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2 INFORMACIÓ

Telèfons útils
Ajuntament (oficines) 93 540 93 50
Avaries FECSA 900 74 74 74
Avaries Hidroelèctrica 93 796 02 00
Avaries d'aigua SOREA 93 555 06 28
Avaries Gas 900 39 40 41
Bombers Badalona 93 388 08 80
Casa Rectoral 93 555 30 91
Casa Cultura La Unió 93 540 12 63
Casal d'Avis 93 540 01 68
Centre d'Assistència primària 93 555 70 61
Col.legi El Cim 93 540 90 46
Consultori Municipal 93 540 12 03
Creu Roja (El Masnou) 93 555 21 21
Doctor Mariano 93 555 30 67
Farmàcia 93 555 38 18
Guàrdia Civil (El Masnou) 93 555 02 53
Mercat Municipal 93 555 58 42
Piscines Municipals 93 540 25 61
Policia Local 666 53 58 58

666 59 67 42
Poliesportiu 93 555 26 70
Servei Local d’Ocupació 93 540 61 77
Serveis Municipals 93 555 62 25
Serveis Socials 93 540 12 03
Taxis
Josep Mir 670 22 58 12
Joan Oliveras 659 59 81 11

607 49 81 11
Manel Llaberia 670 25 47 29

Servei Farmacèutic
TEIÀ
J. MUÑOZ
Passeig de la Riera, 130 -  Tel. 93 555 35 18
EL MASNOU
AYMAR (Maricel)
Almeria, 8 - Tel. 93 555 03 81
BARBERAN
J. Llimona, 22 - Tel. 93 555 08 55
FÀBREGAS
Navarra, 69 - Tel. 93 555 19 79
VIAYNA-CARDONA
Prat de la Riba, 23 - Tel.935550403

INFORMACIÓ FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Tels. 93 555 33  08 - 93 555 04 03

Horaris de visita Alcaldia i Regidories
Alcalde-President (CIU) Joan Castan i Peyron

Hores convingudes
Regidor de Cultura, Joan Botey i Casals
Turisme i Consum (CIU) dilluns d’11 h a 13 h

hores covingudes
Regidora d’Hisenda i Transports (PP) Mercedes Pérez González

Hores convingudes
Regidora d’Ensenyament, Joventut, Elena Ros i Peralta
Governació i Esports (CIU) de dilluns a divendres

hores concertades
Regidor de Sanitat, B. Social Antoni Brincau Sabatés
i Treball (CIU) Hores convingudes
Regidora d’Urbanisme, Obres, Serveis Isabel Montoliu Cayuela
i Medi Ambient (CIU) Hores convingudes
Regidor i portaveu (ERC) Andreu Bosch Rodoreda

Hores concertades
Regidor (ERC) Agustin Barbolla Rodriguez

divendres de 15 h a 17 h
Hores convingudes

Regidor (ERC) Albert Gallés Villaplana
Hores convingudes

Regidor i portaveu (PSC) Joan A. Martinez Manso
Hores convingudes

Regidor (PSC) Josep M. Gallés i Cólera
Hores convingudes

Per sol.licitar hora truqueu al telèfon 93 540 93 50 (Ajuntament)

Informació

Edita: Ajuntament de Teià. Pere Noguera,
12. Telèfon 93 540 93 50. FAX 93 540 93
52. E mail ajunta@teia.net. Dipòsit legal
B-37471.1983. Impressió JMG arts
Gràfiques. Teià, novembre del 2000.

Relació de naixements inscrits
Cora Puig Rueda 23/01/2001
Júlia Santaló Molins 01/03/2001
Júlia Carbonell Muñoz 12/03/2001
Cèlia Carbonell Muñoz 12/03/2001
Miguel Samón del Rosario 29/03/2001
Pau Toquero Gracia 04/04/2001
Judit Franzoni Ropero 16/04/2001
Anna Villagrasa Badia 01/05/2001
Aleix Llena Benavente 05/05/2001
Thaïs Martínez Sancho 19/05/2001
Marc Parcerisa Conesa 24/05/2001
David Mas Aznar 23/05/2001

Relació d’inhumacions en el cementiri Mpal.
Olimpia Pons Roselló 21/03/2001 87 anys

Manuel Magaz González 03/04/2001 80 anys

Elisa Pérez Jarne 08/04/2001 72 anys

Josefa García Plans 11/04/2001 82 anys

Isidro Saenz Puigmitja 19/04/2001 87 anys

Bartomeu Casals Casals 15/05/2001 80 anys

Josep Creus Gibernau 19/05/2001 86 anys



Per començar  va tenir lloc l’exposició
commemorativa del “12 anys de la
CMC La Unió” Centre que es va inau-
gurar  l’any  89 , i en la qual amb el
temps s’esdevingué  un centre Cultu-
ral de primera, amb una intensitat de
treball al cent per cent, quedant més
d’una vegada col·lapsades les seves
instal·lacions, amb cursets, reunions de
diferents entitats, exposicions etc..  Ben
palès va quedar reflectit en l’exposició
que per aquest motiu va estar
exposada  aquest passat mes d’abril,
com a acte d’inauguració de la
Setmana Cultural.
El divendres dia 20 i seguint amb els
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La  XXIV Setmana Cultural
de Sant Jordi es va inaugu-
rar coincidint amb els 12
anys de La Unió.
Concerts i exposicions obren una nova
edició de la Setmana Cultural.

C o i n c i d i n t  a m b  l e s

f e s t e s  d e  S a n t  J o r d i ,

v à r e m  c e l e b r a r  a  Te i à  l a

X X I V   S e t m a n a  C u l t u r a l

d e  S a n t  J o r d i  2 0 0 1 ,  e n  l a

q u al d u r a n t  u n s  d i e s

v a r e n  t e n i r  l l o c  u n a

s è r i e  d ’ a c t e s  p r o u

i n t e r e s s a n t s  i  v a r i a t s .

actes programats, va tenir  lloc un
concert mixte, en el qual varen partici-
par  la Coral Picarol, petits i mitjans, la
Coral Esclat i els alumnes de l’Escola
de Música  Cadença, fent tot plegat  un
concert prou interessant, en què va
destacar  l’actuació de la Coral Picarol
mitjans,  que pronostica un bon planter
de cara la continuïtat de la Coral Esclat.
Un acte a destacar fou l’actuació de
l’Orquestra AMICS DE LA MÚSICA de
Barcelona, una formació  composta de
cinquanta  músics, però que cap d’ells
es dedica a la música
professionalment, tot i així, ens varen
oferir un bon repertori de peces més
aviat populars, dit d’una altra manera
peces molt conegudes, en las quals cal
destacar l’arranjament de totes elles,
escrit especialment per a l’Orquestra,
per un dels seus components.
L’actuació va ser bona, tal com va que-
dar pales amb els aplaudiments del
públic que va omplir la sala d’actes de

La Unió.

ENTREGA DE DIPLOMES I DE ROSES A LA XVIII MOSTRA LITERÀRIA

LA CORAL PICAROL  CULTURA 3



Per divuitena vegada, i dins els actes de la Setmana Cultural va tenir lloc la celebració de l’edició XVIII de

la Mostra Literària del Maresme, en la seva fase local. El veredicte i lliurament de premis de la Mostra de

Teià va tenir lloc el dia 22 d’abril La Unió. En l’esmentada Mostra s’hi varen presentar un total de 193

treballs,  163 de prosa i 30 de poesia, i cal destacar una vegada més la nul.la participació de la categoria

D, o sigui, el jovent de 15 a 18 anys, al contrari de les categories inferiors on la participació es excel·lent,

gràcies evidentment  a la labor del professorat del Col·legi El Cim.  En qualsevol cas la qualificació segons

el jurat de la Mostra fou la següent:

CATEGORIA A (de 6 a 8 anys)
Accèssit:  Lema: El Meu color preferit és el verd i el blau

      Títol: El vampir sense dents

      Autor: Xavier Villà Aguilar

1r. premi:  Lema:La pissarra i els guixos

      Títol: La pissarra i els guixos

      Autora: Gina Paniagua Salvatella

CATEGORIA B  (de 9 a 11 anys)

1r. premi Lema: Rosa dels vents

Títol: L’Enric i els follets de les gomes d’esborrar

Autora: Adriana Sol Redón

Accèssit: Lema: Tristor

Títol: L’estoig màgic

     Autora: Giorgia Mogollón Pasquini

CATEGORIA C (de 12 a 14 anys)

Accèssit: Lema: El sol, la lluna i les estrelles

Títol: L’eclipsi

     Autora: Agnès Busquets Alonso

CATEGORIA E  (a partir de 19 anys)

Accèssit: Lema: L’home tranquil

Títol: El viatge d’Horaci

     Autor: Joan Xarriè Bolart

1r. premi: Lema: Tailàndia

Títol. Un JB amb cola, si us plau

     Autor: Roger Castells  Olivella

POESIAPOESIAPOESIAPOESIAPOESIA
CATEGORIA  B  (de 9 a 11 anys)

1r. premi: Lema: Rodolins teianencs

Títol: Rodolins teianencs

     Autora: Aina Valls Llusà

Accèssit: Lema: Bon rotllo
Títol: L’esquirol

     Autor: Pau Camps Pujol

CATEGORIA  C  (de 12 a 14 anys)
1r. premi: Lema: Anònim

Títol: Recull de poemes

     Autora: Júlia Obiols Rovira

Accèssit: Lema: L’home del temps
Títol: L’home del temps

     Autor: Ferran Guiu Pont

CATEGORIA E   (a partir de 19 anys)

Accèssit: Lema: Sentiments

Títol: Recull de poemes

     Autor: José Luís Rubio Montero
Com en anys anteriors, les obres

guanyadores passaran a la fase Comarcal,

que oportunament facilitarem  la seva data

de celebració. Felicitats a tots.

PROSA

La XVIII Mostra Literària va reunir 193 treballs de Teianencs
aficionats a la literatura.
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Audició de sardanes
davant La Palma

El diumenge següent, a la tarda, va

tenir lloc davant La Palma, la tradicio-

nal audició de Sardanes de Sant

Jordi, obligades en una diada com

aquesta, però que com la majoria de

vegades la gent passa d’elles. No

obstant i com a justificació cal dir que

el temps no va acompanyar gaire, ja

que feia molt fred.

Diada de Sant Jordi

Durant  el dia de Sant Jordi va estar

oberta l’exposició commemorant els

12 anys de funcionament de La Unió,

de la qual es fa referència  en un altre

apartat.

A la tarda es va lliurar a totes les per-

sones que són o han estat professors

d’aquest centre un obsequi

commemoratiu d’aquest 12 anys.

També va tenir lloc un lliurament de

En aquest  passats  ú l t ims d ies

d ’ h i v e r n ,  l ’ a c t i v i t a t  c u l t u r a l

Com a resultat de la creació de la Mancomunitat dels municipis d’El Masnou,

Alella i Teià, els regidors de Turisme d’aquest ajuntaments varen creure oportú

crear la idea de tirar endavant una activitat turística i cultural conjunta, per tal

de conèixer amb profunditat els nostres pobles veïns. Per aquest motiu, el 22

de març es va organitzar una sortida pilot amb  la visita als llocs d’interès

d’aquest municipis, en el qual varen ser convidats a part dels representants

dels ajuntaments, els presidents dels casals de gent gran del tres pobles,

tècnics culturals i directors d’escoles i instituts.

En aquesta sortida pilot varen visitar la Masia Museu Can Magarola  d’Alella,

masia que els seus fonaments daten del segle XIII, modificada el segle XVII.

Seguidament vàrem visitar els Jardins de Can Godó de Teià, que com ja sabem

són originals de l’arquitecte i dissenyador de jardins, Nicolás Rubió i Tudurí.

Finalment es va visitar el Museu Cusí de Farmàcia i Medicina i la Casa Marquès,

seu de l’actual Escola d’Alta Hosteleria del Masnou d’estil neoclàssic afrancesat.

Aquesta experiència que resulta molt positiva i rica culturalment pensem que

es podrà dur a terme, sobretot si es resolt la visita a la nostra població. Ja que

el que es  pot donar  a conèixer és totalment privat, cosa que dificulta confec-

cionar  a Teià una ruta turística, tot i així tenim previst solucionar aquest  pro-

blema oferint altres  camps culturals.

Tot i el fred intens, un gran nombre de nens
i nenes van assistir al carnaval infantil.

