amb tres ramals més interconnectades amb l’aiguamoix de l’antiga pedrera del Garrofer d’en Manel i les
altres dues fonts de la finca: la del
Senglar i la de les Perdius. “D’aquesta manera, podrem enviar aigua cap
al vessant de la muntanya on faci falta en cas de sequera”, diu Casals.
Homenatge a Pep Servera
La distinció va ser recollida el passat 10 de novembre a Llinars del
Vallès per Gisela Clavell, vídua del
voluntari Pep Servera. Molt emocionada, Clavell va explicar que “l’ADF
Teià compta amb pocs recursos econòmics, però amb un gran capital
humà”. El president de l’Agrupació
explica que Servera “era aparellador
i tant els plànols com les partides del
pressupost les havia fetes ell, de manera que el projecte i el premi també
són seus”. g
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Teià reconeix la tasca dels clubs esportius
L’Ajuntament vol reconèixer públicament la tasca que realitzen els
clubs de Teià en l’àmbit de la pràctica esportiva, l’educació en valors,
la promoció d’hàbits saludables i la
projecció exterior del municipi.
Amb aquesta voluntat, el passat
31 d’octubre es va donar un nou encuny a la Festa de l’Esport local. Pel
matí, el parc de can Godó i la plaça
de les Ordidores i les Teixidores es
van omplir de tota mena d’atraccions
gegants que van fer les delícies dels
infants i les seves famílies.
Per la tarda es va celebrar un acte
a La Unió que va aplegar 200 persones. El titular de l’àrea, Jordi Casanovas, n’està satisfet: “Preteníem
que la festa fos un lloc de trobada i
comunió entre les entitats i que tot el
protagonisme fos seu. Per això vam
demanar-los que elles mateixes proposessin els premis entre els seus
associats”.
Guardonats
Els presidents dels clubs van lliurar
els guardons, acompanyats per l’alcalde, Andreu Bosch, el regidor d’Esports i els representants del grup
municipal de GT Núria Andinyac,
Abel Ballesteros i Oriol Ribera.
El CF Joventut Teià va promocionar els seus equips en categoria
prebenjamí i aleví “per l’esforç i un
projecte amb valors”. El Club Atlètic

Teià de veterans va ressaltar “la trajectòria com a jugador i entrenador”
de Josep Enric Garcia. I el Teià Futbol
Cinc va concedir dos premis individuals –un per a Gerard Arbós per la
seva “fidelitat al club” i un altre per al
jove Iván Domínguez, a títol pòstum–
i un de col·lectiu per a l’equip infantil
femení com a “campió de lliga i de la
Copa Barcelona”.
El Club Patinatge Teià va reconèixer “l’evolució i la projecció mostrades en les seves primeres competicions” per part del grup de Mitjanes 1,
“la constància i la companyonia” del
grup de Mitjanes 2, així com el grup
de federades des d’Iniciació B fins a
Certificat “per tots els èxits aconseguits al llarg del seu recorregut”.
El Club Excursionista Teià també
va destacar “la trajectòria vinculada
al club i a la muntanya” de Joan Torà,
així com la temporada de la ultrafon-

dista Núria Villegas com a “guanyadora de diverses curses de renom
a nivell català i espanyol” i la parella
formada per Oriol Mas i Adrià Vall pel
seu paper en el campionat de Catalunya de raids d’aventura. A més, el CET
va premiar Xavi Capdevila, Jordi Oliva i Teresa Sabater com a responsables de la secció infantil i juvenil “per
la creació d’una activitat esportiva pionera en el format d’extraescolar”.
Per la seva part, l’Agrupació Esportiva Teià va honorar la “vinculació
al club des de les categories base”
d’Àngel Ferrer i va concedir una
menció especial a Teresa Llopis, Maria Manté i Quim Zudaire “per la coordinació de l’entitat”.
Per la seva idiosincràsia, el clubs
Dòmino Teià, Judo Amics Teià, Petanca Teià i Tennis Barcelona-Teià
també van ser-hi presents, però no
van proposar candidats. g

