
On és el

TEIÀ HOMENATGE A
SUÈCIA 65 ANYS
DESPRÉS

APROVAT EL PROJECTE
DE MILLORA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC

DE QUÈ ES QUEIXEN
ELS TEIANENCS

29 D’OCTUBRE,
INAUGURACIÓ DE
L’AMPLIACIÓ DEL
CEMENTIRI I
AUDIÈNCIA PÚBLICA

civisme?



BUTLLETÍ
m u n i c i p a l

3
L’equip de
govern
informa

16
Grups municipals

20
A Fons!
El civisme

23
Posicions: de
que es queixen
els teianencs

24
L’entrevista:
testimonis de la
colònia sueca

editorialsumari

Ajuntament (oficines) 93 540 93 50

Avaries FECSA-ENDESA 900 77 00 77

Avaries d'aigua SOREA 904 100 000

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

Casal de Joves 93 555 36 13

CAP El Masnou 93 555 70 61

Centre veterinari

Teià 93 540 41 21

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

Deixalleria 93 555 86 99

Farmàcia 93 555 35 18

Mercat Municipal 93 555 58 42

Policia Local 666 53 58 58

666 59 67 42

Poliesportiu 93 540 51 51

Servei de

Recaptació 93 540 90 12

Servei Local

d’Ocupació 93 540 61 77

Serveis de

Manteniment 93 555 62 25

Mossos d’esquadra 088

Serveis Socials 93 540 12 03

Taxis

M.Angel Morón 670 22 58 12

Joan Oliveras 659 59 81 11

607 49 81 11

Manel Llaberia 670 25 47 29

22
L’enquesta: en
que creus que
som més i menys
cívics

EQUIP DE REDACCIÓ:

� Edita: Ajuntament de Teià.
� Coordinació: Joan Anton Martínez i Oriol
Vall-llovera. � Disseny i maquetació: Marta
Comas i Jordi Badia.
� Col.laboradors: Clara Bonet, Blai Collado,
Matt Effa, Eloi Gallés, Elisenda Guiu, Mariona
Guiu, Toni Martínez, Jordi Montero, Helena
Riba, Emília Sospedra, Gladys Cuéllar, Gerard
Vall-llovera, Gisela Zaragoza
� Adreces de contacte: C/ Pere Noguera, 12
(A/a: Butlletí). butlleti@teia.net

26

28
Correu obert

2Editorial

Cap on vas Teià?

Grups i
associacions

telèfons útils

Potser parlar d’aquest tema sigui nedar a contracorrent, d’una societat cada

cop més lluny d’aquesta mediterranietat que ens ha definit i ens ha donat

identitat.

A vegades és més comode deixar passar els fets, segur que és més rentable

políticament; però vet aquí que rebem felicitacions d’un gremi: arquitectes,

constructors, ara a Teià  apliquem expedients sancionadors davant de l’abús

en la disciplina urbanística..

La llista d’actes incívics, de bretolades, és molt trista, i la pregunta és: cal

que siguem ferms?, i ens adonem que això és el que esperen de nosaltres.

Ens cal una nova ordenança per poder intervenir en moltes qüestions. (fins

ara no feia falta?)

Ens cal més compromís en l’educació de valors, en l’educació emocional per

construir la convivència.

Ens cal a tots tanta paciència i fermesa, com equilibri entre el dirigisme i el

passotisme.

Ens cal donar-li significat a tantes i tantes coses per poder-les valorar, i per

continuar  gaudint del Teià que tots desitgem.

Afrontem tots les nostres responsabilitats quotidianes amb fermesa i amb

tolerància; sense delegar i explicant-nos per què ens molesta, i amb exigència

front els serveis públics.

Intentem no defallir front les nostres responsabilitats!!!!!



El 4 de setembre es va

presentar a la Unió el Pla

director del projecte CELLA

VINARIA de centre

d’interpretació museístic

sobre l’origen i el comerç

del vi a l’època romana a

partir de la valorització del

jaciment arqueològic del

veral de Vallmora.

25.000 visitants per garantir una

autogestió del centre museístic i

alhora centre de serveis socioculturals

del territori.

D’ençà de la presentació aquesta

primavera del segell de plom, amb la

inscripció del responsable i del

propietari del celler romà de Vallmora

(Teià), Epictetus i Lucius Pedanius

Clemens, les obres d’urbanització del

Pla parcial de Rials-Garrofers han fet

aflorar noves estructures, amb la qual

cosa s’ha eixamplat notablement el

jaciment, que ofereix noves restes del

centre de producció de vi, dels segles

I-II dC (entre les quals un forn de

dimensions considerables i altres

dipòsits de vi), i també estructures

anteriors, del segles II-I aC. A més,

s’hi han trobat tombes d’època

posterior a l’activitat vinícola del

jaciment.

La major part de les excavacions

d’aquest estiu s’han executat a la

zona de futurs vials públics i en les

parcel·les privades situades a l’entorn

del jaciment municipal declarat el

2001 Bé Cultural d’Interès Local,

A l’acte de presentació hi van

intervenir, a més de l’alcalde de Teià,

el president del Consell Comarcal del

Maresme i del Consorci de Promoció

Turística Costa del Maresme, Pere

Almera; el president delegat de l’Àrea

de Cultura de la Diputació de

Barcelona, Carles Ruiz; i la Dra. Isabel

Rodà, catedràtica d’Arqueologia

Clàssica de la Universitat Autònoma

de Barcelona, que va presentar l’acte.

L’arqueòleg i gestor cultural Antoni

Martín i Oliveras, redactor del Pla

director, va ser l’encarregat de

presentar el projecte en un power

point que va comptar amb l’atractiu

final de la reproducció virtual del celler

romà, amb la col·laboració de Ferran

Bellés.

El Pla director ha estat cofinançat per

la Diputació de Barcelona i

l’Ajuntament de Teià, que ha comptat

amb el patrocini d’ACESA, Alella

Vinícola i Caixa Laietana. L’execució

del projecte sobrepassa els 3,5

milions d’euros i es preveu que el

centre sigui gestionat per un consorci

mitx entre institucions públiques i

privades, amb una previsió ideal de

treballs que, d’acord amb la Llei de

Patrimoni i la sota supervisió de la

Direcció General de Patrimoni Cultural

de la Generalitat de Catalunya, han

anat a càrrec de la Junta de

Compensació de Rials-Garrofers.

Concedida una
subvenció de 12.000

euros per a les

excavacions del 2003

La Direcció General de Patrimoni

Cultural del Departament de Cultura

de la Generalitat de Catalunya ha

concedit a l’Ajuntament de Teià una

subvenció de 12.000 EUR (dos milions

de pessetes) a compte de les diverses

excavacions realitzades al jaciment

del veral de Vallmora (Teià) entre

l’agost i el desembre del 2003.

Aquesta dotació servirà per enllestir

nous treballs d’excavació del jaciment

abans de procedir al cobriment

arquitectònic de les restes.

Presentat el Pla director

del projecte CELLA VINARIA
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El mes de juny vam arribar
al sostre màxim de tones
de brossa orgànica
recollida a Teià des de
l’entrada en funcionament
d’aquest nou servei al
gener de 2004: 21.060 kg.
És una bona notícia,
especialment després de
la crida feta al darrer
Butlletí. Gràcies, doncs,
als qui ho heu fet
possible!

Tanmateix, les dades d’aquest 2004
donen una mitjana d’uns 20.000 kg.
mensuals, i les dades de juliol i agost
han baixat força, cosa que resulta
preocupant (19.680 kg al juliol;
17.180 kg a l’agost).

Si garantim una bona qualitat de
l’orgànica (sense restes impròpies,
que actualment és d’un 7,70 %) i una
bona quantitat de tones,
aconseguirem:

1. Augmentar el retorn del cànon
previst per l’Agència de Residus
Catalana del Departanent de Medi
Ambient i Habitatge (això ha de
comportar un estalvi i una capacitat
de millora del servei de recollida de la
brossa).

2. Reduir el nombre de tones a
incinerar a la planta del Consorci de
Residus del Maresme ubicada a Mataró
(amb el corresponent estalvi del cost
d’aquest servei, actualment excessiu,
i minvar l’emissió de gasos de la
planta).

Vet aquí el primer repte: Els mesos
d’octubre, novembre i desembre hem
d’arribar als 25.000 kg mensuals de
brossa orgànica recollida! Penseu que
cada bossa d’orgànica que dipositeu
al contenidor marró és un percentatge
important d’aquesta xifra desitjada.

Vet aquí el segon repte: La brossa de
rebuig que incinerem procedent de
Teià (alerta!, incloent-hi la runa i

La brossa orgànica s’estabilitza
però no creix

trastos mal dipositats a tocar dels
contenidors), aquest 2004 ha estat
una mitjana de 210.000 kg de brossa
al mes. Per tant, l’objectiu inicial que
ens marquem és baixar dels 170.000
kg mensuals.

COM GARANTIR LA QUALITAT
DE LA BROSSA ORGÀNICA?

� Fent una bona tria domiciliària.

És una tasca molt enriquidora i

solidària.

� No dipositant als contenidors

marrons cap resta que no sigui

orgànica.

�  Tot i ser preferible utilitzar

bosses compostables (per garantir

un percentatge baix de materials

impropis), és millor fer servir

bosses d’escombraries normals i

separar correctament l’orgànica

que no pas barrejar l’orgànica amb

altres restes de rebuig en els

contenidors habituals.

Ajudeu-nos, si us plau, a ser

exemplars amb aquest servei: ens

hi juguem el futur de les noves

generacions i millorar el nostre

entorn, i també recursos

econòmics.

COM REDUIR LES TONES DE
BROSSA DE REBUIG?

1. Separant la brossa orgànica

domèstica i dipositant-la als

contenidors marrons.

2. Separant els materials reciclables

i dipositant-los als contenidors

corresponents:

� Color groc: envasos de plàstic,

tetrabrics i llaunes.

� Color blau: paper i cartró.

� Color verd: ampolles i envasos de

vidre.

3. Utilitzant la deixalleria

mancomunada per a altres residus,

electrodomèstics i trastos.

4. Utilitzant el servei municipal de

recollida de mobles vells (tel. 93

540 93 50).

Si complíssim amb aquesta actitud

cívica i de respecte ecològic, la

brossa de rebuig (la del contenidor

verd fosc habitual) quedaria

reduïda a la mínima expressió (amb

bolquers i compreses, tovalloletes,

restes de pols i cendra, draps, paper

d’alumini, paper d’embotits i de

vianda, etc.).

l’equip de govern informa
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El passat 11 de setembre, Diada

Nacional de Catalunya, va tenir lloc

l’Homenatge de Teià a Suècia, per

commemorar l’ajuda humanitària

que van rebre més de 200 nens i

nenes de Teià de la mà de

l’ambaixada de Suècia entre maig de

1938 i el març de 1939 a través de

la Colònia Sueca Catalana de can

Wertheim.