Activitat turística (la ruta estrella)

premis a les persones que fan ús de

la Biblioteca Municipal amb més

freqüència.

més  av ia t  va  es ta r  cen t rada

en les  expos ic ions  a  la  CMC

La Un ió ,  com la  de l  curse t  de

P u n t a i r e s ,  l a  d e  M àn s  d e

Dona,  Nens de l  Món,  e tc .  les

qua ls  ja  se ’n  fa  re fe rènc ia  en

a l t res  apar ta ts .  Amb to t ,  po-

d e n  d e s t a c a r  t a m b é  l a

ce lebrac ió  de ls  de l  Carnava l

In fan t i l ,  en  què to t  i  fen t  un

d ia  d ’h ivern  r igorós ,  l ’ac te  es

va veure  mol t  concor regut  de

nens i  nenes  d is f ressats ,  e ls

quals  després de pu jar  en rua

f i n s  a  L a  P a l m a ,  s e ’ l s  v a

o f e r i r ,  c a n ç o n s ,  b a l l s  i

berenar  per  a to ts  e l l s .UN GRUP DE NENS I NENES
DISFRESSATS AL CARNAVAL 2001
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Tradicionalment, les caramelles eren
cantades la nit de Pasqua per una co-
lla de nois i no tan nois a la gent tot
dient coses boniques de cadascú. La
colla o grup de caramelles portava un
cistellet guarnit on la persona que rebia
la «follia» hi dipositava menjar o
qualsevol cosa que hi creiés
convenient.

Les caramelles es divideixen a Teià en
«poupurri», on es relaten en un to
sarcàstic les historietes que han
transcorregut durant l’any, amb una
música més o menys coneguda.
Després ve la follia, on es desitja a la
persona a qui se li canta una bona
Pasqua, d’una manera o d’una altra i
finalment el vals on el grup caramellaire
s’acomiada fins a l’any vinent.
A Teià, les caramelles van convertir-se
en cantades a les noies que es
disfressaven per carnaval, tot i cantant
les peculiaritats de les seves

Però, pel motiu que sigui, de mica en
mica, malauradament s’han anat
perdent. Les causes possibles podrien
ser l’augment de la població de Teià i
el seu desconeixement d’algunes de
les tradicions populars,   la gran oferta
d’activitats i sortides en festes de
Setmana Santa, etc.

El grup de caramelles de la Flor de la
Palma però, insisteix a mantenir
aquesta bonica tradició, sortint com
cada any pels carrers a cantar les
caramelles i ho varen fer també aquest
any, el passat dissabte de Pasqua, tot
començant com ja és habitual per can-
tar davant l’ajuntament, seguint per la
rectoria i acabant a la seva seu, La
Palma.

A l’endemà es va cantar, com es ve
fent darrerament, al parc Can Godó per
a tots els teianencs i teianenques.
Des d’aquest Butlletí Municipal volem

El grup de Caramelles de la Flor de
la  Pa lma va  tornar  a  oferir el seu
repertori a Teià.

Núria Crespillo
és elegida Dama
d’honor del
Maresme.

T o t  i  q u e  l ’ a c t i v i t a t  d e  l e s

pubil les i els hereus encara no

ha començat de ple, els nostres

representants la pubi l la Núria

C r e s p i l l o ,  i  l ’ he r e u  M i q u e l

Pujades,  ja han part ic ipat  en

moltes de les festes de la pubilla

e n  d i f e r e n t s  p o b l a c i o n s  i

comarques com  Roses, Sant

V i c e n ç  d e l  H o r t s ,  B r e d a ,

Vi lassar de Dalt ,  etc.  però el

m é s  i m p o r t a n t  és  l a  s e v a

part ic ipació en l ’elecció de la

pubil la i hereu del Maresme, en

la qual volem  remarcar que la

nostra Pubi l la  va ser e leg ida

Dama d’Honor de la Pubil la del

Maresme. Per tant, felicitem la

Núria i com no, en Miquel per la

seva participació.

NÚRIA CRESPILLO

disfresses, o bé a les cases de la gent
que pel motiu que fós demanava que
hi anessin a cantar. Aquestes cantades
feien que el grup de caramelles passés
tota la nit cantant i anés a dormir
gairebé al migdia de l’endemà. Les
caramelles eren en aquells moments
molt seguides per la gent de Teià.

adreçar-nos al Grup de Caramelles de
La Palma, per haver un any més,
felicitat amb la seves cantades,  a
l’Ajuntament de Teià, alcalde i
Corporació a la nit de Pasqua,  i a tots
els veïns de la nostra població en la
seva actuació el diumenge al Parc Can
Godó. Felicitats a tots els cantaires i
endavant.

EL COR DE CARAMELLES DE LA FLOR DE LA PALMA DAVANT L’AJUNTAMENT

6 CULTURA



Amb un temps  extraordinàriament bo,

com aliat principal, la IX Fira de Sant

Ponç es va desenvolupar amb un èxit

creixent.

La Fira va comptar amb la presència

de 27 expositors que ocupaven un

total de 36 estands més 9 paradetes,

en les quals com ja és habitual

s’oferien productes de tota mena.

També varies entitats estaven

presents i diferents estands que

mostraven una varietat d’obres d’art,

una diversitat d’ofertes que si més no

és el que en definitiva pretenem.

La Fira va començar el dissabte dia

12 amb la inauguració a càrrec del Sr.

alcalde Joan Castan , les autoritats

locals, l’hereu i la pubilla i el grup de

Trabucaires que feien els honors. El

primer dia es va desenvolupar amb

bastant  animació. Paral·lelament va

tenir lloc la Fira de l’Intercanvi, en  què

tot i que vàries persones i nens

portaren molts articles, els intercanvis

més aviat varen ser escassos.

Referent a la Fira de l’Intercanvi volem

aclarir que l’equip de Govern d’aquest

ajuntament no ha “robat” la idea

d’aquesta fira ni a cap grup polític lo-

cal ni a cap  persona com es vol fer

creure a la gent, segurament per

motius polítics. La Comissió de la Fira

de Sant Ponç va recollir aquesta

proposta de la Sra. Mari Pier, que es

va mostrar molt entusiasmada en que

es dugués a la pràctica, per la qual

cosa aquesta Comissió la va tirar

endavant.

El mateix dissabte a la nit es va oferir

una cantada d’Havaneres a càrrec del

Grup MAR BRAVA, on va assistir

molta gent, a la mitja part es va oferir

a tothom rom cremat.

El diumenge va començar amb la tra-

Torna la IX Fira de Sant Ponç amb la
«1a. fira de l’intercanvi» com a novetat.
27 expositors omplen el parc Can Godó de gent el cap de setmana
de Sant Ponç.

La Trobada de Puntaires també es va

caracteritzar pel bon temps, la

participació va ser molt bona ja que

varen assistir 11 grups de puntaires

amb un total de cent quaranta

senyores i algun Sr. Cal dir que les

organitzadores de la Trobada varen

recollir per sortejar, vuitanta set

obsequis, per la qual cosa aprofitem

per agrair en nom de les Puntaires de

Teià organitzadores de la trobada, a

totes les persones, entitats i

FIRA DE SANT PONÇ 2001

dicional botifarrada, en què enguany

es varen esgotar totes les existències.

establiments aquest obsequis, que

junt amb el record commemoratiu,

l’entrepà de botifarra, el vi i el cava,

es un bon motiu pel qual fa  que la

Trobada  de Teià, gaudeixi d’un

excel·lent prestigi dins la nostra co-

marca.

Creiem que la fira, que es va acabar

amb una gran xocolatada, va tenir un

bon èxit , i amb bones expectatives

per a l’any vinent que celebrarem el

deu aniversari.
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14 de juliol,
al Parc Can Godó

REVETLLA D’ESTIU  2001
Sopar i ball amb l’Orquestra SWING LATINO

23 de juliol
FESTA DE LA JOVENALLA
Amb mòbil Park i Festa de l’escuma

28 de juliol
CONCERT D’ESTIU
als Jardins de Can Godó
actuació de l’AGRUPACIÓ ORQUESTRAL DE MINSK  de la República  de

Bielorrúsia

9 de setembre
CONCERT AL JARDÍ CASA DR. MARIANO.
A càrrec de l’Orquestra de Càmara de Terrassa .

13 de setembre
A la Pista de la A.E. Teià (bàsquet)

Actuació de ORQUESTRA Y CORS DE L’EXÈRCIT RÚSIA BLANCA

Evidentment  tota aquesta PROGRAMACIÓ  es farà de manera detallada

amb programes i en el moment oportú oficialment.

P r o p e r e s  a c t i v i t a t s  c u l t u r a l s
Com en anys anteriors la regidoria
de Cultura proposem una oferta Cul-
tural d’estiu de remarcada
importància. Ja és habitual en la
programació d’actes que celebrem
aquest mesos d’estiu, com son juliol
i setembre (deixant l’agost com a
descans)  la indiscutible qualitat  dels

actes que tant pel concert de Can
Godó com per l’11 de setembre
anem celebrant any darrere any.

Enguany tenim previstos els
següents actes, dels quals si no surt
cap imprevist,  podrem  gaudir de
les seves actuacions:

L’Ajuntament per tal de conèixer la realitat de la gent gran i detectar
possibles necessitats iniciarà el proper 17 de setembre un estudi sobre
les persones majors de 70 anys del municipi.

El projecte és finançat conjuntament per la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Teià.

Aquest estudi vol recollir informació per orientar les actuacions d’aquesta
àrea cap a aquest col·lectiu de població i així contribuir a millorar la
seva qualitat de vida.

L’estudi  començarà amb la realització d’una entrevista a domicili a 434
persones, a les quals agraïm per endavant la seva col·laboració.

Per a portar a terme les enquestes s’enviarà una carta a cada persona
concertant el dia i l’hora.

L’Àrea de Serveis  Socia ls  in forma

A la passada Fira de Sant Ponç  es

va presentar i repartir una guia turís-

tica anomenada “TEIÀ Camins de

Goig” en la primera part explica una

mica la historia locals i altres detalls i

ens facilita dos itineraris per tal que

coneguem bé el nostre poble seguint

aquests camins que tenim a Teià.

La guia editada per la regidoria de

Cultura i Turisme ha estat possible

gràcies a les dades facilitades pels

Srs. Josep Mª i Jordi Balada respon-

sables de l’Arxiu Municipal d’Història

de Teià.

Apareix la prime-
ra guia turística
de Teià: Camins
de goig.

Qualsevol persona que li interessi

tenir aquest  tríptic pot passar per

l’Ajuntament o La Unió  que amb molt

de gust se li facilitarà gratuïtament.
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Tots els qui tenim arrels a Teià,

visitant aquesta exposició, hem

pogut recordar quelcom: els joves

fets que no hem viscut, però que

ens han contat; els més grans a

ells mateixos quan eren joves i

tots hem sortit de l’exposició com

si haguéssim fet un viatge en el

temps visitant tots els racons del

nostre estimat poble de mitjans

del segle passat.

A través de les fotografies podem

veure un poble orgullós de tenir

entre ells la Verge de Fàtima, el

dia 15 d’abril de 1951 es fa una

Exposició del cinquantenari
de l’arribada de la Mare de
Déu de Fàtima a Teià

Organitzar una exposició

fotogràfica d’un fet esdevingut a

Teià  fa cinquanta anys no és tan

sols el record d’un fet religiós,

entra més  a dins d’un fenomen

social que ens permet una anàlisi

de com era el nostre poble i la

nostra gent a principis dels anys

cinquanta.  En visitar

l’exposició, que per cert, hem

vist desfilar majoritariament

teianencs nascuts al nostre

poble o vinguts de joves, hem

pogut copsar l’interès en

veure-s’hi a ells mateixos, o

familiars o amics. La relació

d’amics o familiars en un

poble d’uns 2000 habitants pot

ser molt llarga.

rebuda multitudinària, veiem uns

carrers adornats i la gent ben

mudada. Per donar més relleu a

la benvinguda es decideix portar

la imatge en processó per tots els

carrers i cases del poble

La imatge de la Verge és una

reproducció, feta pel mateix es-

cultor de la imatge original que es

venera a Fàtima (Portugal), fou

donada a la nostra parròquia  pels

esposos Joan Casas i Mercè Jané

i Manuel Gómez Netto i Irene Ca-

sas ,  a f inca ts  a  Por tuga l  i

emparenta ts  amb la  famí l ia

Camprodon Jané (cal Xic) de Teià.