La pressió fiscal es manté congelada per a 2019
El ple municipal del mes d’octubre va aprovar les ordenances fiscals per a 2019 amb el vot favorable
de tots els grups municipals: ERCCompromís amb Teià, GT i PDeCAT.
Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Teià tornarà a rebaixar el
coeficient de l’Impost de Bens Immobles (IBI) de naturalesa urbana
per tal de no incrementar la pressió fiscal sobre els contribuents. El
regidor d’Hisenda, Yago Albert, va
explicar que “hem ajustat el tipus de
gravamen del 0,78 al 0,765 per compensar l’augment de la base liquidable, ja que la revisió cadastral vigent
des de 2010 repercuteix l’increment
del valor nominal dels immobles a

raó d’un 10% anual fins a 2020”. Amb
aquesta mesura, l’Ajuntament espera recaptar el mateix import que el
2018: 2.950.000 euros.
Famílies nombroses
A més, el ple va ampliar els trams
de bonificació en l’impost per a faValor cadastral

mílies nombroses. D’una banda,
s’estén el valor cadastral dels habitatges susceptibles de beneficar-se’n dels 205.000 euros de 2018
als 240.000 de 2019, i, de l’altra,
s’estableix un nou escalat de descomptes sobre la quota íntegra,
d’acord amb la taula adjunta. g

Bonificacions per a
Bonificacions per a famílies
famílies nombroses nombroses de categoria especial

Inferior a 60.000 €

75%

90%

De 60.000 a 120.000 €

50%

75%

De 120.000 a 180.000 €

25%

40%

De180.000 a 240.000 €

10%

20%
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ENTREVISTA A GEMMA ROSELL, REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS

“Els serveis a les persones augmentaran perquè la
població envelleix”
escolars. Per aquesta raó, el 2017
vam revisar a l’alça el llindar econòmic per accedir a les polítiques socials que impulsa l’Ajuntament amb
l’objectiu de satisfer la demanda real.
D’aquesta manera se’n pot beneficiar més gent.
Enguany hem fet un nou conveni amb la Fundació Maresme per a
l’atenció de les persones amb discapacitat i el 2016 en vam signar un
altre amb Càrites per desplegar els
protocols d’accions i ajudes a la nostra població, a més de col·laborar en
el nou model de distribució solidària
d’aliments i roba.
Gemma Rosell és regidora de
Serveis Socials i Sanitat
en representació del PDeCAT
Teià és un dels pobles amb una de
les rendes per càpita més elevada
de Catalunya, però això és simplement una estadística. Quines són les
principals problemàtiques socials
dels seus habitants?
Les mateixes que les dels municipis del nostre entorn: atur estructural
de joves i majors de 40 anys, especialment les dones; dificultats d’accés
a l’habitatge per l’elevat preu dels
lloguers... La majoria tenen a veure
amb la manca de recursos econòmics de les unitats familiars, sobretot
si són monoparentals. També hi ha
problemàtiques associades a l’edat
de les persones pel fet que viuen
soles o bé relacionades amb el seu
grau de dependència.
Des de l’oficina del Servei d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament
quines accions i línies d’ajuts teniu
en marxa?
Darrerament hem ampliat l’oferta dels serveis de Teleassistència i
d’Atenció Domiciliària per a la gent
gran. Es tracta de dos indicadors
que ens demostren que la nostra població s’està envellint i que aquests
serveis aniran augmentant. Des de
l’Ajuntament també coordinem la
gestió de beques menjador i d’ajuts

En matèria de sanitat, quines són
les principals línies d’actuació de la
Regidoria?
Hem convertit Teià en un poble
cardioprotegit amb cinc Desfibril·
ladors Externs Automàtics (DEA):
dos als vehicles de la Policia Local,
un al Poliesportiu, un al Mercat i un
de nou al camp de futbol de Sant
Berger. Com en els casos anteriors,
properament durem a terme un curs
de formació bàsica per a totes les
persones que vulguin conèixer-ne el
funcionament.
En paral·lel, hem desenvolupat un
altre programa de formació i sensibilització sanitària a través de xerrades
i activitats de promoció de l’alimentació saludable. El contingut s’adreça a tota la població i compta amb la
col·laboració especial del Casal de la
gent gran. A més, des del darrer curs
estem impulsant un programa d’hàbits d’higiene bucodental per als
alumnes de primària l’escola El Cim.
Tant el Centre de Salut com el Sistema d’Emergències Mèdiques són
competència de la Generalitat. La
gent es queixa que no hi ha prou hores de pediatria. S’hi pot fer alguna
cosa?
Els ajuntaments no hi tenim competències i poca cosa podem fer. Hi
ha una bona relació amb els responsables territorials de l’Institut Català de la Salut, però la millora de les