En aquest Butlletí reproduïm el discurs

de l’alcalde de Teià en l’acte

institucional que es va desenvolupar

al teatre de la Palma, acte al qual van

assistir tant l’ambaixador de Suècia a

Madrid, Lars Grundberg, com la cònsol

general de Suècia a Barcelona, Kristina

Stenhammar.

Teià
homenatja Suècia

65 anys després

A més, publiquem un reportatge

fotogràfic sobre els actes que van

tenir lloc a l’Ajuntament, al teatre de

la Palma i als jardins de can Wertheim,

com veureu, uns actes que van

comptar amb la col·laboració i

participació de moltes persones i

entitats, com la Colla Gegantera de

Teià, la Coral Esclat de Teià i la Societat

La Flor de la Palma.

Des d’aquestes ratlles volem agrair a

totes les persones que han col·laborat

a recuperar la memòria històrica

d’aquells fets, tant amb testimonis

orals com per escrit o a través de

fotografies de l’època.

Rebuda de l’alcalde i

la corporació

municipal a
l’ambaixador i a la

consolessa general de

Suècia a les escales
de l’ajuntament, amb

ball d’honor de la

Colla Gegantera de
Teià.
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Valoracions

institucionals de

l’homenatge

«Il·lustríssim Sr. Batlle. Desitjo donar-
li les gràcies a vostè i al poble de Teià
per l’acte commemoratiu i
l’Homenatge a Suècia el dissabte
passat, dia 11 de setembre de 2004,
celebrat pel motiu de l’ajut prestat per
Suècia a Teià durant la Guerra Civil.

Va ser una tarda inoblidable,
especialment per totes les
manifestacions sinceres i emotives de
tantes persones que havien estat a la
Casa de Suècia i als quals vaig poder
saludar.»

K. Stenhammar

CÒNSOL GENERAL DE SUÈCIA.

«Apreciado Sr. Alcalde. La presente es
para agradecerle muchísimo de tomar
las riendas de la iniciativa y llevar a
cabo el Homenaje a Suecia por el
Ayuntamiento y el pueblo de Teià, que
tuvo lugar en su preciosa población
el pasado sábado 11 de septiembre
2004, coincidiendo con la Diada de
catalunya.

Fue un verdadero placer estar invitada
con mi esposo como representantes
de la Cámara de Comercio Hispano-
Sueca de Barcelona a este homenaje
y tomar parte en las celebraciones con
los vecinos y el Ayuntamiento de Teià.

El poder hablar con los ex alumnos
del Menjador suec y escuchar sus
anécdotas fue una verdadera delicia.
Impresionante como 10 meses hace
65 años han podido impactar tanto
en un pueblo entero.

Pensamos que es muy importante
seguir y mantener durante muchos
años esta bella historia viva, y que no
se muera con los ex alumnos dentro
de unos 20 o 30 años. Seria una gran
pena.»

Annika Tingström

DIRECTORA DE LA CAMBRA DE COMERÇ

HISPANO-SUECA DE BARCELONA.

1. Signatura al Llibre
d’Honor de l’Ajuntament

de Teià per part de

l’ambaixador de Suècia,
Lars Grundberg.

Excel·lentíssim senyor Lars
Grundberg, ambaixador de Suècia;
Honorable senyora Kristina
Stenhammar, cònsol general de
Suècia;
Vicecònsol de Suècia;
Regidors de l’Ajuntament de Teià;
Presidenta del Club Escandinau de
Barcelona i del Centre Cultural Nòrdic;
Presidenta de la Cambra de Comerç
Hispano-Sueca de Barcelona;
Representants de la Radiotelevisió
educativa de Suècia;
Benvolgudes i benvolguts exalumnes
de la Colònia Sueca Catalana de Teià;
Senyores i senyors.

Sigueu benvinguts i benvingudes a
aquest acte d’Homenatge de Teià a
Suècia.

A l’opuscle d’aquest Homenatge que

Discurs de l’alcalde a l’homenatge a Suècia

3. Acte institucional al

teatre de la Palma.

2. Visita i refrigeri als

jardins de can Wertheim.

«Los actos han sido muy elaborados

y emotivos. Y muy emotivo y sincero

ha sido el agradecimiento de los ex

alumnos y ex alumnas de la Colonia

de Teià [...]. Y quiero trasmitir una

noticia histórica al pueblo de Teià, que

para hacer llegar la ayuda humanitaria

de Suecia para la Colonia Sueca

Catalana de Teià en aquella época, se

organizaron colectas populares en

varias ciudades de Suecia».

Lars Grundberg

AMBAIXADOR DE SUÈCIA

1 2

3

teniu a les vostres mans, vaig
encapçalar la meva carta de
presentació amb el títol «L’homenatge
a Suècia, un agraïment pendent».
Avui, en aquesta sala, amb la
presència de l’excel·lentíssim
ambaixador de Suècia a Madrid i de
l’honorable cònsol general de Suècia
a Barcelona, Teià i la seva gent té
l’oportunitat d’agrair a Suècia l’ajuda
humanitària que van rebre més de 200
nens i nenes de Teià i d’altres indrets
els anys 1938 i 1939 a la Colònia
Sueca Catalana de can Wertheim. I
sobretot, vosaltres que hi vau ser, avui
avis i àvies, aquells anys infants, teniu
l’avinentesa d’agrair aquells deu
mesos de formació i d’acollida als
Menjadors de Suècia en temps de
guerra.

Molts dels que tenim o hem tingut

l’equip de govern informa
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familiars o coneguts que van viure la
guerra civil a Teià, hem sentit a parlar
dels Menjadors de Suècia o de la
Colònia Sueca Catalana de can
Wertheim. De fet, com heu pogut
observar al reportatge, un pòsit,
encara ben viu i emotiu, de records i
anècdotes, sempre amb un rerefons
de nostàlgia continguda però sobretot
d’agraïment per part d’aquells i
d’aquelles que en vau poder gaudir.
«Sembla que no hi hagués guerra»,
«Van ser els dies més feliços de la
nostra infantesa», afirmeu tots
vosaltres. Aquesta paradoxa és
producte de la formació i l’acollida de
l’ambaixada de Suècia i d’aquells que
van fer possible la Colònia Sueca
Catalana de Teià, entre els quals en
Josep Mateu Cabús, l’alcalde republicà
d’aleshores, i l’eminent botànic Eric
Ragnar Svensson (el director Suensen
de la Colònia), personatges als quals
avui també retem homenatge.

Curiosament, aquest homenatge neix
i comença a prendre forma fa un any
a Suècia, pocs mesos després que fos
escollit alcalde de Teià, quan l’amic
Josep Balada em va dur un exemplar
de la revista Palabras al aire publicada
a Stockholm (Suècia) per Sveriges
Utbildningsradio, concretament per
«La Radiotelevisó educativa de
Suècia», de part de la periodista Laura
Albanesi, productora del programa
titulat també Palabras al aire, i del
masnoví Joaquim Masoliver, autor
d’un article en castellà que hi
apareixia publicat amb el títol de «La
Casa Sueca» (tots dos també presents
avui entre nosaltres vinguts
directament de Suècia). L’article, no
gaire extens, em va colpir. I em va
colpir no tant pel contingut històric
que recollia sobre la guerra civil a Teià,
sinó per la càrrega simbòlica i emotiva
que hi traspuava, en boca de Josep
Balada i en Josep Homs —aquest
darrer, mort fa pocs mesos—, els dos
personatges de Teià entrevistats,
compartint tots dos les experiències
viscudes a la Colònia Sueca Catalana
entre la primavera de 1938 i
començament de 1939:

«Los dos hombres hablan a menudo
de la Colonia. Dicen que tienen una
deuda con Suecia y están muy
agradecidos porque Suecia les salvó
—dicen—, no la vida «pero la salud
en aquellas épocas de hambre». Se
emocionan cuando ven atletas suecos
en la televisión. Josep Homs dice
«siento como si fueran catalanes y les
voy a favor más que si fueran
españoles». Dicen que les gustaría
que alguna autoridad hubiese puesto

el nombre de Suecia a alguna calle o
plaza», escriu Joaquim Masoliver en
el seu article «La Casa Sueca».

Aquesta darrera referència no deixava
de ser un retret al poble de Teià i a les
autoritats municipals, un retret
emotiu i sentit, però sobretot
evidenciava el desig de generositat i
agraïment cap a Suècia (en termes
semblants aparegué un article titulat
«Casa Freixa» signat per en Felicià
Homs en el Butlletí Parroquial de Teià
de 6 de juliol de 1980). Doncs bé, vaig
copsar el missatge i juntament amb
el regidor de Cultura, Oriol Vall-
llovera, vam començar a idear aquest
anhelat Homenatge de Teià a Suècia.

Ens vam posar en contacte amb
l’Ambaixada de Suècia a Madrid i amb
el Consolat General de Suècia a
Barcelona; i, de seguida, tant
l’ambaixador de Suècia com la cònsol
general, van confirmar que hi
assistirien en representació del govern
i del regne de Suècia. I avui són aquí
amb nosaltres, la qual cosa ens
honora.

Com heu vist també per l’opuscle
publicat, amb la col·laboració de
tantes persones, i per l’excel·lent i
emotiu reportatge que acabem de
veure, editat per en Josep M. Trepat,
hem hagut de reconstruir la història:

� hem hagut de recórrer a les fonts
orals, amb moltes entrevistes als
testimonis que vau viure aquella
experiència a can Wertheim, als quals,
com a alcalde de Teià, agraeixo la
preservació de la memòria històrica i
la col·laboració (de veritat: ha estat
un plaer poder-vos entrevistar), i
també agrair a aquells i aquelles que
ens heu fet arribar els vostres
testimonis i records escrits o les
fotografies de l’època que
conservàveu;

� hem hagut de fer una recerca
històrica a través de les actes de les
sessions plenàries de l’Ajuntament de
Teià entre 1937 i 1939 i de la
documentació de l’Arxiu Històric
Municipal, amb l’ajut d’en Jordi i en
Josep M. Balada.