Prova de la importància que va

tenir aquest esdeveniment pels

teianencs de l’època és el fet del

gran nombre de fotografies que es

feren, hem de tenir en compte que

mol t  poca gent  tenia càmera

fotogràf ica.  Amb aquest gran

nombre de material, encara que

n ’h i  ha  mol t  de  repet i t ,  hem

intentat descriure a traves dels

plafons una breu introducció del

que signif ica la devoció de la

Mare  de  Déu a  Fàt ima,  la

benvinguda de la reproducció a

Teià (15 d’abril de 1951), la 1ª

festa de Fàtima (13 de maig de

1951), la visita de la imatge a

totes les cases del poble, les

fes tes  de l  p r imer  i  e l  desè

aniversari, el cinquantenari de les

apar ic ions  a  Fàt ima i

l’entronització de la imatge a la

capella de Fàtima de la nostra

MARE DE DÉU DE FÀTIMA
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Dins  dels actes de la Setmana

Cultural i el dia de sant Jordi, com

a recone ixemen t  a  l a  seva

fidelitat com a lectors i usuaris

del préstec de llibres, es va lliurar

un  record  a ls  més  ass idus  i

també es va lliurar una

placa als professors

de ls  cu rse ts  pe r

commemorar els 12

anys d’activitats. Va

ser  un  ac te  mo l t

entranyable.

El Patronat i tots els

seus col·laboradors esperem po-

der continuar durant molts anys

les activitats.

Pel que fa a la lectura i atès que

la  b ib l i o teca  és  un  espa i

La Casa Municipal de Cultura La Unió
lliura homenatge als lectors més assidus de
la biblioteca i als professors.

important a la nostra casa,  s’ha

de remarcar que durant aquests

12 anys hem passat de tenir de

1.500 a 10.500 volums. La biblio-

teca no pertany a cap xarxa de

b ib l i o teques  (D ipu tac ió ,

Generalitat) ja que pel seu espai,

(només te 28 seients), se la con-

sidera sala de lectura. Les seves

compres de l l ibres i despeses

són únicament municipals.

ELS PROFESSORS DE LA UNIÓ HOMENATJATS POSEN A LA FOTO DESPRÉS
D’HAVER REBUT UNA PLACA COMMEMORATIVA.

MOSSEN J. LLUÍS MOLAS A L’ACTE
D’INAUGURACIÓ.

parròquia (11 de maig de 1975). De
tot el material exposat pot ser que
les fotografies dels treballadors de
can Bassols i del Blanqueig hagin
estat de les més vistes.
Hem tingut la sort de comptar amb
uns textos que complementen les
fotograf ies. Es tracta de les
acurades anotacions que mossèn
Josep Blanch i Blanch (rector de
Teià des de 1935 fins a la seva mort
a l’any 1963) escrivia en forma de
diari en “les llibretes de la trona”
donant testimoni directe de totes les
informacions referides a la Verge de
Fàtima.

Un cop tancada l’exposició, els
organitzadors, voldríem agrair les
facilitats donades pel patronat de “la
Unió” i per la Parròquia i donar les
gràcies a les famílies que ens han
deixat les fotografies exposades. Ens
ha honorat molt la visita de molt
teianencs, i com no, la dels tres
darrers rectors de la Parròquia (Mn.
Santiago Casanova, Mn. Joan Déu i
Mn. Josep Lluís Moles) acompanyats
pel  bisbe auxiliar monsenyor Joan
Carrera.

10 LA UNIÓ



El dia 19 d’abril

i  com a

començamen t

dels actes de la

setmana cultu-

ral de Sant Jordi

, s’inaugurà a la

Casa Municipal

de  Cu l tu ra

l ’expos ic ió  12

ANYS DE LA

UNIÓ 1989-

2001.

Fa 12 anys, la Unió va començar

una nova e tapa com a  Casa

Cunicipal de Cultura. Des de la

seva inauguració el Patronat que

la regeix ha volgut organitzar

ac t iv i ta ts  engrescadores ,

par t i c ipa t ives  popu lars  i

novedoses en àmbits diversos.

La cu l tura ,  les  cu l tures,  e ls

cursets, les passejades, ... han

La Casa Municipal de Cultura celebra
els seus 12 anys amb un espectacle
innovador.
«La casa per la finestra» obra una sèrie d’actes organitzats.

estat seguides per gran nombre

de teianencs i també per gent de

fora de Teià.

El Patronat ha rebut sempre la

col·laboració desinteressada de

persones motivades per la cultu-

ra i el lleure, i aquesta simbiosi ha

permès satisfer tant el Patronat

com els usuaris.

La Unió també ha estat sempre

disponible per a les entitats o

associacions que han demanat re-

unir-se o utilitzarla per sopars,

festes, etc. com el casal d’avis,

que per les dimensions del seu

local, no té  prou capacitat  per

acollir determinades celebracions.

Això fa que tothom pugui sentir-la

seva.

Aquesta exposició va ser una

petita mostra de dotze anys de

vida de la Unió durant els quals

s’han fet més de 160 exposicions,

música,  conferències, tal lers,
UNA PART DE LA REPRESENTACIÓ
A LA INAUGURACIÓ DE LA UNIÓ.

EL PATRONAT, L’ALCALDE I EL REGIDOR DE CULTURA IN-
AUGUREN L’EXPOSICIÓ DELS 12 ANYS DE LA UNIÓ.

sortides culturals, espectacles ....

Per fer l’acte d’inauguració dels 12

anys ,  inaugurar  la  mate ixa

exposició i fer l’acte més festiu es

va muntar un espectacle que

s’anomenava “La casa per la
finestra” i que era un espectacle

fet a dins per ser vist des de fora,

ja que la gent el veia des del

car re r  i  l ’ ac tuac ió  e ra  a  les

f ines t res .  A  cada una s ’h i

representava un  espec tac le

diferent que després s’anaven

intercalant, (màgia pallassos, mú-

sica) i en  el portal central s’hi re-

presenta una acció dramàtica amb

to t  e l  g rup  d ’ in tè rpre ts ,  to t

convidant el públic del carrer a

passar a l’interior on s’inaugurà

l’exposició.

Va ser ideat i dir igit per Jordi

Almirall i els actors varen ser el

grup “Els vailets de la Palma “ amb

col·laboració de la Coral Esclat.

Tots els artistes van demostrar ser

uns bons actors.

UN GRUP DE NENS I NENES DE LA
CORAL EN LA REPRESENTACIÓ.

LA UNIÓ 11



El dia 29 de maig s ’ inaugurà

l’exposició anomenada “moble

fos” que com el seu nom indica es

una visió molt original d’analitzar

els materials nobles  amb què

estan fets els mobles ,com fustes,

melamines ,  e tc .  Aquesta

exposició és obra de Joan Con-

dal, que ja ha estat present amb

altres exposicions a la nostra sala

, com van ser en el seu moment .

Les papallones d’arreu del món,

els toraja i la maqueta de teia amb

el tren. De totes maneres aquesta

exposició és la que ell se la sent

més seva  ja que el seu ofici de

fuster l’apropa més al tema.

Exposició «Moble
fos», de Joan Condal.

Curs d’astronomia

Després del sis mesos de durada

del curs, encara que pugui resul-

tar rar, el títol amb el qual va

començar  sembla  que s ’hag i

quedat petit si comencem a recor-

dar la diversitat de temes que s’ha

arribat a parlar, les experiències

que s’han compartit entre tots els

components del grup, fins i tot  la

quantitat de

racons  en els quals hem acabat

indagant portats per la curiositat i

la fascinació, dos sentimients als

qua ls  no  convé a jus ta r  a

academicismes.

Pensant-ho bé potser Astronomia

sigui una de les poques paraules

suficientment grans per albergar

tantes motivacions. Es pot dir que

els objectius amb els quals es va

iniciar el curs d’Astronomia s’han

complert més allà del que s’hauria

esperat. Independentment de totes

les dades teòriques, el que és

veritablement important i on valia

la pena arribar, era a la posició en

la qual cada u de nosaltres s’ha

trobat davant l’infinit. És cert que

les imatges astronòmiques  dels

afecc ionats  no són cer tament

espectaculars per  a l’ull  profà, si

ho  comparem amb e ls  focs

d’artifici, però no és aquesta la

seva principal virtut; reflexionant

per quina raó les imatges de les es-

trelles sempre m’han resultat tan

fascinants, he arribat a la conclusió

que són molts els factors que les

fan tan especials. La seva definició

quasi perfecta, la seva puresa i

sobretot per la falta de perspecti-

va que és el que les revela, com  a

quelcom completament distant i

diferent a tot el que ens envolta a

la nostra vida quotidiana.  De la

mateixa manera que qualsevol que

contempl i  des  de l  c im d ’una

amb els ulls que miren, i és la

posició en què ens deixa aquesta

visió  l ’experiència que val la

pena recordar i sentir,  ja que ,

no és davant l’infinit, davant el

que és completament diferent

quan tenim l’oportunitat  de sen-

tir el que veritablement som? En

un món que ens té acostumats a

dir-nos el que hem de ser  o no

hem de ser, és  revelador trobar-

se amb la idea  contradictòria de

pensar com som de petits en

comparació amb l’univers que

ens envolta i al  mateix temps

pensar que, ens agradi o no,  en

formem part, tant com  qualsevol

ga làx ia  d is tan t ,  i  que  per

immensa que s igu i   to t  és

igualment petit o insignificant

davant l ’ infinit que,  com una

onada gegantina, deixa tot en el

seu lloc portant per davant tot

allò que veritablement no sigui

important.

L’oportunitat de sentir aquesta

experiència la tenim totes les nits

sobre els nostres caps encara

que quan estigui ennuvolat  o els

llums de la ciutat ens impedeixin

veure totes les estrelles  que els

nos t re  u l l s  necess i ten  per

meravellar-se, és possible que

els nostres ulls  requereixin   de

molta l lum per veure però el

nostre interior li és suficientment

recordar de tant en tant que

independentment de tot  el que

passi  a l  nostre vol tant  totes

aquestes estrelles existeixen.

Aquest ha estat l’objectiu d’un

curs que a més a més ha deixat

per al futur un munt d’amics  als

quals espero continuar veient per

seguir compartint  bones conver-

ses.

 

muntanya  com l’horitzó s’estén

més allà del  que els seus ulls po-

den arribar a veure fins trobar-se

amb el cel,  sent com els seus

pulmons en inspi rar   semblen

permetre l’entrada  de més aire; el

cel, si som  capaços  d’educar els

ulls per veure-ho,  és capaç de

transmetre l’infinit de forma més

profunda si cal. Però com sempre

no és tan important el que es veu
12 LA UNIÓ
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Els Serveis Socials de Teià
inicien un cicle de
conferències al casal d’avis.
El passat dia 22 de març es va iniciar

un cicle de conferències al Casal

d’Avis de Teià. Aquesta primera

conferència va versar sobre els

testaments, el règim successori a

Catalunya i la Llei d’acolliments de

persones grans.  La realització de la

xerrada va ser a càrrec d’ Oriol

Contreras advocat del Servei

d’Informació Jurídica.

La conferència es va iniciar amb una

breu i clara exposició de les lleis,

seguit de la presentació de diferents

casos o problemàtiques i per finalitzar

amb un plec de preguntes i dubtes

dels assistents.

Els assistents a la jornada van trobar

força interessant el tema tractat

participant activament en el debat que

es va generar.

Al final de la conferència es va

Convocatòria per a la concessió d’ajuts de
suport a les famílies amb infants menors
de tres anys.

Generalitat de Catalunya.

Termini: fins al 29 de juny de 2001.

Destinataris: Famílies residents a Catalunya que tinguin a càrrec

seu infants menors de tres anys en data 29 de juny de 2001.

Condicions: La unitat familiar no pot superar 3.500.000 pessetes

anuals en concepte de renda, ampliable per a unitats familiars amb

5 o més membres, o amb persones amb disminució.

Ajuts: La quantia de l’ajut és d’un pagament únic de 62.500

pessetes per infant.

Tramitacions:  Serve is  Soc ia ls  d ’A tenc ió  Pr imàr ia  de

L’Ajuntament de Teià o Oficina de Benestar Social de la Generalitat.

aprofitar per recordar que el Servei

d’Informació Jurídica resta a la

disposició de tothom que vulgui més

informació sobre el tema exposat o

d’altres qüestions jurídiques.

La segona conferència d’aquest cicle

tindrà lloc el proper dia 19 de juny, a

les 18:30. Consistirà en una xerrada-

taller sobre el tema: «PARLEM DE

L’EURO, la moneda del 2002". El

ponent serà Josep Giné de

l’Associació Catalana de Màsters en

Ciències del Consum. Es prega als

assistents que portin calculadora.

Altres conferències d’aquest cicle

seran “La sexologia de la gent

gran” per al dia 19 de setembre, i

“La importància de la nutrició i les

d ie tes  per  aconsegu i r  un

envelliment saludable” per al dia

10 de desembre.
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El passat dia 19 de maig a les 17

hores celebràrem el IV homenatge

als socis mes grans del Casal a

la  CMC LA UNIÓ,  amb una

assistència de 138 persones en-

t re  soc is  i  acompanyants .