prestacions dels ambulatoris depèn
de l’increment de recursos econòmics i de la disponibilitat dels professionals sanitaris, com ha quedat
palès en la darrera vaga de metges.
L’Ajuntament fomenta la tinença
responsable d’animals de companyia, però continuen produint-se
abandonaments.
Sí, la llei catalana de protecció dels
animals obliga a posar-los un xip
identificador i a inscriure’ls al cens
municipal, però no tothom ho fa. De
fet, el 2018 hem hagut de crear una
nova taxa per la recollida d’animals
a causa de la reiteració de casos en
què alguns propietaris deixen escapar els seus gossos. D’altra banda,
en aquest mandat hem subscrit un
conveni amb l’associació DANA, que
actua com a protectora local d’animals i s’ocupa de la recollida d’animals abandonats i perduts, així com
del foment de l’adopció i del control
de les colònies de gats que tenim en
el poble. Durant aquests anys, n’hem
establert i regularitzat algunes dins
l’àmbit urbà i ens encarreguem de la
seva cura i alimentació. Anualment
també realitzem una campanya per
fomentar l’esterilització de gats domèstics, amb la col·laboració del
centre veterinari.
Algunes persones no recullen els
excrements dels seus gossos i això
provoca que els carrers estiguin
bruts. Caldrà recórrer a les sancions?
El 2016 vam encetar una campanya de civisme contra els excrements
de gossos a la via pública, que és
una de les principals queixes dels
ciutadans. També recordàvem que
els gossos han d’anar lligats amb la
corresponent corretja i que les races
potencialment perilloses han de dur
morrió. Hi ha alguns propietaris que
incompleixen la normativa i les normes de convivència més elementals.
És per això que hem aplicat algunes
sancions i demanem a tothom qui sigui testimoni d’aquests fets que els
denunciï a la Policia Local. g
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2018: Balanç positiu

Un poble viu

Fem balanç

Un cop més hem d’iniciar un escrit
al Butlletí reivindicant la llibertat dels
companys i companyes presos i el lliure retorn de les persones exiliades.
Aquest passat novembre hem gaudit d’una Festa Major ben reeixida on
destaca el trasllat les activitats del Poliesportiu al centre del municipi. Entenem la Festa Major com un espai que
va més enllà de l’oci i que busca ser un
punt de trobada i cohesió de totes les
persones que vivim a Teià.
A més a més, aquest any, la Festa Major de Sant Martí també ens ha
servit per inaugurar la nova Riera. Una
obra que s’ha executat de manera
excel·lent, complint totes les previsions inicials i que suposa una millora notable en la seguretat i salubritat
del clavegueram del centre del poble.
Així mateix suposa una actualització
del paviment de l’artèria principal del
municipi, així com diferents millores
addicionals, com l’arranjament dels
escocells o la il·luminació dels passos
de vianants... També cal afegir, com ja
hem anat destacant, la resposta ciutadana a les obres on la responsabilitat
i la paciència han estat presents en tot
moment.
Un altre element a destacar és la finalització del primer procés de pressupostos participatius, on per primera
vegada ha permès a la ciutadania prendre part activa amb decidir com s’han
d’invertir els recursos públics del municipi. Enguany han sortit 10 propostes
que s’executaran durant l’any 2019.
En paral·lel a aquestes accions, i com
a mesura important, hem de parlar de
les accions que s’han anat prenent
contra els robatoris que s’han produït a diferents domicilis particulars. Per
fer-hi front s’han ampliat els controls
policials, properament s’instal·laran
els primers lectors de matrícules i durant el 2019 s’acabaran de desplegar.
Com no pot ser d’altra manera, seguim
treballant per millorar Teià!
Per últim, i com no pot ser d’altra manera, volem desitjar unes molt bones
festes de Nadal a tots els teianencs i
teianenques. g