� hem demanat col·laboració per a
l’organització d’aquest acte a moltes
persones i entitats: la coral Esclat de
Teià —que, acompanyats de la
professora de música Gudrun Bruna,
ens oferiran tot seguit un repertori de
cançons sueques, noruegues i
catalanes—;  a la Colla Gegantera de
Teià —amb els seus grallers i

gralleres, i el gegant i la geganta, en
Pere Noguera i l’Elionor—, la Societat
La Flor de la Palma —que ens ha cedit
aquest emblemàtic teatre—; l’actual
propietari de can Wertheim, Daniel
Roehrich, al qual agraeixo moltíssim les
facilitats per a l’organització del
refrigeri als jardins de l’antiga seu de
la Colònia Sueca Catalana de Teià; i
hem comptat també amb una bona
colla de col·laboradors habituals de
l’àrea de Cultura, com ara en Jordi
Almirall, en Josep M. Trepat, en Pep
Camps, en Marc Verderol, a més dels
Serveis de Manteniment, Policia Local i
personal municipal de secretaria
d’Alcaldia i de Cultura, sempre sota el
seguiment detallat de l’Agustí Barbolla,
regidor de Governació.

I no voldria deixar-me de citar els
mitjans de comunicació, que han difós
amb molt d’interès aquest Homenatge:
la Regina Farré (TVC), la Betty Doñate
(Tribuna), la Teresa Márquez (El Punt),
la Mar Loire (El Períodico), l’Antònia De
la Fuente (La Vanguardia), els
professionals de TV3 i C33, TV Premià
i TV Mataró.

A tots vosaltres, moltes gràcies, de
debò, de tot cor.

Vet aquí, doncs, aquest homenatge a
Suècia en nom de Teià, especialment
en nom d’aquells infants que vau rebre
l’ajuda humanitària de la Colònia Sueca
Catalana, de la mà de l’Ambaixada de
Suècia i del seu emblemàtic i enyorat
director, Eric Ragnar Svensson (en
Suensen, com dieu vosaltres).

Avui, i us ho avanço, tots aquells i
aquelles que vau viure els Menjadors
de Suècia,  tindreu l’oportunitat de
donar la mà i saludar personalment
l’ambaixador a la rampa de can
Wertheim, tal com ho fèieu els anys
1938 i 1939 quan us visitava
l’ambaixadora de Suècia.

En definitiva, i repeteixo, gràcies a totes
i tots els qui hi heu col·laborat i heu
fet possible aquest Homenatge de Teià
a Suècia i, sobretot, gràcies a
l’excel·lentíssim senyor ambaixador i
a l’honorable senyora cònsol general
per la vostra presència activa en aquest
acte, que desitgem que recordeu com
un acte institucional modest però ple
de sentiment i agraïment que us oferim
des de Teià.

Visca Suècia, visca l’ambaixada de
Suècia!

l’equip de govern informa



�

Inauguració de

l’ampliació del
cementiri

Divendres 29 d’octubre, a 2/4 de
5 de la tarda, l ’Hble. Sr. Joan
Carretero i Grau, conseller de
Governació i  Administrac ions
Públiques de la Generalitat de
Catalunya, inaugurarà l’ampliació
arquitectònica del cementiri, que
inclou també el  nou tanator i
municipal i la reforma de la capella,
a  més de l ’arranjament i
l’adequació del camí del Cementiri.

E l  consel ler ,  l ’a lca lde i  la
Corporació municipal tallaran una
primera cinta al començament del
camí del Cementiri, a la cruïlla amb
el  torrent  del  Dr.  Barrrera.
Poster iorment,  e l  consel ler
descobrirà la placa commemorativa
a l’interior de la zona d’ampliació
del cementiri, on hi haurà els
parlaments.

Hi esteu convidats i convidades!

�

Noves bústies de correus
a les urbanitzacions

Ja han estat instal·lades tres noves
bústies de correus, després de la
reclamació tramesa per l’alcalde el
passat mes de maig a la Prefectura
Provincial de Correus: una a Sant
Berger, al camí a Premià de Dalt, al
costat dels Serveis Socials Municipals;
una altra per als veïns de la Molassa i
de la part alta de la Riera, ubicada
entre el passeig de la Riera i el torrent
de can Mateu; i una altra a la Vinya,
situada al camí d’Alella, a tocar del
carrer Garrofers.

Properament l’Ajuntament instal·larà
al final del passeig de la Riera un plafó
de bústies domiciliàries per als veïns

�

La Diputació destina
240.000 euros per a la

biblioteca pública

La Diputació de Barcelona, a través de
l’Àrea de Govern Local, ha concedit
inicialment 240.000 euros (gairebé 40
milions de pessetes)  dins el Protocol
General Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat (2004-2007) per a la
construcció de la futura biblioteca
pública de Can Llauradó.

Aquesta quantitat anirà destinada a
dues actuacions: el suport tècnic de
redacció del projecte de biblioteca, per
un import de 75.000 €, dins l’exercici
2004; i el suport econòmic de 165.000
€ per a la construcció de la biblioteca,
dins l’exercici 2005, quantitat que
s’afegeix als 396.500 € (gairebé 66
milions de PTA) concedits per la
Generalitat de Catalunya dins els ajuts
del PUOSC per a l’exercici 2006 i als
150.000 € (25 milions de PTA) que
rebrem del conveni urbanístic de Can
Llaurador aprovat en l’anterior
legislatura. El cost total del projecte
de la biblioteca pública de can
Llauradó és de 1.683.000 € (uns 280
milions de PTA).

�

Donació d’un quadre de

Jordi Bonet

El passat 15 de setembre, Rosa Bonet,

germana del pintor, ceramista i

escultor Jordi Bonet i Godó (Barcelona,

1932 - Canadà, 1979), i Clara Bonet,

neboda de l’artista, acompanyats per

altres membres de la família Bonet-

Godó, van fer donació a l’Ajuntament

de Teià del quadre «Noia». Es tracta

d’una aquarel·la que havia estat

exposada a la col·lecció que l’octubre

passat es va poder veure a la Casa

Municipal de Cultura La Unió (vegeu

el Butlletí núm. 89). L’acte va tenir lloc

a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb

la presència de l’alcalde, Andreu

Bosch, i de la responsable de la Unió,

Teresa Casals.

Per altra banda, en Joan Mateu va fer

donació d’una aquarel·la original de

la «Casa Dalí. Portlligat» a

l’Ajuntament de Teià, a més de

l’aquarel·la de «Can Wertheim» amb

què Teià va obsequiar l’ambaixador de

Suècia el passat 11 de Setembre.

Des de l’Ajuntament donem les

gràcies tant a la família Bonet-Godó

com a la família Mateu per aquestes

donacions que amplien el fons d’art

municipal.

de les urbanitzacions de la Muntanya:
les Delícies, Gran Vista i Paradís-
Assumpció-Santa Fe, tenint en compte
que avui per avui encara no hi arriba

el servei de correu.

NOTA IMPORTANT:  Caldrà

accedir-hi a peu des del torrent

del Dr. Barrera o des del carrer

Berenguer Raudors, perquè hi

haurà restr ingit  l ’accés de

vehicles.

l’equip de govern informa
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�

Aprovat el projecte de

millora del torrent de
Casa Bru i carrers

adjacents

El projecte de complementació i
adequació d’infraestructures
urbanes, redactat per l’enginyer
municipal, Josep Manel Sanchez-
Colorado, afectarà els carrers
Torrent de Casa Bru, J. Torrents,
Ebre, Maresme, Guilleries i les Flors,
amb un pressupost d’execució per
contracte de 371.469,50 €, IVA
inclòs. Les obres projectades tenen
com a finalitat bàsica la
complementació i adequació de la
xarxa d’evacuació, tant d’aigües
negres com d’aigües pluvials del
sector.

Aquesta és la primera de les
inversions subvencionades per la
Generalitat de Catalunya dins els Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC 2004-2007), amb una
aportació de 152.000€. La resta serà
cobert per contribucions especials
dels veïns del sector i  per
l’Ajuntament.

L’equip de govern ha optat per donar
un tractament diferent a la
pavimentació d’aquests carrers per
millorar l’aspecte del casc antic. El
pavimentat es realitza partint de
criteris de zones de vianants, de
manera que les voreres no estan en
relleu, tenen el mateix nivell de la
calçada; només es distingeixen
mitjançant els materials emprats:
lloseta de 40 x 40 a les franges
perimetrals (voreres) i llamborda a
la zona central. Aquest criteri és
l’actual dels carrers confrontants ja
pavimentats, amb la novetat de la
substitució de les pastil les de
formigó centrals pel paviment de
llamborda. D’aquesta manera s’obté
una millora significativa de la
incidència d’intervencions en el
paviment, per reparacions dels
serveis del subsòl, sense deixar o
per atenuar les marques d’aquestes
intervencions, i alhora es millora la
qualitat i l’adequació del material a
la categoria de nucli antic de la

població de Teià.

Aprovat el projecte de millora de

l’enllumenat públic

El Ple de setembre va aprovar el projecte de substitució,

adequació i complementació de l’enllumenat públic

dels sectors amb més deficiències actualment:

� Carrers Castell, Puigoriol i tram mitger del

carrer Migjorn;

� Sector Manso Arnau (part alta del torrent de

les Monges, carrer Sant Francesc d’Assís i carrer Santa

Rosalia).

� Barri de la Molassa;

� Tram alt del passeig de la Riera, des del carrer

del Dr. Escofet fins al començament de la riera, a

l’alçada de can Munt.

Actualment, un 75 % de l’enllumenat de Teià té menys

de 7 anys i ha estat objecte d’un manteniment acurat

que ha comportat un funcionament correcte, amb

respecte al medi ambient i amb contaminació i intrusió

lumínica atenuades al màxim. En aquests sectors

descrits i altres de pendents, si bé l’enllumenat públic

està en funcionament, a causa de la seva antiguitat

presenta moltes deficiències i, en algun punt de la

població, és insuficient si es té en compte el

creixement urbanístic.

Els dos primers sectors s’executaran com la resta dels

sectors de la rodalia, amb llums  de 6 m d’alçada i

llumenera de distribució asimètrica, tancada amb vidre

pla, de manera que no hi hagi en cap cas difraccions

zenitals (reducció màxima de la contaminació

lumínica) i làmpada de vapor de sodi (mínima

contaminació per reflexió).

El tercer sector, el tram alt del passeig de la Riera, es

realitzarà amb els mateixos equips existents en aquest

passeig, si bé els fanals emprats, tot i ser del mateix

disseny, es diferenciaran perquè la làmpada disposarà

d’equip òptic de distribució asimètrica, que fa que la

làmpada no sobresurti del casquet i que, per tant,

mantingui un grau de no-contaminació zenital màxim. La làmpada també és

de vapor de sodi, per millorar la contaminació per reflexió al sòl.

Tota aquesta nova xarxa d’enllumenat disposarà de sistema d’estalvi energètic.

Com en la resta de la xarxa, s’hi col·locaran equips amb reducció de tensió a

hores programades (mitjanit) i sistema d’encesa per rellotge astronòmic, de

manera que la posada en marxa de l’enllumenat es fa poc després del capvespre

astronòmic i l’apagat poc abans de trenc d’alba (programable i variant dia a

dia per rellotge astronòmic).