Enguany va correspondre als

socis Jaume Valls Andiñach, Martí

Casals Castellsagué, Rita Duran

Muntal, Pepita Codoñes Oriola i

Cecilio Almeria Pérez; se’ls va fer

lliurament a cadascun d’ells d’una

placa commemorativa per part del

Casa l  i  un  “p in ”  d ’a rgent  de

l’Ajuntament de Teià que els va

imposar el regidor de Benestar

Social Sr. Antoni Brincau. Es va

servir una bona xocolatada amb

coca. La festa va ser amenitzada

per l’organista i cantant Sr. Josep

Ma. Marcos que va fer ballar fins i

tot als qui no en tenien ganes.

L’acte s’acabà a les 20 hores.

El dia 23 de febrer passat, es va cele-

brar l’esperat CARNESTOLTES 2001,

acompanyats per les primeres

autoritats municipals encapçalades

per l’alcalde, Sr. Joan Castán i la seva

Sra.

Varen assistir 153 comensals entre

els quals hi havia 17 disfresses que

varen ser obsequiades amb un

magnífic record.

Els avis tornen a celebrar el
carnestoltes amb un gran sopar

CARNESTOLTES 2001 A LA CMC LA UNIÓ

Es va servir un suculent i abundant

sopar acompanyat de vins, caves,

cafès i tota classe de licors.

El conjunt CELONIS ens va deleitar

amb tota classe de balls que varen

fer les delícies de tots els assistents.

L’acte acabà a dos quarts de dues de

la matinada, amb ganes d’esperar el

proper carnestoltes 2002.

IV Homenatge als
socis més grans del
casal d’avis.

Any rere any l’Ajuntament patroci-

na la ja tradicional sort ida a

Montserrat, organitzada pel Casal

d’Avis Gent Gran de Teià essent

aquesta la X edició.

Enguany, i amb la sempre bona

organització per part de la Junta del

Casal, va tenir lloc el dia 7 d’Abril.
De Teià es va anar directament a

Montserrat,  on es va poder

esmorzar.  Mentre uns assistien a

I’Eucaristia, altres optaren per visi-

tar alguns l locs característics.

Després de la Salve i el Virolai, ens

traslladàrem al poble de Prats de

Lluçanès on dinàrem

esplèndidament.

Satisfets per l’èxit de la sortida (vam

omplir tres autocars i el bon temps

ens va acompanyar durant tota la

jornada), vam tornar cap a Teià amb

moltes ganes de repetir-la una altra

vegada més. Així doncs, fins l’any

que ve si Déu vol.

X sortida a Montserrat
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ll A les persones que
cerquen feina:

Des del Servei Local d’Ocupació us

informem que molts dels cursos de

formació ocupacional d’aquest any ja

han començat o s’iniciaran

properament. Com ja sabeu són cur-

sos, subvencionats pel Departament

de Treball de la Generalitat, d’accés

gratuït i ofereixen una preparació per

a poder practicar un nou ofici o

actualitzar i complementar temes

importants per la nostra professió.

Alguns exemples de la zona del

Maresme són els següents: disseny

de pàgines Web, tècnic auxiliar en

disseny gràfic, secretariat informàtic,

cuiners, dependents de comerç,

electricistes industrials, auxiliar de

geriatria, monitors de menjador, etc.

Als que estan
treballant:

Us avancem que l’Ajuntament de Teià

ha sol·licitat a la Generalitat dos cur-

sos de formació ocupacional

d’ofimàtica aquest any adreçats a

treballadors i que s’iniciaran el

setembre. Si hi esteu interessats ja

podeu trucar al SLO i així inscriure-us-

hi per a la propera selecció d’alumnes.

Ara bé, sapigueu que cap a finals de

juny ens arribarà més informació dels

altres cursos de formació per a

treballadors que es faran en altres

poblacions properes.

Als joves:

Si cerqueu feina per a l’estiu, us

podem ajudar a elaborar o retocar el

currículum vitae, a practicar

estratègies per presentar-vos en els

llocs on voleu treballar, a trobar

respostes a les preguntes difícils de

les entrevistes de selecció, a

aclarir-vos sobre els diferents tipus de

contractes amb els que us podeu

trobar, etc.

Recordeu !!

Des del mes de març el Servei Local

d’Ocupació el trobareu en el Camí de

Premià de Dalt núm. 68; el que molts

anomenen «La casa dels guardes de

Sant Berger». Podeu demanar hora

d’entrevista al Consultori o truqueu

directament al 93 540 61 77.

L’SLO ofereix serveis per a
aquells que cerquen feina i
també per als qui treballen.

Nou

Telèfon:

935406177

SLO !
TREBALL 15



O F I C I N A  D E  C A T A L À
Ensenyament
Ja som a finals de curs i el proper 13 de juny s’acabarà el curs S2 (nivell B o elemental)  que va començar

el passat mes de març  amb l’assistència de 25 alumnes. Aquests, després de passar una prova d’assoliment,

se’ls lliurarà  el diploma corresponent.

Examen de la Junta permanent de Català

Durant la primera quinzena de setembre tindrem la informació per a  inscripcions  dels exàmens de La

Junta Permanent de Català corresponents al mes de novembre

Curs 2001-2002

A partir de la segona quinzena de setembre, tindrem  tota  la informació de la previsió de cursos.

Assessorament
Us recordem que l’horari d’oficina per a les vostres consultes,  a partir del 15 de juny fins a mitjans d’octubre,

serà  de 9.30 a 13.30 de dilluns a divendres.

El mes d’agost, l’Oficina romandrà tancada per vacances.

EL CNL MARESME-MATARÓ  organitza cursos durant el mes de Juliol:

Nivell: GRUP DE CONVERSA

Lloc: MATARÓ:   dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12h del 2 al 25.7.01

TORDERA:   dimarts i dijous  de 17.30 a20h del 3 al 26-7.01

VILASSAR DE MAR:  dilluns, dimecres i divendres  de 9 a 13h del 2 al 25.2.01

Nivell: PRELIMINAR

Lloc: PREMIÀ DE DALT:  dilluns i dimecres de 9.30 a 12h del 2 al 25 .7.01

Nvells: S1, S2, S3, S4, S5 i S6  A  DISTÀNCIA

Lloc: PREMIÀ DE MAR del 2 al 26 de juliol

Per a més informació sobre inscripcions, truqueu  a:

Oficina de Català
Horari:     Als matins, de 9.30 a 13.30hores.

Telèfon:  93 540 93 50
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La decisió política presa per l’Equip
de Govern d’aquest Ajuntament de li-
citar les obres per fases hem de dir
que ha significat un important estalvi,
que podríem situar entre els 60 o 70
milions de pessetes. Això ha estat
possible gràcies a l’esforç i dedicació
dels nostres Serveis Tècnics en con-
trolar eficaçment totes les obres.
També hem de ressaltar l’encert dels
nostres tècnics a l’hora de rescatar
de les obres partides molt concretes
que han estat contractades
directament per l’Ajuntament, com el
revestiment de les parets interiors i
exteriors del polisportiu, el
recobriment de les parets dels
vestidors amb marbre, l’enrajolat, la
part de fusteria metàl·lica, etc., tot això
ha significat l’important estalvi que
hem ressenyat anteriorment. Per
aquest motiu l’Equip de Govern vol
agrair públicament als Serveis
Tècnics Municipals la seva eficaç
dedicació.
L’Equip de Govern ha pres la decisió
política que la gestió del polisportiu

L’Ajuntament preveu inaugu-
rar el polisportiu municipal
l’11 de setembre.

es faci pel sistema de GESTIÓ DI-
RECTA, no descartant per més
endavant altres alternatives.

És per això que ja s’han publicat, al
DOC (Diari Oficial de Catalunya) i al

E
s

p
o

rt
s

El projecte del poliesportiu

preveu 3 fases d’execució de les

quals la segona és pràcticament

acabada.

La tercera fase, que correspon als

equipaments, ja ha sortit a

concurs públic i es calcula que

finalitzi a mitjans del mes d’agost,

per la qual cosa la propera tem-

porada esportiva ja es podrà fer

al polisportiu i si els nostres

càlculs no fallen, és previst fer la

inauguració del POLIESPORTIU

MUNICIPAL EL CIM el dia 11 de

setembre, diada nacional de

Catalunya.

BOP (Butlletí Oficial de la Província)
les BASES GENERALS I
ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN
LES CONVOCATÒRIES DEL
CONCURS LLIURE PER A LA
CONTRACTACIÓ LABORAL TEM-
PORAL DE DIRECTOR DEL
POLIESPORTIU I DE
CONSERGE-MANTENIDOR.

IMATGE DES DE LA GRADERIA DE
L’INTERIOR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

VISTA FRONTAL DEL POLIESPORTIU, EN OBRES.
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Per part de la Policia Local, s’ha

constatat que als carrers de la

nostra població on actualment està

regulat l’estacionament de forma

quinzenal, es generen una sèrie de

perjudicis majors que els beneficis

que s’obtenen amb aquest sistema

d’estacionament, per les següents

raons:

1. Principalment es tracta d’evitar

els perjudicis que l’oblit del canvi

dels vehicles els dies 1 i 16 de

cada mes comporta als

mateixos veïns i que és un fet

que s’ha vingut constatant

rei teradament per aquesta

Policia. Això vol dir que els dies

1 i  16 es planteja una

problemàtica de vehicles

aparcats en ambdós costats,

amb la dificultat de circulació, i

el resultat d’haver de retirar els

vehicles mal estacionats i

imposar sancions que després

sempre són objecte de

reclamació pels propis

interessats.

2. En quant a la problemàtica que

es pot plantejar sobre la neteja

dels carrers on es trobarà

permès l ’estacionament,

actualment existeixen sistemes

de neteja el suf icientment

eficients perquè aquesta tasca

sigui executada sense

necessitat de treure els vehicles

estacionats, no obstant això,

quan sigui necessari la seva

realització amb la suficient

Circular informativa per la
substitució dels sistemes
d’estacionament quinzenal.

antelació, es faran els avisos

per prohibir l’estacionament per

permetre la neteja del carrer.

Davant d’aquestes raons i

efectuades les corresponents

anàlisis de les circumstàncies

part iculars de cada carrer on

actualment es troba regulat

l’estacionament de forma quinzenal,

per part de la prefectura de Policia

Local,  es disposa a fer les

corresponents propostes a l’Alcaldia

de l’Ajuntament de Teià, perquè es

faci la subst i tució de

l’estacionament quinzenal.

Abans que es realitzi l’esmentada

proposta es comunicarà mitjançant

les oportunes circulars informatives

als veïns afectats per aquesta

variació a la senyalització viària,

podent-se formular les al·legacions

que considerin oportunes.

Per a qualsevol aclar iment o

ampliació d’informació els veïns es

poden adreçar a la Prefectura de

Policia, passeig La Riera, 120, o bé

als  telèfons 666 53 58 58 o 93 555

71 14.

Des de l’àrea de Governació i de la

Policia Local aprofitem l’avinentesa

per agrair-vos la vostra col·laboració

i en benefici de tots, fem una crida

perquè tothom col·labori respectant

la senyalització.G
ov

er
na

ci
ó
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REVETLLES AMB PRECAUCIÓ

No ens hem de guardar
cap article pirotècnic a
les butxaques. Es poden
encendre i explotar-nos al
damunt.

No hem de posar mai la
cara ni cap membre a so-
bre o davant de qualsevol
article pirotécnic encès. Si
ho fem, podem patir greus
cremades, accidents
oculars i/o traumatismes.

No hem de llançar coets,
o altres artefactes que
continguin foc a menys de
500 metres del bosc.
Podríem calar-hi foc i pro-
vocar un incendi forestal.

Hem de tancar les portes i
finestres quan hi hagi focs
d'artifici al carrer. Així
evitarem el risc que el nostre
habitatge s'encengui.

Procurem encendre el ble
per l’extrem, perquè ens
doni temps d'enretirar-nos.

Les candeles que no tinguin
mànec especial, hem de
fixar-les en un forat o en un
test amb terra o amb sorra
per no cremar-nos.

Quan utilitzem focs artificials,
hem de vigilar que no hi hagi
a la vora líquids inflamables.
S’encenen fàcilment i els
vapors poden explotar.

No hem de llançar cap
petard contra algú altre.
Podem ferir-lo greument.

No hem de tirar cap coet
amb la mà, ni amb la canya
trencada, perqué sortirá en
una direcció inesperada i
pot explotar malament.

No hem de ficar trons
dins de totxanes ni
ampolles, perquè, en ex-
plotar, fan metralla que
surt incontroladament.