El teixit associatiu de Teià és un dels seus
trets diferencials. La transversalitat de la gent
que formen part de les diverses entitats és
l’esperit que impulsa que totes les activitats
que generen en tots els àmbits de participació del poble siguin un èxit. Aquesta diversitat i proximitat amb Teià var ser el nostre exemple quan ja fa 10 anys es va crear
Gent de Teià com una agrupació de vilatans,
i un dels nostres objectius és no perdre mai
aquesta identitat.
Volem aprofitant aquest últim escrit de
l’any per felicitar a totes les persones que fan
possible amb el seu esforç, totalment desinteressat, que durant tot l’any tinguem un ventall d’activitats, que omplen de vida el Poble.
I justament ara que deixem enrere Novembre, volem agrair la feina de la Comissió de
la Festa Major que conjuntament amb les
entitats locals, sempre ens ofereix una àmplia
agenda durant dues setmanes excepcional.
Volem remarcar la recuperada “Festa de
l’Esport” que va permetre fer un homenatge a
totes les entitats esportives i als seus esportistes a principis de mes. Una Festa organtizada
per les pròpies entitats amb la col·laboració
de la Regidoria d’ esports, que esperem que
ja sigui un clàssic any rere any.
Llarga vida a les entitats !!!
Tots els actes que organitzen les entitats
no serien possible sense la feina inestimable
dels treballadors municipals, la brigada i la
Policia Local. I per suposat del recolzament
de les regidories implicades.
També volem aprofitar aquest escrit per
donar uns agraïments personalitzats.
Donem l’ enhorabona a l’ Escola Bambi,
guardonada enguany amb el Tei per la seva
gran tasca educativa amb infants, que ja supera els 50 anys. I en segona edició del “Teianenc de l’ any” , a la Laia Dosta per la seva
gran feina en cooperació internacional.
Recentment també s’ ha emportat un premi, l’ ADF, concedit per la Diputació de Barcelona, per la planificació i gestió d’incendis
forestals. L’enhorabona també.
Com a teianencs podem estar orgullosos
del que tenim. Un poble viu.
I ara que s’acosta el Nadal, no podem acabar l’escrit sense fer una menció especial al
difícil i injust moment que estem vivint com a
país. Volem tenir un record molt especial per
a les preses i presos politics, exiliades i exiliats,
que passaran un any més aquestes festes fora
de la seva llar. Un record també pels familiars.
Una abraçada molt gran a tots i totes. No ens
podem arribar a imaginar el que viuen.
I a les veïnes i veïns de Teià, Us desitgem
unes bones festes de Nadal i una bona entrada d’ any. g

Som a punt de tancar un any intensíssim pel que fa a la feina realitzada des del
Govern en el que ha tingut un especial
protagonisme les obres de substitució
del clavegueram del Passeig de la Riera.
Sabíem que era una actuació que comportaria molts desajustos en mobilitat,
estacionament, i que el comerç local i els
teianencs i teianenques en patiríem les
conseqüències. Malgrat tot, era una obra
ineludible i d’obligada execució per millorar el benestar dels vilatans, i a més a
més ha suposat una sèrie de millores afegides com la il·luminació dels passos de
vianants o els panells informatius de velocitat dels vehicles per pacificar l’eix viari
principal de Teià.
Tot el procés ha estat coordinat a la perfecció per els serveis tècnics municipals,
els serveis de manteniment i la Policia
Local, principalment, i una intensíssima i
constant campanya de divulgació i informació de l’evolució de l’obra en cada canvi
de tram a executar, fet que n’ha reduït l’impacte en el dia a dia. Ens n’hem sortit, però,
i des d’aquestes línies volem agrair enèrgicament a tot els agents que han contribuït
a que una obra d’aquesta envergadura,
s’hagi dut a terme amb diligència. Agraïm
als propietaris dels terrenys on s’han habilitat bosses d’aparcament durant l’obra
i, sobretot volem destacar la paciència i
comprensió del comerç local i del veïnat
en general. Gràcies sinceres i de cor.
Després de la tempesta, però, ha vingut una festa major ben reeixida i amb la
participació i protagonisme de tot el teixit
associatiu del poble i amb l’intens treball,
una vegada més, de la Comissió de festes. Bona feina!
Tot plegat amb el rerefons d’un panorama polític farcit d’injustícies, amb presos
polítics des de fa més de 14 mesos, amb
exiliats, i amb demòcrates innocents en
vaga de fam a presó. Des de JuntsxCatPDeCAT de Teià denunciem aquesta barbàrie i insistim en la necessitat de fer front
comú mitjançant llista unitària per a les
properes eleccions municipals del maig
vinent, per no deixar cap escletxa oberta
a la possibilitat de que aquells que no els
tremola el pols en engarjolar la democràcia, governin el nostre poble.
Malgrat tot, us desitgem un bon Nadal
i una bona entrada al 2019 clamant per
la #LlibertatPresosPolítics i el #Retorn dels
exiliats, perquè #UsVolemACasa. g
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