Aquestes obres s’aniran realitzant al llarg dels anys 2005 i 2006, amb un cost

total d’inversió de 673.073 €, IVA inclòs (aprox. 112 milions de PTA), que

s’amortitzaran a mitjà termini.

l’equip de govern informa
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�

Programa d’Atenció a la

Dona

El Programa d’Atenció a la Dona del

Servei Català de Salut, en

col·laboració amb l’Ajuntament de

Teià, ofereix enguany quatre cursos

d’Educació Maternal, amb la intenció

de vetllar per la salut de la dona

gestant, des de les vessants física i

psíquica, desenvolupant un programa

d’educació sanitària per a la dona i la

seva parella sobre el procés de

gestació, part i puerperi, dedicant un

espai a l’entrenament psicofísic.

Els cursos d’Educació Maternal

s’impartiran en les següents dates:

del 21 de setembre al 16 de novembre

de 2004,

del 19 de gener al 8 de març de 2005,

del 25 de maig al 12 de juliol de 2005,

del 20 de setembre al 16 de novembre

de 2005;

i tindran  lloc tots els dimarts de 18h

a 20h al Local de Sant Berger, camí a

Premià de Dalt número 68, de Teià.

Les inscripcions poden fer-se al

Consultori Municipal de Teià, telèfon

93.540.12.03, o bé a l’ABS El Masnou-

Alella-Teià, al telèfon 93.555.70.61.

�

Servei de Tarda Jove

El Servei de Tarda Jove, destinat a

noies i nois d’entre 15 i 22 anys,

ofereix assessorament sobre

sexualitat i contracepció, informació

sobre educació sanitària, malalties de

transmissió sexual i SIDA.

Enguany obrirà dues tardes

setmanals, al Centre Municipal de la

Salut d’Alella, tots els dilluns de

16.30h a 19h, i a l’ABS El Masnou-

Alella-Teià, tots els dimarts de 15.30h

a 18h, sense necessitat de concertar

visita.

Augmenta el

nombre

d’usuaris del

servei d’autobús

Des de la Regidoria de Mobilitat

ens plau  informar que el servei

d’autobús millora dia a dia, i cada

cop hi  ha més usuar is  que

gaudeixen del seu servei.

Des que es van ampliar els horaris

del servei d’autobús el passat 1 de

juliol hi ha un augment progressiu

dels viatgers, el que ens anima a

seguir aplicant millores per poder

sat is fer  les  necess i ta ts  de ls

usuaris.

A continuació us exposem un

quadre on es veu l’augment de

viatgers respecte l’any passat, i

també un quadre on es veu

l’increment de viatgers en cap de

setmana des que s’ha augmentat

la  f reqüència  de pas dels

autobusos en dissabte.

ANY 2003 ANY 2004 % INC.

Gener 5.156 7.149 38,65
Febrer 4.982 7.517 50,88
Març 5.657 8.916 57,61
Abril 5.642 7.530 33,46
Maig 6.292 8.293 31,80
Juny 5.965 8.545 43,25
Juliol 8.273 9.962 20,42

Agost 4.593 6.764 47,27

CAPS DE SETMANA

VIATGERS MITJANA

dissabte agost 235 58,75

dissabtes juliol 323 64,60

dissabtes juny 161 40,25

l’equip de govern informa
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�

Al juliol, concerts a la
fresca

Aquest estiu, des de la Regidoria

de Cul tura s ’ha apostat  per

incrementar  l ’oferta  cul tura l

durant el mes de juliol.  A les

propostes  habi tua ls  d ’anys

anter iors  h i  hem afegi t  t res

concerts programats per als tres

vespres de divendres, ubicats en

tres espais a l’aire lliure diferents:

els jardins de Ca la Cecília, el Parc

de Can Godó i els jardins de la Llar

Sta Rosalia.

Pensem que és un bon complement

a una convocatòria ja consolidada

en el temps com el tradicional

concert als jardins de Can Godó i,

en vista de la participació (unes 60

persones per  concert )  i  de ls

comentaris i valoracions fetes per

part dels assistents, tenim intenció

de repetir-ho l’estiu que ve.

Enguany el mini-cicle ha estat

dedicat al jazz. Restem oberts a

propostes de cara a la programació

de l’any que ve.

Des d’aquí només ens resta agrair

la col.laboració de totes aquelles

persones que han contribuït a fer

possible aquesta nova iniciativa.

PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES FAMILIARS

A partir d’aquest mes d’octubre i fins al mes de gener, en el marc de la IX

Campanya de Teatre Infantil i Juvenil de la Fundació Agrupació Mútua, hem

programat un espectacle familiar mensual al Teatre de La Flor de La Palma.

Aquesta campanya té els següents objectius:

� Oferir educació, cultura, lleure i participació a través d’una programació

d’espectacles de tots els gèneres de gran qualitat.

� Millorar el lleure dels infants i dels joves amb activitats que fomenten la

imaginació i la sensibilitat.

Des de la Regidoria de Cultura feia temps que treballàvem en aquesta línia.

Enguany, la iniciativa de la Fundació Agrupació Mútua ens ha permès adherir-

nos-hi i, de moment, avançar-vos els 4 espectacles ja en cartell:

De tota la programació en rebreu la informació també puntualment a través

de l’agenda.

Des d’aquí volem destacar la iniciativa d’Agrupació Mútua, que permet a

ajuntaments com el nostre engegar una programació estable d’aquest tipus

d’espectacles, i agrair les gestions del Jordi Almirall amb la Fundació i la

disponibilitat de la Societat La Palma per acollir aquest cicle.

MERCA·TEI·ART

De L’11 AL 19 de desembre
Es convida a participar en aquesta segona fira d’art a Teià a tots els artistes
que vulguin presentar les seves obres de format petit sobre paper o suport
equivalent (màxim din a-3) en dibuix o pintura. Disposaran d’un taulell,
identificat amb el seu nom on quedaran exposades i a l’abast del públic
visitant interessat, que podrà adquirir-les i endur-se-les al moment.

És una oportunitat de fer conèixer l’obra i fer partíceps a tothom, en
aquestes properes festes de Nadal, de la possibilitat de gaudir del treball
dels artistes que hi col.laboren.

l’equip de govern informa
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Aquest mes d’octubre ha sortit a la

venda la nova Guia del Parc de la

Serralada Litoral, publicada per

l’Editorial Pòrtic i el Consorci del Parc

de la Serralada Litoral (Barcelona: Ed.

Pòrtic, 2004).

Aquesta guia surt a la llum en un

moment històric per al Parc de la

Serralada Litoral. L’aprovació el 2004

del Pla especial de l’Espai  d’interès

natural de la Conreria-Sant Mateu-

Céllecs determina un abans i un

després pel que fa a la protecció i la

gestió d’aquest territori, perquè el

Consorci del Parc ha esdevingut de

facto i de iure l’ens supramunicipal

gestor d’aquest espai natural. Cal tenir

present que aquest territori protegit

està situat estratègicament a tocar de

zones densament poblades i

urbanitzades, tant del Maresme com

del Vallès Oriental, la qual cosa fa

d’aquest indret un pulmó verd i una

zona de lleure d’una part important

de la població.

Val a dir que aquest espai periurbà,

element d’equilibri territorial, és

també un indret privilegiat on gaudir

del lleure i satisfer la necessitat de

contacte amb la natura dels habitants

dels municipis que el conformen.

Tanmateix, també ha esdevingut un

atractiu paisatgístic i de lleure

d’usuaris que, procedents de punts

urbans més allunyats, hi troben un lloc

idoni per a gaudir del lleure i practicar

esport. En aquest sentit, són habituals

les excursions i les grans passejades

a peu, en bicicleta de muntanya o a

cavall, dins una xarxa de rutes

senyalitzades i de punts d’informació

del Parc.

Per a aquells i aquelles que hem

crescut en aquest territori —i

perdoneu-me aquesta incursió

subjectiva en el paisatge—, sempre

ens ha meravellat el contrast entre el

paisatge, la vegetació i la fauna de

solell, a banda de mar, d’aquell

Publicada la nova Guia del

parc de la Serralada Litoral

paisatge d’obaga, a la

banda vallesana: d’un

lloc caracteritzat per

l’ecosistema de les

pinedes atapeïdes a

un altre protagonitzat

per l’alzinar, amb

retocs esparsos de

roure caducifoli; d’un

entorn encatifat de

fenassos (els fenals,

en l’onomàstica local)

i brolla, amb estepes

blanques i botges, a

un lloc embellit de

brucs, cirerers d’arboç

i falgueres; d’un

terreny presidit pel

sauló esmicolat,

herència de pedreres

de granit i de cúmuls

r o c a l l o s o s

personificats i recer

de vinyes i garrofers ancestrals, a un

sòl més generós, regat de fonts

abundoses, torrents i rierols

intermitents; d’un cel solcat de merles

encuriosides i garses escorcolladores,

a un silenci trencat pels tords i els

gatjos. I per no parlar de la

biodiversitat que solell i obaga

determinen en el món boletaire: els

rovellons dels boscos i fenassars de

la façana marítima, de gust predilecte

a Catalunya, acomboiats per

pentinelles (o pempinelles), rubioles

i fredolics; enfront dels carnosos

pinetells (o les paratges, nom

dialectal restringit a alguns municipis

de l’entorn) de l’altra banda,

acompanyats per les trompetes de la

mort i les llenegues blanques en

marges ben humits... La guia també

és, de pas, una invitació a descobrir i

contrastar la gastronomia de la zona.

I és que aquest és un territori divers

que conté ambients i paisatges

diferents que conformen un bon

exemple d’ecosistema mediterrani,

amb un interès natural i paisatgístic

remarcable, i amb un valuós

patrimoni arqueològic, històric i

cultural que certifica l’entorn com una

de les zones poblades no únicament

en època ibèrica,  romana i medieval

—de la mà d’encimbellats castells

ruïnosos i de sovintejades ermites que

encara avui acullen aplecs

tradicionals—, sinó també en el

neolític, com abonen alguns dolmens,

balmes i coves rocalloses.

Aquesta guia, doncs, companya de

passejades, ens ajudarà —i així ho

esperem—, a observar amb ulls més

atents i documentats l’entorn que

anirem descobrint. Trobar nous

matisos als llocs més coneguts i

gaudir de la descoberta d’aquells

indrets més amagats, constitueixen

dos dels objectius pedagògics

d’aquesta Guia del Parc de la Serralada

Litoral.