No hem de tallar el tro fi-
nal d'una traca. La seva
explosió fora de la traca
ens podria fer molt de mal.

Hem de fixar bé les rodes
d’artifici. Així evitarem que
cremin incontroladament.

Està prohibit fer foc en
terrenys forestals i al voltant
d'una franja de 500 metres.
Les fogueres, les farem a més
de 15 metres de les façanes i
els cotxes i mai sota línies
eléctriques, telefòniques, etc.

Si fem la foguera al carrer,
hem de procurar que hi
hagi obert un pas per als
vehicles d’urgències. Per
no fer malbé el paviment,
haurem de posar terra o
sorra sota la foguera.

No encengueu la foguera
amb benzina o amb altres
productes inflamables, ja
que la deflagració que
provoquen us podria
encendre els vestits.

No cremeu papers ni
teixits, el vent els enlaira.
No hi tireu bidons, llaunes
ni esprais, perquè poden
explotar, ni pneumàtics ni
plàstics, pels seus efectes
contaminants.

Per la nostra seguretat i la de la nostra família, hem de comprar els productes pirotècnics als establiments que en tinguin autoritzada la venda.
Els productes de la classe I són els que tenen un risc molt baix. Estan pensats per utilitzar-los en àrees confinades, concepte en què s’inclou l’interior dels edificis d’habitatges.
Els productes de la classe II són els que tenen un risc reduït. Estan pensats per utilitzar-los a l’aire lliure en àrees confinades.
Els productes de la classe III són els que tenen un risc mitjà. Estan pensats per utilitzar-los a l’aire lliure, en àrees amples i obertes.
Els productes de la classe IV són els que tenen un risc molt alt o estan sense determinar. Estan pensats perquè els utilitzin únicament professionals.



Les  negociacions entre l’Ajuntament
de Teià, i els pagesos de la Coopera-
tiva Agrícola,  han arribat a bon port.
De fet, l’història comença fa més de
quatre anys amb diferents
conversacions per part del Sr.
Francesc Valls i Josep Mª Rosell  com
a representants dels pagesos de Teià,
exposant el seu interès per part
d’aquesta entitat que el patrimoni  o
solar de la seva propietat se’n fes el
millor ús social per destinar al poble,
en preferència a la pagesia. Per altra
banda, l’Ajuntament, representat  per
l’Alcalde Joan Castan i el Regidor
Joaquim Altafaja, disposats sempre a
negociar i arribar a un acord sobre la
destinació final d’aquest  patrimoni.
El 14 de desembre del 2000, els
pagesos varen convocar la
assemblea general en la que entre
d’altres temes, s’exposaria l’oferta de
l’Ajuntament d’enderrocar l’actual lo-
cal de la Cooperativa, per construir
en aquest solar una residència per a
la 3ª Edat, una dependència  sanitària,
un local social per l’Entitat i  un
pàrquing, amb la posterior
remodelació de la plaça de Catalunya.
Aquesta assemblea va tenir lloc, com
estava previst, el dia 14 de desembre
i resumint el seu contingut, aquesta

procés legal de cessió, amb
l’assessorament jurídic, tant de
l’Agrícola de Teià, com de
l’Ajuntament.

El procés de negociacions va acabar
finalment el dia 2 de març del 2001
amb la signatura del contracte de
cessió del dret de superfície del solar
situat a la plaça de Catalunya 1-4, per
la construcció d’un immoble destinat
a consultori local de sanitat i local per
la cooperativa AGRICOLA DE TEIÀ
SCCL.

Una residència per
a la tercera edat i
un Pàrquing.
El dret de superfície que es cedeix
tindrà una durada de cinquanta anys,
prorrogables en vint i cinc anys més.
l’Ajuntament de Teià, en
contraprestació pel dret de superfície
constituït, cedeix a la cooperativa
Agrícola de Teià SCCL de forma
gratuïta i durant la vigència del

contracte, l’ús del local social, així
com l’ús de la planta soterrani per
gestionar l’explotació de pàrquing,
afectant els beneficis al finançament
de les despeses corrents de
funcionament de la residència per a
la Tercera Edat.

El dia 20 de març va tenir lloc l’acord
d’acceptació pel Ple de
l’Ajuntament, i el dia 14 de maig del
2001 va tenir lloc l’aixecament del
contracte en Escriptura Pública. La
gestió d’aquest espai anirà a càrrec
d’un Patronat que estarà format
majoritàriament pels pagesos i
representants de l’ajuntament, els
quals ja han començat a posar fil a
l’agulla.

L’actual equip de govern es sent
orgullós i agraeix a la Cooperativa,
haver mantingut aquestes
negociacions durant quatre anys
amb un desenvolupament totalment
positiu, i en tot moment en un
esperit constructiu, pensant sempre
les dues parts per a l’únic i exclusiu
benefici del nostre poble.

L’Ajuntament i la junta d’Agrícola de Teià
sccl signen conveni de cessió de la cooperativa
El solar anirà destinat a consultori, pàrquing i residència de 3a. edat

va acabar amb l’acceptació de la
proposta de l’Ajuntament, tant per part
dels assistents com per part de la
Junta de la cooperativa.

A partir d’aquest dia va començar el

SIGNATURA DEL CONVENI DE
CESSIÓ DE LA COOPERATIVA
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t Què fas per San Joan? Abans

d’anar a la revetlla pots passar-te

pel parc Can Godó i preguntar tot el

que necessitis saber per planificar

les teves vacances: act ivi tats

d’estiu, informació general, cases

de colònies, tramitació de carnets...

Un Punt d’Informació Mòbil de

TUJUCA (Turisme Juveni l  de

Catalunya) atendrà les teves pre-

guntes. I si et va malament perquè

aquell dis t’has de posar guapo/a

per anar a menjar la coca...no

pateixis: el 24 a la tarda tornaran a

ser-hi. Així que ja ho saps. Aquest

estiu no ho deixis tot per última

hora...

D’altra banda i com cada any, es du-

ran a terme els Tallers d’Estiu 2001.

Ja fa nou any que els casals d’estiu

municipals tiren endavant per a

nens i nenes d’entre 3 i 13 anys.

L’edició d’enguany vol continuar en

la l ínia dels Tal lers anteriors

garantint un mes de juliol ben

profitós i divertit!

Què passa amb els que el rotllo dels

Tallers ja no us va gaire ??? Res de

patir... Hem preparat per vosaltres

un camp de treball a St. Mateu.

Amb una educadora ambiental i

amb el recolzament de l’ADF de Teià

us convidem a descobrir els misteris

de l’entorn natural que us envolta:

rutes, estudi de la fauna i flora, del

cicle de l’aire, dels monuments

històr ics i  fent tal lers de

compostatge, de reciclatge de

paper, de tatuatges de henna, de

construcció de maquetes i alguna

sorpresa més que ens guardem a

la butxaca... T’interessa? Truca’ns!

Hi ha places limitades (93 555 36

13).

Que no et motiva! Que de dia ja t’ho

montes tu pel teu compte i que als

vespres no hi ha res per fer???

Doncs, SURT DEL LLIT I VIU DE

NIT! Et proposem que participis i

ens donis la teva opinió sobre tot

aquest ventall de possibilitats: Pis-

cina Nocturna, Multiaventura a St.

Mateu, concerts de diferents

gèneres musicals al Parc Can Godó

i els diumenges arrob@t la nit al

Aquest estiu si no et
diverteixes és perquè
no vols...

Sí, sí el que llegeixes... Des de

Joventut hem preparat un

seguit d’activitats que faran

que aquest mes de juliol no

vulguis tornar a casa aviat.

Però comencem pel principi.

Casal de Joves.

Ara què? Ara quedes tu. Acosta’t al

Casal de Joves i al Punt de Teià per

informar-te i per dir allò que penses

sobre tot això. Aquest est iu,

Joventut viu!
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eEl manteniment dels serveis

municipals impliquen un alt

grau de conscienciació i

esforç a l’hora de fer que totes

les instal.lacions municipals

funcionin correctament.

És ben sabut que el nombre

d’aquestes instal.lacions ha

augmentat degut al gran

creixement que ha tingut la

nostra població.

Per tant, quan més gran és el

nombre d’instal.lacions

municipals, implica un més

gran esforç a l’hora de

mantenir tots els serveis per

deixar-los en les condicions

que el vilatà es mereix.

La Diputació de Barcelona ha

cedit dins el programa de mobiliari

urbà del PCAL uns bancs que

estan pensats per a tres persones

alhora, i està dissenyat per oferir

les  cond ic ions  màx imes de

comoditat i relaxació. També està

indicat per a persones d’edat

avançada o disminucions físiques,

les  qua ls  necess i ten  un  bon

suport corporal per compensar la

manca de força muscular i  el

desequilibri postural.

També ha cedit papereres tipus

circular de color gris.

ELS BANCS S’HAN COL.LOCAT A DIFERENTS CARRERS:

3 AL COMPLEX ESPORTIU SAN BERGER (ZONA INFANTIL), 2 AL PASSEIG

DEL CASTANYER, 1 A AV. SUAREZ LLANOS AMB ESCALES PEP VENTU-

RA, 1 A AV. SUAREZ LLANOS AMB CORREUS, 1A SANTA ROSALIA AMB

ESCALES MANSO ARNAU I 2 A LA ZONA VERDA DEL C/ MARINADA AMB

GARBÍ.

Breu resum del nou
mobiliari  urbà i  del
manteniment de les
instal.lacions municipals
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PAPERERES  COL.LOCADES A

DIFERENTS CARRERS:

1 AL PARC CAN GODÓ,  1  AL

PASSEIG DEL CASTANYER, 1 A AV.

SUAREZ LLANOS AMB CORREUS,

1 A AV. SUAREZ LLANOS AMB ES-

CALES PEP VENTURA, 1 A LA

ZONA VERDA DEL C/ MARINADA

AMB C/ GARBÍ I 1 AL PASSEIG LA

RIERA AMB EL PARC CAN GODÓ.

•  A les piscines municipals s’ha

reformat la sala de depuració.

Una sala per a la maquinària i una

altra per productes químics.

També s’ha ampliat els equips de

recirculació de la piscina gran per

assolir un cabal de 140 m3/ hora.

La  re fo rma té  un  cos t  de

3.875.000.- Pts.

LA SALA DE MÀQUINES DE LES
PISCINES MUNICIPALS, AMB LA SALA
DE DEPURACIÓ REPARADA.

•  Al complex Esportiu Sant Berger

s’ha modificat el quadre elèctric ge-

neral dels llums del Camp de Futbol ,

pistes de Petanca, Bar i el de les

piscines, ja que estava molt deteriorat.

EL QUADRE ELECTRIC DEL

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL,

UNA VEGADA MODIFICAT

•  A partir del mes de febrer la Bri-

gada compta amb un vehicle nou,

un Nissan Trade, ja que mancava

per  a  les  fe ines  que s ’es tan

realitzat cada dia més.

LA NOVA FURGONETA JA FORMA

PART DE L’EQUIPAMENT DE LA

BRIGADA MUNICIPAL PER EFEC-

TUAR LES SEVES TASQUES

•  A Can Cinto s’ha col·locat una

barana al pati d’esbarjo que dóna

al costat del Dr. Barrera, ja que no

n’existia i era perillós per als nens.

•  A la urbanització Sant Berger s’han

canviat totes les bombetes de

l’enllumenat públic ja que el temps que

portaven instal·lades no feien ja la llum

que corresponia. El total de bombetes

canviades ha estat de 194.

•  La Brigada ha fet un pasatubs per a

la calefacció i la xarxa de gas des de

la sala de calderes fins a l’edifici de

l’escola El Cim.

•  Durant el mes de maig la Brigada

municipal ha fet les feines de

col·locació de nova   senyalització a

diferents carrers.

•  A la sala d’actes de La Unió s’ha

instal·lat un quadre de llums nou, ja

que amb els actes i  festes que es

van realitzat era ja insuficient.

•  Al Complex esportiu Sant Berger, a

la zona de jocs infantils s’han col·locat

dos punts de llum nous així com

també dos bancs

ELS DOS BANCS I EL PUNT DE LLUM

ENTREMIG A LA ZONA DELS

GRONXADORS DEL COMPLEX

ESPORTIU MUNICIPAL.
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Actual i tat  internet. . .
Un plànol  interact iu  de  la  v i la
s ’ incorpora  a  la  pàgina  web de
Teià .
El planol és navegable i mostra diferents elements de Teià

La web de Te ià  s ’ha  v is t

incrementada aquests dies amb

una pàgina més.

Es tracta d’un plànol interactiu de

Teià on l’usuari pot navegar pels

carrers de la nostra població de

manera fàcil i ràpida. mitjançant

menús es pot arribar a localitzar

un carrer dins el mapa o saber

com arribar a un carrer des d’un

lloc especificat.

A més d’apropar i allunyar una

situació dins del mapa o navegar

per ell, ens pot arribar a mostrar

els elements que hi ha en un lloc

o carrer especificat, com poden

ser  res tauran ts ,  serve is

municipals, esportius, religiosos,

rutes a peu, pàrquings, cases

importants, entitats, parades de

bus,  cab ines  te le fòn iques ,

monuments  i  f ins  i  to t  e ls

contenidors de reciclatge que hi

ha per qui t ingui la necessitat

d’utilitzar-los.

Aquesta web està dissenyada

amb tecnologia «Flash», per tant

serà necessari tenir instal.lat el

«plug-in» per poder-hi navegar. Si

no el teniu, aquest s’hi instal.la

automàticament.

A més del plànol de Teià també

s’hi ha incorporat una pàgina on

ja s’hi poden realitzar tramitacions

municipals, com baixar-se impre-

sos, omplir-los i enviar-los, domi-

c i l ia r  rebuts  o  bé   demanar

qualsevol tipus de certificat.

Si hi esteu interessats ho podreu

trobar a l’adreça:

www.teia.net/ajuntament

Esperem que us sigui d’utilitat.

UNA FLETXA ENS MOSTRA LA
UBICACIÓ D’UN CARRER DINS EL
MAPA.

ENTORN GRÀFIC DEL PLANOL INTERACTIU DE TEIÀ. EL TROBAREU A
WWW.TEIA.NET/AJUNTAMENT/PLANOL.
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ASSEMBLEA LOCAL DEL GRAMC

La IX Quinzena Intercultural ja és
història. I ara, que encara resten en
els nostres sentits els olors, els
colors, els sons i les paraules vistes,
sentides i escoltades, es hora d’agrair
a totes les entitats col·laboradores
(Regidories de Cultura, Benestar So-
cial i Educació del nostre Ajuntament,
Escola el Cim, Escoltes Catalans i l’
Agrupament Escolta Mintaka de Teià,
Casa de Cultura La Unió i moltes
d’altres) i especialment a tots els
voluntaris de GRAMC i persones que
de forma voluntària ens ajuden amb
la seva col·laboració. Col·laboració
amb la qual hem aconseguit que la
Quinzena Intercultural s’hagi
consolidat com un espai educatiu i de
reflexió sobre la immigració, la
interculturalitat, l’educació, la cultura,
en definitiva sobre la realitat social del
nostre país.

Enguany els actes de la Quinzena
s’han centrat especialment en la
pedagogia sobre les diferències i en
la reflexió sobre les transformacions
que els moviments migratoris com-
porten.

L’exposició “Nens i nenes del món”,
a la casa de cultura, i  l’espectacle
“Noé canta contes: iguals i ben
diferents” , celebrat a l’Escola el Cim
dins de la Setmana de la Solidaritat,
han volgut apropar els més petits
d’una forma lúdica i participativa a la
manera de viure d’altres cultures. El
segon tastet de plats d’arreu del món
i l’espectacle BAT Ètnic ens ha fet
valorar a joves i grans que tant els
nostres menjars com les nostres
músiques han rebut i reben les
influències d’altres cuines i músiques.

Dins de la Quinzena també hi ha
hagut espais dedicats al debat i la
reflexió.
A la xerrada col·loqui sobre “la Re-
forma de la llei d’Estrangeria” en Je-
sús Usillos, advocat de l’UGT-Amic,
ens va informar sobre aquells drets
que el nou text legal conculca als
immigrants que estan a casa nostra i

vam concloure que la lluita pels drets
de qualsevol ésser humà ens afecta
a tots i no podem restar impassibles.
En Sebas Parra, en la seva
conferència sobre la Samba Kubaly
ens va recordar que aquesta va ser i
és una escola transformadora,
seguint la metodologia pedagògica
d’en Paulo Freire.
On s’intenta practicar en lloc d’una
educació de la resposta una educació
de la pregunta.
On s’intenta que la reflexió, avaluació,
investigació i transformació no restin
al marge dels processos
d’aprenentatge.
On es rebutja el fatalisme i s’educa
en l’esperança. On s’educa des de
l’àmbit local pensant, però, en l’àmbit
global.
On la principal funció de l’educació
és la desocultació de la realitat.
On s’ensenya i s’aprèn democràcia,
però, fent la democràcia.
On la qüestió és com transformar les
dificultats en possibilitats.
La projecció de la pel·lícula “Flores
de otro Mundo” de Iciar Bollain va
donar peu a la xerrada del professor
de la Universitat Autònoma  de Bar-
celona i membre de SOS racisme
Miquel Àngel Essomba qui ens va
comentar que els fenòmens
migratoris ens estan qüestionant el
nostre concepte de Cultura.
Un concepte de cultura estàtic i aliè
a l’ individu i immutable a les
transformacions i al pas del temps.
Davant d’aquest concepte ell
preconitzava l’adopció d’un concepte
de cultura dinàmic on l’individu tingui
un paper transformador.
En definitiva la creació d’un espai
cultural on tots i totes tinguem
quelcom a dir, a aportar i a transfor-
mar.

Però si de tots els actes de la
Quinzena va haver un de més
important, sense cap mena de dubte
aquest  va ser, per l’Assemblea Lo-
cal del GRAMC, la presentació del
llibre de la Fatima Secka “Fatou la
nena tossuda”. El llibre és una eina i

un instrument pedagògic perquè els
nostres infants coneguin la realitat
d’altres cultures i aprenguin el respec-
te als altres.
El l l ibre i la seva autora són
l’expressió de tot allò de bo que la

immigració pot aportar a la societat
d’acollida.

Només ens resta dir que ja estem
preparant la Quinzena Intercultural
del proper any que serà la X.
On esperem retrobar-nos i on
esperem que en els actes de reflexió
i debat participin més activament els
nostres representants municipals.
Moltes vegades sembla que escoltar
i reflexionar no va amb aquells que
es dediquen a la política, i com ens
va recordar en Sebas Parra de la
Samba Kubally la democràcia i el
pensament s’ensenya i s’aprèn
pensant i fent democràcia i no estem
sobrats d’espais de reflexió i debat
obert a tothom.

S’acaben els actes de la Quinzena
Intercultural

El llibre és un recull de receptes.
Qui desitgi obtenir un exemplar el pot
demanar a la Barbara Edeler (93 540
04 43) o a la Neus Coll ( 93 555 82
37)

Receptes Teianenques
d’arreu del món
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El passat dia 24 de març es va ce-

lebrar  la primera assemblea ge-

neral del 2001. Entre els temes a

tractar estaven l’anomenament de

la nova junta directiva.

No es va aconseguir anomenar-

la del tot, per la qual cosa es va

ajornar per a una altra reunió que

es celebrà el dia 21 d’abril, de la

que va sortir la nova Junta a la

qual felicitem i recolzem.

Ment re  esperàvem l ’hora  de

començar la reunió i a mida que

anàvem ar r ibant ,  anàvem

in tercanv ian t  op in ions .  Va

sorprendre un soci, que feia molt

de temps que no venia, que el pri-

mer que va fer va ser preguntar-

me:

- Tens gos?

- No, no en tinc- vaig contestar.

Acabada la reunió, el soci que em

va preguntar si tenia gos em va

dir que tractant-se de la petanca,

no podia deixar d’assistir-hi, però

que des de feia mesos no podia

anar a cap acte, conferència,

col.loqui, inauguració o qualsevol

cosa per l’estil on es reunís grups

de gent, i  que no s’ imaginava

saludant o donant la mà a algun

amo d’un gos.

- Veus com tenim els carrers,

plens d’excrements de gossos i el

fàstic que fa trepitjar-los per la

pudor, els microbis que trameten

les mosques i com el nivell de vida

del poble va baixant. He dit carrers

cober ts  de  res tes  feca ls  de

gossos repugnants perquè els

dolents són els amos d’aquests,

que deixen les defecacions en els

carrers i places.

Aquests amos no pensen en Teià,

o si hi pensen deu ser per dir que

es «fumin» (paraula suau), cada

un que contempla com l’animal fa

les seves necessitats i es capaç

d’anar-se’n tan tranquil. Entre els

bons amos de gossos, n’hi ha de

millors i entre els dolents n’hi ha

de pitjors.

La setmana passada anava pel

passeig del Castanyer i vaig veure

com un gos defecava i la dona ho

recollia en una bossa de plàstic.

En el mateix carrer, uns metres

més aval l ,  una a l t ra  senyora

esperava que el seu gos satisfés

les seves necessitats naturals,

acompanyades d’una pixada, i

quan va acabar, gos i dona van

continuar el seu camí com si res.

Llavors, la primera dona que havia

complert amb la seva obligació li

va preguntar si no tenia bossa per

recollir les necessitats de l’animal,

a la qual cosa l’altra senyora va

respondre que no n’havia de fer

res. Segurament devia tenir un

mal dia.

Pensem una mica en els altres

perquè és com si penséssim en

nosaltres mateixos.

Res a veure amb la petanca, sinó amb
els gossos
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Nois i noies el curs d’esplai s’acaba, i

no ho podíem fer amb un tercer tri-

mestre més potent que el que hem

viscut aquest any. Moltes han estat les

macroactivitats preparades pels

monitors, que han volgut posar un

punt i a part excepcional a aquest

curs; diem això perquè encara ens

queden les colònies d’estiu per poder

«disfrutar», i que de ben segur no

deixaran a ningú decebut.

Vam començar el tercer i últim trimes-

tre amb unes colònies de dos dies a

“Els Refugis”, al costat de Banyoles,

que van servir per descobrir els inicis

de la humanitat i a més a més vam

poder conèixer de primera mà on i

com vivien els homes prehistòrics,

una experiència fantàstica!!!!. Tota la

“moguda” va acabar amb un trepidant

viatge per les diferents èpoques de la

humanitat, des de les primeres

passes que va fer dret fins l’era de

les noves tecnologies.

Encara no havíem paït les colònies

que ja ens posàvem en marxa per

preparar la Festa de la Primavera,

aquest any ambientada en el temible

i salvatge Oest Americà. La

col·laboració dels pares va servir per

aconseguir unes ambientacions

espectaculars que ens van fer entrar

de ple a Terry Town.

Durant el matí vam estar ajudant un

poble que havia estat assaltat pels

indis. Havien robat les escriptures dels

terrenys!!!! Calia recuperar-les i

finalment es van aconseguir. Al

migdia, seguint la tradició, vam dinar

paella feta pels “chefs del Saloon” i

més tard van venir les actuacions dels

grups de l’Esplai per celebrar el triomf

del matí.

Encara no havíem acabat de recollir

tot el muntatge, que ja teníem una

altra activitat potentíssima a

organitzar: el MATXEMBRAT 2001. La

trobada de joves d’entre 14 i 18 anys

organitzada pel MCEC, Federació

d’Esplais de la qual forma part l’Itaca

de Teià, i que aquest any se celebrava

a Teià.

Juntament amb l’Esplai, cal agrair la

col·laboració, en la trobada, de

l’Ajuntament, el C.F. Teià, els

Trabucaires i la Llar Santa Rosalia.

Esplai Itaca: Crònica del 3er.
trimestre, el final.

Més de 600 joves es van reunir el

dissabte 12 de maig al camp de futbol

per iniciar un cap de setmana dedicat

a la interrelació entre esplais dins del

marc de les noves tecnologies. Van

poder gaudir de les

activitats i els tallers

preparats, i d’un bon

concert: Típica Reacció

i Track Band.

El diumenge 13 va aca-

bar la trobada després

d’un dinar de germanor

que es va dur a terme

als locals de l’Esplai.

Val a dir que s’han fet

moltes altres activitats durant aquest

trimestre com una anada a la platja

dels Xalocs, una visita al Parc de la

Ciutadella dels Falcons, una anada al

cine per part del grup de Cracs o una

sortida en bici dels Xinxalaines; i una

última activitat conjunta per

acomiadar el curs.

Després d’aquest petit balanç del què

ha estat el tercer trimestre només ens

resta dir que us esperem a tots a les

colònies d’estiu, on viureu aventures

inoblidables.

PER CERT, L’ANY QUE VE ...

15è ANIVERSARI!!!!