�

ANDREU BOSCH I RODOREDA

President del Consorci del Parc de la

Serralada Litoral
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A l’escola pública  El Cim  s’ha

iniciat el curs amb un nou equip

directiu i el desdoblament oficial

dels cursos de P3 i P4. El curs

s’enceta amb espectatives força

satisfactòries; de mica en mica va

calant la concepció que la regidoria

d’Ensenyament, a més d’aportar

diners de forma puntual, també té

una pol ít ica educativa que es

concreta en programes que

completen el currículum i poden

aportar més qualitat a la tasca que

real itzen els professionals de

l’ensenyament. En concret, aquest

any s’iniciaran tres programes:

� Visió infantil  (adreçada al

professorat d’EI i l’alumnat

de CI)

� L’aventura de la vida (adreçat

a l’alumnat del CM)

� Educac ió  V ia l  ( adreçat  a

l’alumnat del CS)

Per altra banda, l’educador social

de  l ’a juntament  es tarà  a

disposició de les necessitats del

centre i esperem tenir enllestit un

nou programa d ’ac tuac ió

educativa per a l’any 2005. A tall

Inici de curs escolar

l’equip de govern informa

més cremat ís t i c  ens  hem fe t

càr rec  de  les  despeses  de

condicionament de l’aula nova de

P4 que haur ia  d ’haver  fe t  e l

Depar tament  d ’Educac ió ,  en

aquest sentit no sembla que hi

hagi hagut un canvi de govern.

A l’IES d’Alella no ha començat

el curs amb bon peu i no ha estat

per culpa de l ’equip directiu,

també aqu í  l a  po l í t i ca  de l

Depar tament  d ’Educac ió  ha

deixat una gran amargor en el

pr imer  any  e fec t iu  de

responsabilitat. Al mes de juliol,

quan la direcció ja havia deixat

programat l’horari i distribució

del seu personal i havia iniciat les

vacances, comunica a la direcció

la supressió d’una aula i d’un

professor a la plantilla.

Aquest fet va provocar tirar per

terra tota la previsió del curs i no

poder-lo iniciar amb normalitat.

Conseqüènc ia?  Horar i s  no

def in i t ius ,  d is t r ibuc ió  nova

d’alumnat i, en el fons, pèrdua de

qualitat, una aula menys i un

professor menys va en detriment

de  l ’ a tenc ió  a  l a  d ivers i ta t ,

aspecte clau en aquesta etapa

educativa.

Continuem tenint dos temes de

competènc ia  de l  Conse l l

Comarcal no resolts: el transport

i  e l  menjador .  Aquest  any ,

l’ajuntament havia posat les eines

necessàries per tal que s’iniciés

e l  d ia  15  de  se tembre  amb

l’assignació correcta de l’alumnat

d ’ESO a ls  autocars  i  amb la

poss ib i l i t a t  de  reso ldre  e l

prob lema de  l ’a lumnat  de

Batxillerat, al menys per l’inici de

les  c lasses .  Però  la  fa l ta  de

seguiment per part del Consell

Comarcal en la qualitat del servei

del transport ha provocat que a

l’inici d’octubre encara no estigui

resolt  de forma sat isfactòria.

Respecte al menjador, no sembla

que h i

h a g i

voluntat

de voler

asseure’s

a parlar

d e l

t e m a .

Malgra t  to t ,  cont inuarem

insistint. La política educativa a

l’IES continuarà i ampliarà la ja

iniciada l’any anterior amb la

presènc ia  i  co l· laborac ió  de

l’educador social i l’animadora de

joventut  amb un segui t  de

programes, alguns d’incidència

puntua l  i  d ’a l t res  de  més

impor tànc ia ,  com és  e l

d’orientació professional.

DADES DE MATRICULACIÓ DEL CURS 2004-2005
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Neteja
viària

Aquest mes de setembre podem
donar per finalitzada l’actuació de
renovació de la flota de  maquinària i
vehicles dels Serveis de Manteniment.
Fins ara s’havia anat funcionant amb
vehicles i maquinària de fa 14-15
anys. Som conscients que la neteja
viària és una preocupació dels vilatans
(la majoria de les queixes que rebem
són d’aquest tema) i també és motiu
d’anàlisi i preocupació en l’equip de
govern.

Sense ànim de ser una disculpa, cal
que tots prenguem consciència d’una
realitat heretada: hi ha 5 persones
destinades per a aquest servei, que
no és una tasca exclusiva, i aquestes
mateixes persones han d’atendre les
urgències que el dia a dia genera.
Al llarg d’aquest estiu n’hem patit
dues especialment. L’esfondrament
del clavegueram en alguns llocs del
poble, n’és una. Cal puntualitzar que
no disposàvem de cap Pla Director del
Clavegueram (previst de redactar-se
per finals de 2004 i inici de 2005) que
possibilitarà no haver d’esperar que
vagin petant. L’altre aspecte ha estat
«un malson» constant: les runes i
mobles vells abandonats als costats
dels contenidors de brossa. La
sensació d’impotència ha estat
remarcable: hi ha hagut llocs on els
Serveis de Manteniment n’han retirat
i a les dues hores ja tornaven a estar
plens. Aquesta actitud totalment
incívica creiem que és deguda a una
falta de consciència ciutadana:

� O no saben que hi ha dos dies al
mes en què de FORMA GRATUÏTA
es recullen a casa seva els mobles
vells?

�  O no saben que de FORMA
GRATUÏTA (si és veí de Teià) pot
anar a abocar les runes, la brossa

de la neteja del jardí, els trastos
vells, els electrodomèstics… a la
deixalleria mancomunada?

� O no saben que s’està realitzant
la recollida de la brossa orgànica i
que una bona recollida ens
ESTALVIA una penalització per la
brossa que es porta a la
incineradora de Mataró?

Des de l’inici de 2004 la normativa
obliga als comerciants i propietaris

d’establiments a fer-se responsables
de la brossa generada per la seva
activitat. L’Ajuntament de Teià i la
Mancomunitat de Serveis estan
estudiant la possibilitat d’oferir aquest
servei per optimitzar i abaratir costos
perquè a partir del 2005 NO ES PODRÀ
ABOCAR aquesta brossa als
contenidors de la via pública.

Si ens fem responsables de la nostra
actitud i aleshores des dels serveis
municipals no es dóna a l’abast…
actuarem planificant millor,
augmentant els dies de recollida,
optimitzant els recursos… En aquesta
línia s’està elaborant un calendari de
recorreguts de neteja viària que, una
vegada finalitzat, se’ls farà arribar per
tal de poder controlar l’eficàcia i
qualitat del servei tant per part de la
ciutadania com dels gestors
municipals.

La neteja del poble és un servei que
s’ha de donar des de l’Ajuntament
però també és una actitud
responsable que s’ha d’exercir des de

la ciutadania.

l’equip de govern informa

HORARI DE RECOLLIDA DE

MOBLES VELLS

El 2n. i 4rt. dimarts de mes

Telèfon 93 540 93 50

HORARI DEIXALLERIA

MANCOMUNADA

DE DIMARTS A DISSABTE:

Matí de 10.30 a 13.30 h

Tardes de 16.00 a 20.00 h

DIUMENGES:

Matí de 10.00 a 14.00 h

DILLUNS TANCAT

Telèfon 93 555 86 99



20 ANYS  SEGUITS DE CURSOS DE CATALÀ A TEIÀ

Enguany fa vint anys seguits que l’Ajuntament de Teià
organitza  cursos de català per  a adults.  Els primers
cursos van ser subvencionats  per la Diputació de
Barcelona i, més tard, se’n va fer càrrec la Generalitat
de Catalunya. Des del  1993 depenen del Consorci per
a la Normalització Lingüística (CPNL), un ens públic amb
personalitat jurídica pròpia creat el 1989 per la
Generalitat de Catalunya i diversos ajuntaments per
fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana.
L’organització dels cursos a la nostra localitat depèn,
concretament, de l’Oficina de Català de Teià, integrada
al Centre de Normalització Lingüísitca Maresme-
Mataró, que forma part de la xarxa territorial del CPNL.

Centenars d’alumnes han passat pels cursos durant
aquests anys: els uns, per aprendre a parlar en català,
perquè venien de fora i no en sabien; els altres, perquè
volien obtenir  els certificats  B i C (elemental i mitjà)
per trobar feina o millorar les condicions de  treball;
d’altres, senzillament, perquè  volien aprendre a
escriure bé la nostra llengua, tant per ells mateixos
com  per ajudar els seus fills a fer els deures. Hi ha
moltes anècdotes,  gairebé totes divertides,  s’han
format grups d’amistats, s’han fet coneixences, i fins i
tot alguna parella...

Per celebrar aquests vint anys continuem treballant.  El
programa d’aquest curs  2004-2005  és el següent:

Cursos  Presencials

Un curs de nivell  Bàsic 3,  per a no catalanoparlants

(entenen el català  i  comencen a parlar-lo)
dilluns i dimecres de les 15.15 h  a les 17.00 h

Un curs de nivell Intermedi 1, per a  catalanoparlants

(per a aprendre a escriure correctament i millorar
l’expressió oral)
dimarts i dijous de les 15.15 h a les 17.00 h

Cursos  a Distància

Intermedi 1, Intermedi 2 i Intermedi 3

Tots els cursos comencen  el 13  o el 14 d’octubre  i es
faran a la CMC La Unió

VOLUNTARIS  PER  LA  LLENGUA

L’objectiu del Programa de voluntariat lingüístic «Hores
de conversa: parlem una estona» és aconseguir que
les persones nouvingudes a la comarca que estan
aprenent català tinguin l’oportunitat de poder
començar a parlar-lo fora de les aules gràcies a l’ajuda
de voluntaris lingüístics  que s’ofereixen com a
interlocutors per a conversar-hi en català  una hora a
la setmana. En definitiva, es tracta d’ajudar els qui
estan aprenent  a parlar en català a fer-ho de la millor
manera possible, és a dir conversant.

Si voleu fer-vos voluntari podeu trucar a l’Oficina de

Català de Teià (tel.  93 540  93 50; matins,  de les 10.00

h a  les 14.00 h).

CONÈIXER CATALUNYA

L’Associació  Conèixer Catalunya, amb la col·laboració
del Centre de Normalització Lingüística  Maresme-
Mataró i de l’Oficina de Català de Teià,  ha organitzat
un curs gratuït  de cultura catalana per a nouvinguts
que resideixin a Catalunya i que entenguin el català.
El curs consta de vuit sessions de dues hores. En
gairebé totes les sessions, el professor del curs
projectarà un vídeo que ajudarà a entendre les
explicacions de geografia, història, societat,
institucions, llengua i  literatura, art i cultura popular.
Dies: els divendres 24 de setembre, 1, 8, 15, 22 i 29
d’octubre,  i 19 i 26 de novembre,  a la CMC La Unió
Inscripcions: Oficina de Català de Teià (tel.  93 540  93

50; matins,  de les 10.00 h a  les 14.00 h).

Per continuar celebrant els vint anys seguits de cursos
de català,  tenim previst organitzar una xerrada i fer

una sortida al teatre. Ja ho anunciarem.

OFICINA DE CATALÀ

AL PROPER BUTLLETÍ...

Comerç
    i Consum

15L’equip de govern informa
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A l’anterior número del Butlletí, des del grup municipal de
Convergència i Unió es qüestionaven les iniciatives de l’actual
equip de govern en matèria de joventut. Hem volgut aprofitar
aquesta circumstància per posar sobre la taula alguns fets que
per a nosaltres són ja realitats efectives, així com explicar les
línies de treball i alguns dels projectes que ja hem engegat i
d’altres que volem i esperem posar en marxa ben aviat, amb
l’inici d’aquest nou curs.
En primer lloc, potser caldria recordar al grup municipal de CiU
que des de l’actual equip de govern sempre ens hem mostrat
oberts a recollir les propostes dels grups de l’oposició sobre
aquest i altres temes. Per això ens ha sorprès que, sense haver
plantejat aquest debat en un marc com la comissió informativa
de l’àrea corresponent, hagi aparegut un article com el que
esmentàvem que, a més, considerem que és molt matisable en la
majoria de les reflexions que planteja.
Hem de reconèixer que no ha estat un inici fàcil; hi ha hagut
força canvis, tant del personal adscrit a l’àrea com del propi
regidor, i això sempre dificulta  donar continuïtat a la feina feta.
Malgrat tot, la valoració que en fem és força més positiva que
l’exposada en l’escrit abans esmentat.
És difícil fer balanç en només un any al govern, però potser la
Sra. Elena Ros hauria de ser més acurada en el seu judici quan
diu que «no s’està fent res per als joves», o que l’actitud és de
«despreocupació, indiferència i inactivitat». Potser no podem
presentar resultats especialment «vistosos» (de «màrketing
polític»), però diu ben poc de l’anterior regidora de Joventut que
no reconegui certes realitats que nosaltres valorem molt
positivament, fruit d’un treball realment transversal entre
diferents regidories: la incorporació i participació de la gent jove
al consell de redacció del Butlletí, l’ampliació de l’horari de
l’autobús i l’arribada del servei nocturn fins a Can Llauradó, la
confirmació de la propera construcció de l’Institut, la presència
de joves a la Comissió de Festa Major, les reunions periòdiques
mantingudes amb membres d’entitats formades per joves, o la
finalització del procés d’adjudicació dels 15 pisos de protecció
oficial de Can Bassols (tasca iniciada per l’anterior govern).
No voldríem, però, caure en la trampa del resultadisme per
justificar i valorar la nostra tasca a partir d’una llista d’activitats
realitzades. Ens hem plantejat un treball de fons, amb una
perspectiva més global, que abarca tot el període de legislatura
2003 – 2007, i que esperem que doni fruits més enllà de les
accions puntuals més visibles.
El que no podem acceptar és que es parli de Pla Local de Joventut
elaborat en l’anterior legislatura. Tan de bo existís aquest
document! I que hagués estat aprovat pel conjunt de forces
polítiques amb representació a l’Ajuntament amb el màxim de
consens possible. Siguem precisos: el que hem heredat és un
document previ de treball; no un Pla Local.
Nosaltres n’hem elaborat un altre. I seria injust no reconèixer
que el Pla de Treball de Joventut 2004-2007 elaborat pel nou
equip de govern (document intern de treball en què ens plantegem
les principals línies d’actuació) inclou iniciatives, propostes i
accions iniciades durant la legislatura anterior, que valorem molt
positivament com a experiència acumulada.
La principal diferència respecte del treball realitzat fins al moment
rau en els criteris a l’hora de valorar necessitats i establir prioritats.
En aquest camí, presentem el treball a desenvolupar en l’àrea de
joventut al voltant de 3 eixos bàsics: participació, emancipació, i
oci i cultura.
La participació de la gent jove en tots els àmbits de la vida
municipal és un dels reptes més importants que ens plantegem.
Entenem que és l’ingredient essencial per copsar les inquietuds
d’aquest col.lectiu, i no només en aquells temes «tradicionalment

PARLEM SERIOSAMENT DE JOVENTUT

considerats dels joves». Un objectiu ambiciós
que ens proposem en aquesta línia és arribar
a constituir un grup que pugui actuar com a
interlocutor amb la regidoria, que sigui el
màxim de representatiu possible del
col.lectiu, i a través del qual es puguin
canalitzar les propostes generades per i per
als joves. Els mitjans que hem plantejat
inicialment per assolir-lo són la convocatòria
periòdica d’assemblees obertes de joves i
l’aposta per la autogestió de propostes
nascudes d’aquest col.lectiu.
En l’eix de l’emancipació incloem totes
aquelles propostes relacionades amb la
formació, l’accés al mercat laboral, i l’accés
a l’habitatge. Si bé és cert que les
possibilitats d’un Ajuntament com el nostre
són reduïdes en algun d’aquests aspectes,
volem explotar-les al màxim. Aquí hi hem
inclòs tota l’oferta de serveis del Punt
d’Informació Juvenil, el projecte de PIJ mòbil
als instituts (desenvolupat conjuntament
amb Alella i Masnou), la canalització
d’ofertes laborals específiques, la formació
ocupacional, i les inicatives per facilitar
l’accés de la gent jove al primer habitatge.
Finalment, l’apartat d’oci i cultura preveu
l’organització d’activitats de lleure de caire
lúdic, i la dinamització del Casal de joves
ASAC com a espai de trobada. Potser la Sra.
Elena Ros valorava la tasca feta en funció de
la quantitat d’activitats organitzades per la
regidoria durant l’any (tallers, xerrades,
festes...). Per al nou equip de govern el
plantejament de treball en aquest àmbit
passa per omplir-lo de continguts i
propostes a partir de l’aportació de tota
aquella gent jove amb ganes d’implicar-se
directament en l’organització i realització de
les activitats.
Com podeu veure, ni desconcert, ni
despreocupació, ni inactivitat.
Tenim ganes de seguir treballant en la nova
línia engegada. Disposem d’un punt de
partida clar (Pla de Treball Joventut) que
pretén ser una referència per discutir i
modificar en funció de les aportacions que
rebem, comptant amb el compromís de
col.laboració de la resta de regidories en
aquells temes que ens siguin comuns.
Només ens resta esperar una bona acollida i
generar adhesions, aportacions i la
participació de la gent jove per tirar-lo
endavant. Pretenem avançar plegats,
establint les prioritats de treball que
identifiquem conjuntament i, des de
l’Ajuntament, dedicant els esforços a les
demandes reals dels joves de Teià.

�

Oriol Vall-llovera

Regidor de Joventut
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Aquest és un tema que de forma particular sempre ens ha

preocupat i ara des de la posició de govern aprofitarem

per fer públiques les nostres reflexions.

Què vol dir ser cívic?

Entenem que ser cívic vol dir tenir cura en el compliment

de les obligacions que tenim com a habitants d ‘un poble,

d’una ciutat, d’un país etc.

Quines són aquestes obligacions ?

Es situen en tres àmbits :

NETEJA .- Mantenir net el nostre entorn tan públic com

privat ( carrers, voreres, jardins, etc.)

RECICLATGE.- Seguir les campanyes que fan les

institucions ( Generalitat, ajuntaments etc. amb papers,

cartrons, vidres, envasos, deixalles orgániques.

COMPORTAMENT CÍVIC.- Seria tenir respecte per les

instal.lacions públiques i respecte pels conciutadans, com

per exemple, no fer pintades, conducció temerària,crits,

aldarulls, sorolls, tenir cura de recollir les defecacions de

gossos, aparcar correctament, etc.

La raó de l’incivisme

Si tots trobem tan agradable tenir un entorn net, polit i

ordenat, i envoltar-nos de gent educada i cívica

 Per què costa tant mantenir nets els llocs públics i tenir

cura de respectar els veïns?

Nosaltres creiem que la culpa la tenen els MALS HÀBITS, i

hem de lluitar contra ells. En comentarem un parell :

1. Llençar coses al terra.

Quan som a casa no llencem papers, puntes de cigarret al

terra, però quan som al carrer, a la placa, al bar canviem

el nostre comportament, el que és públic no el considerem

nostre, no hi tenim tanta cura i el deixem brut. És molt,

molt frequent veure com molts conductors en lloc d

‘apagar les burilles i dipositar-les en el cendrer, baixen la

finestra i les llencen fora, al terra, també és molt freqüent

veure a les andanes de l ‘estació milers de papers i puntes

de cigarreta… al terra, a les vies i és freqüent en zones de

tertúlies, trobar xiclets llençats.. al terra ( enganxats, costa

molt de netejar-ho).. I també és molt curiós, a diferència

dels bars a l ‘estranger, que els terres de les barres dels

bars son nets i aquí son plens de sobres buits de sucre,

paperets etc. perquè la gent s’espolsa les butxaques i

llença les coses... al terra

Per què no fem a tot arreu el que normalment fem a casa?

Hem de lluitar contra els mals hábits

i hem de tractar els espais públics amb

la cura que tenim amb el que és privat.

2. Civisme amb els veïns

Molt malestar entre els veïns és

provocat pel propi individualisme i

aqui entrariem en una casuística de

defecacions de gossos, de deixalles

deixades fora dels contenidors, de

sorolls fora d ‘hores, aparcaments

inadequats etc. etc.

Conclusió

L ‘educació a l ‘escola és molt

important i ens consta que així es fa,

però encara és més important

l’educació en família i no només dels

petits.

Com a polítics tenim el deure de

facilitar els mitjans, fer campanyes de

sensibilització, sancionar les

bretolades i comportaments incívics

manifestos.

No obstant, la col.laboració de tots es

fa imprescindible.

Complint les nostres obligacions

facilitarem la bona convivencia, el

civisme i serem més feliços.

Civisme

�

Josep Maria Gallés

PORTAVEU DEL

GRUP MUNICIPAL PSC
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Tocar de peus a terra

S’ha complert un any des de la constitució del nou

Consistori, del nou Govern Municipal i, naturalment, de la

nova oposició,  on el nostre grup de Convergència i Unió hi

és ubicat. En aquests dotze mesos s’ha apuntat quina és la

política que des de les diferents regidories del govern

s’aplicarà en aquests propers tres anys, abans de les

eleccions municipals del 2007, i també el vilatà ha pogut

constatar si allò que els diferents programes electorals

prometien –especialment el dels partits que van guanyar-

s’ha portat a terme.

El que sí s’ha constatat des de molts diferents àmbits és

que els projectes de més repercussió urbanística i social

que l’actual govern està portant a terme són herència de la

gestió del govern municipal anterior de CiU i que tan sols el

projecte de la Cel.la Vinària ha estat encetat per l’actual

govern.