FESTA DE LA PRIMAVERA

Conscients de l’enrenou que suposa mobilitzar més de 600 persones, aprofitem l’ocasió per demanar disculpes,
en nom de l’organització, per les possibles molèsties que vam poder ocasionar als veïns de Sant Berger el cap de
setmana del Matxembrat.
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Un moviment formatiu que té

com a object iu transfromar la

societat mitjançant l’educació de

noves generacions de ciutadanes

i ciutadans, amb uns metodologia

pròpia adaptada a cada realitat

nacional i social, i que ha format

milions de persones a tot el món.

Un moviment democràtic regit

pels seus propis membres. Joves

i adults que no esperen res mate-

rial a canvi, tantsols l’enriquiment

de la  v ivènc ia  persona l  i  la

satisfacció de la tasca educativa.

Un moviment arrelat al país, que

a catalunya és present des d’inicis

de segle i on s’ha desenvolupat

l l iga t  a  mov iments  de

t rans formac ió  soc ia l  com

l’excursionisme, el catalanisme

cívic o els corrents de renovació

pedagògica.

Un moviment  amb històr ia .

Impulsat conjuntament al nostre

país per josep M. Batista i Roca i

en la post guerra per Antoni Batlle.

L’escoltisme, un projecte educatiu

Als anys 60 l’escoltisme català es

va fragmentar segons les opcions

espir i tuals , però quinze anys

després les entitats escoltes i

guies pluralistes i laiques, creient

en la  necess i ta t  d ’o fer i r  una

proposta conjunta, es van fusio-

nar creant Escoltes Catalans.

On  s’aprèn fent ,  mi t jançant

l’educació activa -la pedagogia de

l’acció-. On els infants i joves par-

ticipen conjuntament del seu propi

procés educatiu; l’aprenentatge

per l’observació, l’experimentació

i l’activitat personal.

Compromès  m i t jançant

l ’acceptació voluntàr ia d’unes

regles de joc de convivència,

assumint unes responsabilitats

concretes envers la  v ida i  e l

funcionament del grup i els valors

que fonamenten l’escoltisme, i

in tentant  la  superac ió  d ’un/a

mateix/a.

Amb etapes educatives, grups

d’edat -unitats- que faciliten la tas-

ca educativa mitjançant cicles de

transmissió i  que possibi l i ten

l’aplicació d’una metodologia més

adequada  a ls  in te ressos  i

necessitats de cada edat. Grups

on els infants i joves participen del

seu procés educatiu amb un clar

protagonisme, en un clima de res-

pecte i de treball en equip.

Amb programes motivadors i

progressius. Activitats diverses

proposades pe ls  p rop is

paticipants, amb un programa

estimulant i atractiu que també

tingui en compte el servei a la

comuni ta t .  Ac t iv i ta ts  que es

duguin a terme en un marc social,

però  sobre to t  mi t jançant  la

vivència a l’aire lliure, en contacte

amb la natura.

Equip de caps de l’AE Mintaka
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TEIÀ FUTBOL CINC

Seguint els èxits de les darreres

temporades, l’equip SÈNIOR Masculí,

ha quedat campió de la Primera

Divisió de Barcelona, assolint per

mèrits propis l’ascens a DIVISIÓ
D’HONOR.

Quedant encara dos partits per

disputar i amb un resultat de 6 a 3

davant del tercer classificat, es va

aconseguir matemàticament la

primera posició del nostre grup.

La tasca no ha estat senzilla, després

d’una temporada llarga i molt

disputada on han hagut moments

bons i moments de desànim, “contra

viento y marea” els nostres jugadors,

amb una molt bona predisposició han

lluitat fins l’esgotament per aconseguir

la fita que ens vàrem proposar a

principis de temporada.

L’esforç de tota la plantilla, jugadors i

tècnics ha donat el fruit esperat.

Els culpables d’aquesta gesta, han

estat:

Entrenador:

JUAN A. RODRIGUEZ MARTINEZ

Prep. Físic:

PACO FRANCO FERNANDEZ

Delegats:

FRANCISCO BORRALLO CERON

ENRIC CARNICERO SANZ

Jugadors:

FRANCISCO BORRALLO MOYANO (KIKO)

IGNACIO CAÑA PAVON  (IÑAKI)

DAVID CARNICERO CASANOVAS (DAVID)

ALEX CASTAN DELSHORTS (ALEX)

XAVIER CREUS CAPABLO (CREUS)

LLUIS HERNANDEZ PIQUER (LLUIS)

SERGIO LUCIA PALOMA (SERGIO)

RICARD A. MALLAFRE DURAN  (RICKI)

XAVIER ORTEGA HERMS  (XAVI)

PABLO PIZARRO TEJEDA (PABLO)

JOSE LUIS RUBIO MONTERO (SELE)

PEDRO TOMAS SANGENIS (PEDRO)

DANIEL RODRIGUEZ MARTINEZ (DANI)

També en categoria escolar hem

tingut el nostre campió, aquest ha

estat el BENJAMÍ “A”, que va guanyar

la final del campionat del MARESME

al passat dia 19 de maig, amb un

resultat global, en els dos partits, de

15 a 7.

Els “petits” culpables d’aquesta altra

fita, han estat:

Entrenador:

ALEX CASTAN DELSHORTS

Delegat:

CHRISTIAN ROLDAN SALVADOR

Jugadors:

EMILI COMELLAS RONZANO

DAMIAN CORTES RUIZ

ALVARO DECHAMPS ALVAREZ

ALEX FERNANDEZ GINES

VICTOR GONZALEZ PEREZ

ALEJANDRO GUILLEN ALIAS

MANEL MARQUEZ PEREZ

BRUNO Mª MONSE

MARTI NEBOT LERIS

JOAN PAIRO RODRIGUEZ

OLIVER PRADOS NEEDS

Veient la temporada que hem

viscut, en hem adonat que la pe-

drera que puja, amb 9 equips en

categories inferiors, que juguen a

les lligues escolars del Consell

Escolar del Maresme (Prebenjami

“A”, Prebenjami “B”, Benjamí “A”,

Benjamí “B”,  Aleví i Infantil) i a

les lligues de la Federació Cata-

lana de Futbol (Infantil, Cadet i

Juvenil) tenim el futur més que

assegurat.

No podem descuidar-nos de re-

cordar al nostre equip SÈNIOR

Femení, que amb les seves ganes

han fet un paper del més atractiu

dins de la seva lliga.

Entre tots hem deixat el pavelló

del TEIÀ FUTBOL CINC molt alt,

és l’enveja d’altres clubs, tant de

la nostra comarca com de les

veïnes.

FERRAN ROLDAN SALVADOR

MARC ROMEU PUIG

MARIO TORTAJADA FERNANDEZ

El Teià Futbol Cinc, un club d’honor
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ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES (APA).

Concurs de cartells per a la festa de
l’amistat 2.001

Els cartells participants van ser

exposats  durant la Fira de Sant

Ponç els dies 12 i 13 de maig.

Enguany han participat més de

250 nens i nenes, i cal remarcar

també l’alta  participació de pares,

mares i exalumnes.

La guanyadora d’aquest any és:

Claudia Mogollón Pasquini, de

2n B

Aviat el seu cartell serà penjat per

tot arreu, pel programa de la Festa

hem triat:

Anna Vidal Làzaro, de 2n A

A tots moltes felicitats, i gràcies

per la vostra imaginació i entu-

siasme, sense ell no hagués estat

possible l’èxit de la convocatòria.

Aviat us retornarem els cartells

amb un petit obsequi.

Us esperem a tots el dia 16 a

l’Escola per gaudir junts de la

Festa de l’Amistat.

Dissabte, 16 de juny de 2001
A partir de les 5 de la tarda
 

17,00 - Actuació del grups de tallers (Expressió Corporal, Teatre, Kung-

Fú, etc.)

18,30 - Actuació Grup d’Animació per a menuts i grans

21,00 - Sopar (aquest any renovem el menú!)

22,30 - Comiat alumnes de sisè.

00,00 - Discoteca (fins que el cos aguanti)

 

Durant tota la tarda podreu gaudir d’espectaculars inflables, tren miniatu-

ra i la magnífica tómbola de cinquè.

 

Venda de tiquets:
 

Venda anticipada a «La Unió» els dies 12 (dimarts), 13 (dimecres) i 14

(divendres) de juny, de 18 a 20 hores. I els alumnes de sisè també vendran

tiquets les setmanes abans de la festa.

Preus tiquets venda anticipada:

- tiquet sopar+beguda+coca+gelat = 1.500 ptes.

- tiquet beguda+coca+gelat = 700 ptes.

 

També vendrem tiquets el mateix dia 16 de juny al bar instal·lat al pati de

l’escola.

Preus tiquets venda no anticipada:

- tiquet sopar+beguda+coca+gelat = 1.800 ptes.

- tiquet beguda+coca+gelat = 800 ptes.

PROGRAMA FESTA DE L’AMISTAT
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PATRONAT HOMENATGE VELLESA

 

Enguany aquest Patronat celebra
els cinquanta Homenatges als avis
de Teià.

L’any  1952 per iniciativa dels
senyors:  Sr. Francesc Puigoriol (al-
calde de la Vila), Sr. Manel Mestre
(regidor de Cultura), Sr. Victor
Ferrus (mestre de l’Escola de nens)
i el Sr. Josep Baqué (delegat de la
Caixa de Pensions del Masnou), es
va promoure la constitució del
PATRONAT LOCAL
D’HOMENATGES A LA VELLESA.

Aquest  Patronat,  va quedar
constituït de la següent forma:

President: l’alcalde, Sr. Francesc
Puigoriol i Lladó.
Vice-president:  el rector, Mn.
Josep Blanch i Blanch
Secretari del Patronat: el mestre,
Sr. Victor Ferrus i Vallespin
Vice-secretari: El de l’Ajuntament,
Josep M. Elias i Vidal
Tresorer: Josep Duran i Duran
Vice-tresorer: Antoni Andiñach i
Alier
Vocals:El regidor de Cultura, Manel
Mestre i Bosch
El jutge de Pau: Jaume Torrents i
Vidal, el president de La Palma,
Jaume Sabates i Vidal, El president
de la Hermandad de Labradores,
Antoni Brunet i Segura, El cap Lo-
cal de La Falange, Sr. Jaume Creus
i Creus, el President de la Coope-
rativa, Sr. Jaume Tarradas i Gene,
Sr. Jesus Bellavista i Alberch i Sr.
Joaquim Gibernau i Pons.

Al llarg d’aquest anys s’hi han anat
incorporant diferents persones i
s’han fet alguns canvis, però
bàsicament el  concepte
d’Homenatjar als nostres avis és el
mateix: mostrar el nostre respecta,
l’admiració i l’estimació a la Gent

Gran i, gràcies a totes elles, i al
recolzament d’entitats i de tots els
veïns que han donat el seu suport,
avui podem celebrar aquest 50
HOMENATGE.

Volem informar de dos canvis
importants de la festa d’enguany.
Primerament  que, si no sorgeix cap
imprevist, la Festa tindrà lloc el dia
16 de setembre a les noves
instal·lacions del Polisportiu Muni-
cipal que ens cedeix l’Ajuntament.
Més endavant, oportunament, ja es
repartiran els corresponents progra-
mes.

l’Altre canvi fa referència al sistema
de recollida de les aportacions
voluntàries que cada any ens arri-
ben dels veïns i que fins a la data
s’ha fet deixant un sobre a totes les
cases, procedint posteriorment a la
seva recollida. A l’actualitat Teià ha
crescut considerablement i moltes
persones treballen fora i és difícil de
localitzar-los per a la recollida de la
seva aportació.
Per aquest motiu, si bé es farà arri-
bar els sobres a totes les cases,
mitjançant aquest escrit  demanem
la col·laboració de totes les perso-
nes que desitgin fer la seva
aportació, perquè dipositin els so-
bres en els llocs que seguidament
us indiquem, com a Enti tats i
comerços col·laboradors.

Ajuntament de Teià
C/ Pere Noguera, 12
Tel.  93 540 93 50

CMC La Unió
Pg. La Riera, 112
Tel.  93 540 12 63

Perruqueria Mª Dolors
Pg. La Riera, 72 1r
Tel.  93 555 94 52

Merceria M. Olivé
Pg. La Riera, 102
Tel.  93 555 32 68

Casal d’Avis
Pl Sant Martí, 1
Tel.  93 540 01 68

Creiem que aquest sistema pot ser
més eficaç per ambdues parts.

En tots aquests llocs es facilitarà
justificant en cas de sol·licitar-ho.

També podeu ingressar la vostra
aportació al compte a nom d’aquest
Patronat obert a:

LA CAIXA
Pg. La Riera, 61
Nº.  2100-1371-43-0100271413.

Comptem amb vosaltres perquè el
testimoniatge de la festa als nostres
avis d’aquest 50 Homenatge sigui
més lluïda que mai, i també, al
mateix temps, un petit homenatge
a tots els que amb la seva
col·laboració i participació l’han fet
possible any rera any.