Només cal repassar a què ens referim per adonar-se’n que

actualment no hi ha gairebé cap projecte de futur presentat

pel bipartit ERC-PSC. L’ampliació del Cementiri Municipal,

la urbanització de la cooperativa amb els consultoris i

residència de dia, la urbanització de les rotondes d’entrada

al poble, a la riera i del Poble Espanyol, el cobriment de la

Riera fins l’autopista i la posterior connexió amb la Nacional

II a Masnou, la construcció de l’Institut i de la Biblioteca

Municipal, han estat projectes estudiats, treballats,

aconseguides les subvencions, etc, pel govern de CiU.

Només el projecte del Centre d’interpretació museística de

Vallmora «Cel.la Vinària» apunta un lleuger horitzó de futur,

amb un objectiu compartit també pel nostre grup municipal,

de projectar el nostre poble fora del llindar del municipi i

de la comarca. Però fins i tot aquesta proposta la posem en

quarantena després de les contínues demostracions de

l’aparell propagandista del govern bipartit, a imatge i

semblança del tripartit que governa Catalunya.

Si el Fòrum ha estat una demostració palpable i diària de

com es pot manipular els mitjans de comunicació i la pròpia

opinió pública, amb un èxit més que dubtós que només

han vist TV3, TV1, El Peródico, El Punt... en fi, els sicaris del

tripartit i naturalment els polítics que, a no ser per aquests

mitjans, haguessin quedat qüestionats, un projecte seriós

com l’excavació de les restes romanes de Vallmora i el seu

futur museu, un projecte que ha de servir per potenciar el

nostre poble, es pot convertir en una cabriola com el Fòrum

on els castells de fum van eclipsar el seny i el tocar de peus

a terra.

Teià no és diferent, i aquest govern ja ens comença a

acostumar a les rodes de premsa,

als minuts de televisió, a les actituds

preferents dels diaris.. vaja, una

parafernàlia que dominen molt be –

no cal dir que és un mèrit-

juntament amb la xarxa de pressió

mediàtica que disposen ja des de

quan  eren a l’oposició i que en

diferents muntatges han pogut

demostrar el seu potencial com la

FICOEM, l’Homenatge a Suècia, la

presentació del Cel.la Vinària i les

moltes rodes de premsa,

comunicats que dia sí i un altre

també, ens arriben.

Els vilatans però, poc a poc, van

entenent que les cortines de fum

que s’intenten estendre amb

aquestes actituds dignes d’un

ministeri de propaganda, no fan

perdre la imatge nítida d’un Teià

cada cop més caòtic, d’uns impostos

cada vegada més alts, amb uns sous

del govern cada cop més difícils de

sostenir i amb un poble cada vegada

més desencisat d’allò que molts

esperaven d’aquest govern,

autoanomenat de progrés, o sigui

un Teià que afrontés el seu futur

amb seguretat,  sense mancances

planificat i desenvolupat.

�

Josep Botey i Solà

PORTAVEU DEL

GRUP MUNICIPAL DE CIU
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grups municipals

11 de setembre

Un cop més hem tingut un 11 de Setembre exemplar.Un dia bastant atípic tenin en compte els fets

terroristes del EUA i la festa popular que es viu aquí Catalunya. En tot cas  l’ofrena floral es va

desenvolupar cívicament als jardins de Can Godó on amb bona puntualitat es va dur a terme

l’acte. Això sí sense els trabucaires, de ben segur molta gent els va trobar a faltar. Aquella mateixa

tarda vàrem tenir la visita de l’Ambaixador suec que va venir a commemorar el 75è aniversari de la

colònia sueco-teianenca.

Hem de recordar que gràcies al suport de l’esmentada colònia el nostre poble va quedar refugiat

sota la bandera sueca. De ben segur tot això va canviar el transcurs del futur de Teià i de moltes

famílies teianenques.

Molts teianencs i teianenques encara recorden aquell fet i el recorden amb gran emoció.

Per acabar no voldríem oblidar-nos dels pisos per a joves que ja són un fet, una gran iniciativa que

esperem no sigui un fet puntual!!!

�

Eugeni Aguilà Bofarull

PORTAVEU DEL

GRUP MUNICIPAL PP

Publicitat
A partir del proper any 2005 s’obren els

espais publicitaris al Butlletí Municipal
Per a més informació:

AJUNTAMENT DE TEIÀ
C/ Peree Noguera, 12

93 540 93 50
butlleti@teia.net
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De la mateixa manera que existeixen unes pautes de

conducta en qualsevol societat civilitzada, n’hi ha també

a l’hora de parlar de qualsevol tema. Per tant, i seguint

aquestes pautes no puc començar d’altra manera que

explicant, o millor dit, definint el que entenem per civisme:

<les pautes mínimes de comportament que ens

permeten conviure en pau i llibertat. Respectant els

altres, els objectes públics i l’entorn natural>.

Fins aquí qualsevol podria pensar, - mira, ara ve aquí

l’espavilat aquest i ens planta la primera definició que ha

trobat al diccionari, com si no sabéssim prou bé que és

el civisme.- I segurament, aquell que ho pensi tindrà raó,

la mateixa raó que aquell que també sabia prou bé que

res. I és clar, no vaig poder-me contenir i li vaig dir que,

el mateix passava amb la meva filla de 2 anys i en canvi

mai no se’m passaria pel cap portar-la davant de casa

seva per deixar-li el regalet. I és que, com en molts altres

aspectes de la vida, hem d’utilitzar el sentit comú, i sinó,

per què mai no hi ha caques davant la porta d’aquells

que tenen gos? Una altra situació que a vegades es fa

insostenible és la dels contenidors de brossa. D’acord

que segurament el servei que tenim és insuficient, i fins

i tot no hi ha prou contenidors, però envasos, plàstics i

cartró els podríem tenir algun dia més a casa fins que els

contenidors fossin buits, però no, és més còmode  deixar-

ho pel terra escampat, i sobretot si no està davant de

casa nostra, oi? I la deixalleria? Massa lluny segurament,

el
civisme

és la prudència i va morir conduint un cotxe a 200 Km/h.,

o la d’aquell que també sabia perfectament que és el

respecte i acumula 4 denúncies per maltractament a la

seva dona. D’exemples podria posar-ne més, però oi que

enteneu on vull anar a parar? No hi ha prou, de veritat,

no hi ha prou en saber les coses, s’han de complir, s’han

de dur a terme, però sobretot, el que no podem fer és

oblidar-les, i desgraciadament és el que està passant,

civisme i civilització tenen la mateixa etimologia: del llatí

cives, ciutadà i ciutat, doncs bé se’ns està oblidant ser

ciutadans. Tinc prou motius per arribar a aquesta

conclusió, i per a que vosaltres veieu també tan clarament

com jo aquesta situació, he dividit en 4 grans grups les

àrees en les que de manera més contundent s’observa

l’incivisme : neteja, soroll, espais de convivència i

mobilitat.

Neteja

En aquest àmbit no es tracta de ser més ecologistes o

menys, es tracta simplement de ser nets i, com en la resta

de casos, respectuosos amb aquells que ens envolten. És

a dir, que de poc serveix que jo recicli tota la brossa de

casa meva, si d’altra banda llenço les burilles al terra o

no recullo les caques del meu gos. No fa gaire, una

persona a qui vaig recriminar, no només el fet de no

recollir la caca del seu gos, sinó també el que li permetés

fer-ho allà on li vingués en gana, em va contestar que el

gos es trobava en el seu medi natural i que a més a més

com que no té coneixement, jo no podia recriminar-li

i fa mandra, que més dona algú o altre ho recollirà. Espero

que a més d’un li caigui la cara de vergonya quan es senti

al·ludit en llegir aquestes línies. Segurament pel que fa a

la neteja podríem parlar d’altres situacions d’incivisme:

papereres, la platja, la muntanya, etc. Però n’hi ha una

amb la que portem molts anys convivint i segurament

per aquest motiu ens sembla normal: són les pintades.

D’una manera o d’una altra s’ha d’acabar amb aquesta

pràctica nefasta, que l’única cosa que fa és embrutar i

fer malbé el nostre entorn. Art, diuen alguns, si això és

art el C.E.I. BAMBI està ple d’artistes.

Soroll

Segurament aquest sigui el grup més complicat de

qualificar, o si més no de posar d’acord a tothom, perquè

en la majoria dels casos, la diversió o el plaer d’uns,

significa la molèstia o el patiment d’altres. Això ho podem

veure clarament si ens fixem en el que passa a casa de

qualsevol de nosaltres. Us sonen frases com: nen, abaixa

la música que ens deixaràs sords! O la de: no crida massa

la tele? Doncs si això passa a casa, què no passarà portes

enfora. A tots ens agrada la festa, com a llatins que som,

però no podem fer sempre el que ens vingui de gust. No

val allò de «jo a casa meva faig el que em dóna la gana».

Perquè, com deia abans, el divertiment d’un acaba allà

on comença la molèstia de l’altre, i això ho hem

d’entendre tots. El que no és tan comprensible és el soroll

de determinats vehicles. Com és possible que existint

una normativa que prohibeix un determinat nombre de
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decibels, continuïn havent cotxes i motos que fan el soroll

que fan? Però és que a més a més fins i tot hi ha qui no té

prou amb el soroll de fora i fa també soroll des de dins, i

és que no és normal que des de Can Godó s’escolti la

música d’un cotxe que està a l’alçada del Mercat. Quan

les portes del cotxe vibren de tal manera que sembla que

hagin de caure això ja no és música, és soroll. I és que no

cal una normativa, altra cop hi hauria prou amb el sentit

comú.

Espais de convivència

Lògicament tot el que requereix una actitud cívica

succeeix en un espai de convivència, ja sigui en el mateix

moment o amb posterioritat. En aquest grup el que farem

és veure les situacions que es produeixen en llocs de

gran afluència de persones. Segurament el lloc per

Mobilitat

I parlant de cues, sense cap mena de dubte, les pitjors,

les que ens trobem a la carretera. Cada dia vaig i torno

en cotxe, entre d’altres coses perquè em surt més

econòmic que el transport públic, que ja és trist dir-ho, i

de veritat que és increible les situacions amb les que em

trobo diàriament. Diuen els psicòlegs que els nens són

assassins en potència, doncs bé, els conductors també

però a més a més armats. Penso que en aquest àmbit

més que en qualsevol altre s’ha perdut el sentit comú. La

circulació s’ha convertit en una guerra, absurda, com totes

les guerres, on el lema sembla ser « jo primer que tu ».