Aprofitem per indicar a aquells avis
que han estat convidats a la festa
en anys anteriors i que no hi parti-
cipen habitualment,  que si s’hi
volen apuntar, només cal que ho
manifesti  a algun membre del
Patronat.

Patronat Local d’Homenatges a la Vellesa
Maig del 2001

La festa de la vellesa cumpleix els seu
cinquantè aniversari
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P a r t i t  P o p u l a r  d e  T e i à

Grup Municipal

A q u e s t  m e s  d e  j u n y  e s

c o m p l e i x e n  d e u  a n y s  d e

govern munic ipal  del  grup CiU

a Teià.

É s  u n a  d a t a  p e r  c e l e b r a r ,  i

des  de l  g rup  Popu la r  vo lem

compar t i r  aques ta  ce lebrac ió

amb to t s  e l s  pa r t i t s  po l í t i c s

que des de d i fe rents  òpt iques

s ’ e s f o r c e n  a  a p o r t a r  i d e e s ,

e labora r   p ropos tes ,  par t i c i -

par  en les  dec is ions,  e tc .  i  to t

p e r  i n t e r è s  i  b e n e f i c i  d e l

nostre poble,  de la nostra l lar .

P e r  a i x ò ,  v o l e m  f e l i c i t a r

espec ia lment  e l  g rup  mun ic i -

p a l  c o n v e r g e n t  q u e  e n

a q u e s t s  d e u  a n y s  h a

representa t  a  Te ià  i  ha  t ingu t

l a  r e s p o n s a b i l i t a t

d ’ a d m i n i s t r a r  l ’ A j u n t a m e n t

d ’aquest  mun ic ip i .

E n  n o m  i  r e p r e s e n t a c i ó  d e l

g rup  popu lar ,  són  més de  s is

a n y s  c o m p a r t i n t  p r o j e c t e s  i

i l . l us ions  des  de  l ’opos ic ió  i

en  aquests  dos  dar rers  anys

f o r m a n t  p a r t  d e  l ’ e q u i p  d e

govern.

La  meva  pa r t i c i pac i ó  ac t i va

en aquest  equ ip  m’ha  permès

conè ixer  a  les  persones que

formen aquest  govern munic i -

pa l .

P e r s o n e s  q u e  c r e u e n  e n  e l

poble de Teià, que s’ impl iquen

en e ls  seus pro jectes,  ara ens

comprometem,  ens  es fo rcem

a superar  e ls  obs tac les  i  e ls

Deu anys de govern municipal del
grup CiU a Teià

p o r t e m  a  t e r m e  a m b  è x i t ,

d e s t a c a n t  p e r  l a  s e v a

s e r i o s e t a t ,  h o n r a d e s a  i

h o n e s t e d a t ,  v a l o r s  q u e

r e g e i x e n  l a  v i d a  p o l í t i c a

d ’aquest  govern  mun ic ipa l .

En aquest  gran dia,  només em

r e s t a   r e i t e r a r  l a  m e v a

fe l i c i tac ió  i  an imar  a  to ta  la

pob lac ió  de  Te ià  a  par t i c ipar

d ’ a q u e s t a  f e s t a ,  q u e  é s

davant  de  to t ,  la  seva fes ta .
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Partit dels Socialistes de Catalunya
Grup Municipal

El nostre tarannà

Han passat 2 anys des de les

darreres eleccions municipals, i

es va perfilant una forma de fer.

El Grup Municipal Socialista  amb

dos reg idors  a  l ’A jun tament

representa a persones socialistes,

com és  obv i ,  i   a  persones

independents que creuen que les

coses poden canviar a millor.

Per això volem mostrar un tarannà

d ia logant ,  cons t ruc t iu ,

participant,fent propostes, donant

idees, fent debats, informant a la

gent etc.

Creiem que és important que Teià

vagi endavant.

Contenidors
soterrats

A la f i ra de Sant Ponç es va

presentar el prototipus de bústia

que és  la  par t  v is ib le  de ls

contenidors soterrats, tant de les

deixalles orgàniques com les de

plàstic,llauna, vidre o cartró. No

hi ha dubte que l’ estètica i la

higiene pública han de millorar-se

i  no  podem quedar -nos

endarrer i ts  en l ’  apl icació de

sistemes moderns de recollida

selectiva.

Fem una aposta perquè aquesta

apor tac ió  t rob i  ressò  en  e ls

presssupostos de l’ any vinent,

amb una implantació gradual, si

no potser d’immediat, a tot arreu.

La gestió de
l’aigua.

Una de les   p r io r i ta ts  d ’  un

ajuntament és donar  serveis : d’

aigua , enllumenat, seguretat,

cementeri etc. El servei d’ aigua

és (potser) el més bàsic i la seva

manca és  e l  que por ta  més

queixes. Teià va tenir una situació

de precarietat  perquè , ja fa molts

anys  no  es  va  connectar

d i rec tament  a  la  xarxa  de

subministrament d’ Aigües del Ter

Llobregat ( ATLL).

Actualment aquest problema ja

està resolt  i  juntament amb Alella

té garantit el subministrament d’

aigua, dins del pla de millores del

Maresme Sud.

Com a garantía de futur , queda

pendent  la  const rucc ió  d ’  un

dipòsit de 5000 metres cúbics per

part de l’ ATLL, ( está en fase d’

adjudicació).

Aquest pla  ha suposat una forta

inversió de 72 milions de ptes, que

calia fer i ha donat bons resultats

: El rebut de l’aigua serà mès

econòmic.

En efecte, malgrat l’ augment del

IPC en la quota fixa de servei, la

reducció del cost variable en el

consum disminuirà el cost global

per regla general.

Això ha estat aprovat en el darrer

Ple municipal del mes de maig.

Aquest  A jun tament  ha  es ta t

diligent en la gestió de l’ aigua i,

en tots els seus plantejaments

invers ions  ha  es ta t  reco lza t

unànimement per tots els grups

municipals.

El PSC i algunes propostes per la
millora.
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Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Municipal

S’acosta la inauguració del pavelló
poliesportiu, una inversió desitjada
que ha comptat amb el suport de totes
les forces polítiques. Ara vindrà l’hora
de la gestió, i estem a l’espera de
conèixer quina serà la política
esportiva que l’equip de govern
pensa presentar pel que fa a aquest
actiu. Serà una gestió que es limiti a
afavorir allò que ja està en
funcionament? O, per contra,
respondrà a una política esportiva
progressista que tendeixi també a
afavorir noves formes d’esport?

En aquest sentit, caldria que es
potenciés la innovació i la
multifuncionalitat, des de la regidoria
d’Esports i des del nou Consell Muni-
cipal d’Esports. I aquest trajecte
dependrà en bona part de la política
que impulsi la regidora de l’actual
equip de govern —mentre duri la
present legislatura— i de la capacitat
d’aglutinar inquietuds. Però, des d’aquí
li reclamem que assumeixi el paper
que li pertoca a l’hora de marcar una
línia i unes bases de política
esportiva, que naturalment podran
ser enriquides o millorades des del
Consell Municipal d’Esports, on hi
ha representades totes les entitats
esportives i les forces polítiques del
Consistori.

Per això és bàsic, al nostre entendre,
que la selecció d’un gestor s’adeqüi
al ventall d’aspectes que
potencialment pot oferir una infraes-
tructura d’aquesta mena. I des d’ERC
advoquem per una gestió directa
amb organització desconcentrada,
sense necessitat d’haver de recórrer
a un funcionament d’organisme
autònom de patronat respecte de
l’administració municipal, un model de
gestió que també hem reclamat per a
la Casa Municipal de Cultura.

Fins ara hi ha hagut consens entre
les diverses forces polítiques —i no

Una reflexió prèvia a l’entorn del
poliesportiu
únicament d’aquesta legislatura— pel que
fa a aquesta inversió, fins i tot quant a
l’enllestiment de la pista exterior, inversió
que s’aprovà per unanimitat al darrer Ple de
maig. Cal, sens dubte, que el consens es
mantingui a l’hora de gestionar la instal·lació.

Breus retrets
de cultura

Volem felicitar públicament els actors del
Grup de teatre els Vailets de la Palma, el
seu director Jordi Almirall, la Coral Esclat i
els col·laboradors que el dia 19 d’abril van
escenificar de forma original i extraordinària
el muntatge teatral i musical «La Casa per
la finestra» per commemorar els 12 anys
de vida de la Unió, la nostra Casa de Cultu-
ra. Sincerament, vam trobar a faltar aquesta
felicitació en els discursos institucionals.

És una llàstima que l’acte de lliurament de
premis de la Mostra Literària que va tenir
lloc per Sant Jordi tingués una actuació tan
poc adient al públic i a l’ocasió. No creiem
que «La Vicenteta» sigui el tipus d’actuació
que premiï la tasca de creació cultural
majoritàriament infantil, objecció que vam
traslladar oportunament al regidor de Cultu-
ra.

El TSJC dóna
parcialment la raó a

ERC
Una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya del passat 8 de març
estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat pel grup municipal
d’ERC contra l’Ajuntament de Teià pel que fa
al règim d’indemnitzacions per assistència a
òrgans col·legiats (plens, comissions de
govern i comissions informatives). La
sentència anul·la un acord de Ple del maig
del 2000 mitjançant el qual l’equip de govern
(CiU+PP), amb els vots en contra d’ERC i

PSC, establia una abusiva diferència —
especialment en les comissions
informatives— entre la indemnització que
percebia el president (regidors de l’equip
de govern) i la de la resta de vocals
(regidors de l’oposició) en els referits
òrgans, acord que comptava amb el
vistiplau jurídic de la secretaria munici-
pal.

Tanmateix, sembla que l’equip de govern
estudia la possibilitat de presentar un
recurs de cassació al Tribunal Suprem,
cosa que ens sorprèn tenint en compte
que existeix jurisprudència sobre la
qüestió en el sentit que estableix la
sentència dictada.

Felicitació a
PNB-EA

Des del grup municipal d’ERC volem fer
un breu comentari a l’entorn de les
Eleccions d’Euskadi.

• En primer lloc, ens alegrem de l’alta
participació que hi ha hagut.

• En segon lloc, ens alegrem de la
davallada d’EH, perquè demostra
que els bascos rebutgen
majoritàriament la violència, i de la
desinflada del PP, que n’ha sortit
igualment escaldat.

• Per últim, ens alegrem profundament
de la victòria rotunda del PNB-EA,
en especial per EA, ja que representa
una opció nacionalista
independentista democràtica. Amb
aquest resultat els bascos han
demostrat que no cal ser nacionalis-
ta espanyol per rebutjar la violència.
Esperem que això sigui una lliçó tant
pels partits nacionalistes espanyols
(PP i PSOE) com pels mitjans de
comunicació d’arreu de l’Estat, que
ens n’han volgut vendre una imatge
irreal, esbiaixada i clarament parti-
dista.34 ERC



Felicitem a...
Victor Zardoya Lladó, campió de Catalunya i
d’Espanya júnior en la modalitat de salt de perxa.

Lloc de naixement: Teià

Data de Naixement: 3 d’abril de

1983.

Edat: 18 anys.

Els seus inicis a l’atletisme

comencen a l’escola El Cim de

Teià.

Des de fa 4 anys representa al

Club A. Laietània de Mataró.

18 de febrer: aconsegueix el

Campionat de Catalunya junior de

pista coberta.

10 i 11 de març: Aconsegueix el

campionat d’Espanya en pista

coberta.

El passat 18 de febrer, a la localitat de Vilafranca del Penedès va

aconseguir el Campionat de Catalunya júnior de pista coberta amb

un salt de 4,60 metres.

Els dies 10 i 11 de març a Saragossa es van celebrar els campionats

d’Espanya de salt de perxa en pista coberta, on va realitzar un salt

de 4,75 metres, superant així el seu propi rècord i proclamant-se

campió d’Espanya junior.

Propers compromisos

Els dies 30 de juny i 1 de juliol a

la ciutat de Granada en Víctor

competirà en pista descoberta

e ls  campionats  d ’Espanya,

preparant-se per poder ser un

gran campió olímpic.

H I S T O R I A L  E S P O R T I U

A L’ESQUERRA I A DALT: VÍCTOR
ZARDOYA EN EL PÒDIUM DELS
CAMPIONATS D’ESPANYA
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CLAUDIA MOGOLLÓN PASQUINI (2on  B)

ANNA VIDAL LÁZARO  -  2N A

GUANYADORES DEL CONCURS DE
CARTELLS PER LA FESTA DE L’AMISTAT