Els que han de cedir el pas t’obliguen a cedir-lo a tu que

tens preferència, els stops ja no existeixen, fins i tot

alguns semàfors per a alguns són només faroles de colors

que adornen els carrers, estic fart de veure com estant jo

parat en el semàfor del Bergantí arriba el sonat de torn i

m’avança. Estem envoltats d’espabilats que si a sobre els

recrimines alguna cosa et posen de volta i mitja i

t’amenacen. Després estan els amos del poble, que són

aquells que tenen pàrquing allà on van, el problema és

que no entenen que estar en doble fila, en la majoria del

casos obstruint la Riera, no és en realitat un lloc

d’aparcament. És clar que no només són incívics els

Com és possible que algú

es faci el despistat, només per no

deixar seure a una dona

embarassada, o a una persona gran?

excel·lència de situacions incíviques sigui el metro, i tot i

que a Teià no n’hi ha (de moment), ens servirà per il·lustrar

perfectament situacions que si es donen en l’autobús o

en el tren, transport aquest últim molt utilitzat pels

teianencs. Doncs bé, només entrar a qualsevol estació ja

ens trobem amb el primer acte d’incivisme, i és que

mentre passes la targeta per la màquina veus, com si

d’una cursa d’obstacles es tractés, que algú salta per la

del costat, i és clar, saps que estàs fent el que és correcte,

però la cara de «burro» no te la treu ningú. Quan encara

no t’ha marxat la cara d’indignació, i després de llegir

per tot arreu i d’escoltar com amb insistència t’informen

de que està totalment prohibit fumar dins de l’estació,

just per davant et passa algú  que fins i tot en algun cas,

recreant-se, fa anelles amb el fum. Però no s’acaba aquí,

l’incivisme arriba a extrems al·lucinants, perquè, com és

possible que algú es faci el despistat, només per no deixar

seure a una dona embarassada, o a una persona gran.

Fins i tot n’hi ha que ho fan descaradament i es queden

tan amples. Tan amples com els que es queden davant la

porta ja sigui per entrar o per sortir, obstruint el pas. Jo

de vegades arribo a la conclusió que hi ha gent que es

pensa que va sola pel món. Canviant radicalment

d’escenari, qui no ha viscut situacions molt semblants a

aquestes quan ha anat a comprar per exemple al Caprabo,

carros bloquejant passadissos, cops de colze per arribar

abans a la caixa, per no parlar de tots els envasos i capses

que et trobes oberts. En fi, recordar només que les cues

les hem de fer tots.
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si els recrimines alguna
cosa et posen de volta i

mitja i t’amenacen

conductors, alguns vianants deixa´ls córrer també. Tinc

per costum parar sempre en els passos de vianants, entre

d’altres coses perquè és la meva obligació, però intento

sempre actuar d’acord amb el que em mana el meu sentit

comú i quan he de creuar un carrer quan vaig caminant,

si només ve un cotxe, sóc jo el que s’espera. O canviem

el xip o anem malament.

Sé que de situacions cíviques o incíviques n’hi ha moltes

més, podríem escriure pàgines i pàgines relatant diferents

situacions. L’única cosa que pretenc és fer-vos pensar a

tots,  i que reflexionem. Jo mateix, perquè

afortunadament no sóc perfecte, he comès molts actes

incívics, es tracta doncs de reconèixer les coses i rectificar,

o el que és més important, canviar els nostres hàbits.

Demano doncs que reaccionem, i que si fa falta donar-li

un calvot a algú se li doni, perquè no hem de callar, hem

de recriminar a tots aquells que davant nostre actuen

incívicament, i si convé denunciar els fets a qui

correspongui.

�

ANTONI MARTÍNEZ
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L´´
en
ques
ta

EN QUÈ CREUS QUE SOM
MENYS I MÉS CÍVICS A
TEIÀ???

Una persona cívica és
aquella que té un
respecte curós per les
institucions més properes
i la comunitat humana
que l’envolta.
L’enquesta d’aquest nou
butlletí busca la valoració
de la gent sobre allò que
els «xoca» més, tan
positivament com
negativa, de les actituds
que tenen la resta de
vilatans de Teià envers el
poble.

Moltes han estat les
respostes de caire
negatiu, més complicat
era trobar només una
actitud o algun aspecte
que els enquestats
consideressin cívic.

És important llegir les
opinions de la gent i
adonar-se de quines
coses s’haurien de
millorar ja que tothom
peca alguna vegada
d’incivisme.

Com sempre, els
enquestats són persones
trobades a l’atzar que es
van prestar a ser
fotografiats.

ANTONIA JIMÉNEZ
78 anys, jubilada.
El «pueblo» en general
respecta les coses, tot
està  molt bé.

SAID ADRIOUECH
33 anys, cambrer i
mediador cultural.
No es respecten els
espais de recollida
d’escombraries ni es fa
cas dels contenidors de
reciclatge, de totes
maneres s’ha millorat.
Per la part positiva
és un poble molt
tolerant amb els
aspectes ètnics, Teià
podria ser un exemple.

FRANCISCO RUANO
38 anys, venedor
No es respecten els
senyals de trànsit,
sobretot els
aparcaments reservats
per a minusvàlids i els
passos de vianants.
El tractament amb la
gent gran és molt bo,
se’ls té molta
consideració.

NÚRIA RIERA
48 anys, monitora de

menjador

La gent no respecta les
deixalles i no recullen
les caques dels gossos.
Els cotxes i les bicis
van molt ràpid per la
Riera i és perillós.

ROSA DUESO I CARLOS
MONTERO

72 anys, jubilada. 18 mesos.
Els cotxes respecten
poc els passos de
vianants i a la Riera
no es respecten els
punts de recollida de
deixalles.
A vegades s’ajuda a la
gent gran a creuar els
carrers.

BEGOÑA GENER,
43 anys, tallerista de «El

Cim» i professora de ball

La muntanya està plena
de brutícia que la gent
tira, i a la Riera es
va massa de pressa i
no es respecten els
passos de vianants, cal
vigilar amb els nens.
El fet de ser un poble
la gent et coneix i si
tens algun problema
sempre reps ajuda.

EDUARD MORELLA
21 anys, estudiant

d’infermeria

La gent aparca com vol,
sobretot al Passeig.
del Castanyer i a la
Riera. Un altre punt
negatiu és que es tira
papers, closques de
pipes,... al terra.
Com a positiu cal
senyalar que normalment
es respecta el silenci
a les nits.

DOMINGO BLANCH

68 anys, jubilat.

El poble de Teià en
general és cívic. Tot
i això no es recullen
massa les caques dels
gossos.

JOSEP CANAL,

68 anys, jubilat
Hi ha poc respecte dels
cotxes a la Riera, es
corre massa.
La gent té les façanes
de les cases ben
cuidades, fan bona
imatge.

JORDI VALLS
46 anys. analista de

laboratori
La gent és menys cívica
a l’hora d’aparcar a
la Riera i a l’escola,
no es respecten els
espais.
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Per conèixer de primera mà amb quines molèsties es troben

els teianencs i teianenques en la convivència al poble, hem

acudit a la Policia Local de Teià, on es comptabilitzen totes

les intervencions derivades de queixes de ciutadans.

Aquestes es cataloguen en 4 grans grups: les queixes

derivades d’assumptes relacionats amb el soroll, les

ocasionades per molèsties amb gossos, les queixes per

assumptes de caça i les queixes vàries, en què s’inclouen

totes aquelles que no es refereixen a cap dels apartats

anteriors i que abarquen principalment temes relacionats

amb la brutícia, males olors o anomalies a la via pública.

Ha merescut una classificació apart el tema de vehicles

mal estacionats, que amb el temps ha esdevingut un dels

grups amb més denúncies.

Durant els primers set mesos de l’any 2004, la Policia Local

de Teià ha dut a terme més de 400 intervencions derivades

de queixes de veïns per algun d’aquests motius:

QUEIXES VEÏNS, MOLÈSTIES VÀRIES

(Gener-juliol 2004): 187

QUEIXES VEÏNS, MOLÈSTIES SOROLLS

(Gener-juliol 2004): 63

QUEIXES VEÏNS, MOLÈSTIES GOSSOS:

(Gener-juliol 2004): 48

DENÚNCIES PER VEHICLES MAL ESTACIONATS

(Gener-juliol 2004): 110.

De què es queixen
els teianencs

Curiositats:

- La classificació de queixes preveu aquelles relacionades

amb la caça, ja que antigament aquest tema provocava

bastants denúncies. Actualment, però, és un aspecte que

ha anat perdent rellevància i que gairebé no provoca cap

queixa.

- Les denúncies i intervencions relacionades amb el tema

del soroll augmenten considerablement durant els mesos

d’estiu, degut a l’aparició de terrasses nocturnes i a la

proliferació de motos sorolloses, especialment de nit.

- En l’apartat de soroll, també ha arribat a la Policia Local

alguna queixa relacionada amb les campanes de l’església.

- En general, el nombre de queixes es manté similar amb

els anys i proporcional a la població, amb una excepció:

les queixes o denúncies per temes relacionats amb la

circulació han augmentat molt considerablement en els

darrers anys.

Informació facilitada per la Policia Local de Teià.

�

ELISENDA GUIU

P O S I C I O N S



� Ramona Casals
A les vuit, tota la canalla,

ploqués o nevés, cap

amunt! En aquella

esplanada que hi havia

abaix, de plàtans, el senyor

«Suensen» ens feia fer

gimnàstica.

Menjavem quàquers, que és com una mena de Keloggs,

però fets amb un sofregit de ceba i tomàquet, salat i

després també els feien amb llet.

Nosaltres anàvem de color caqui amb una bandera sueca

a la butxaca de la camisa i els de Can Godó anaven amb

pantalons blaus i camisa groga.

Anàvem amb pantalons curts! Ja ho criticaven aleshores

això que les noies anessin amb pantalons curts.

En Suensen era ros, amb els cabellets finets, alt i prim,

molt simpàtic, sempre tenia el somriure. Mai no ens van

renyat, mai ens no  van maltractar.

A l’estiu, que feia molta calor, anàvem tota la canalla de

Teià fins a mar...i al cap d’una estona altra vegada amunt,

a peu.

L ’ e n t r 3 v i s t a
testimonis de la colònia Sueca Catalana de Teià

Recull de testimonis del reportatge realitzat per Josep M Trepat

� Josep Balada

El record més present és la

festa de Nadal. Aquí no es

feia; només es celebrava el

25 de desembre. Havien

cremat l’església, els sants,

l’orgue de l’església...el

Nadal no existia. Llavors

allà la van fer, però a l’estil

d’allà. Va sortir el Pare Noel, quan aquí no el coneixíem.

L’himne suec no el cantàvem cada dia com després el «cara

al sol»; el cantàvem en alguna festa, quan venia

l’ambaixador o algun convidat, com és ara quan va venir

en Pi Sunyer. M’agrada aquest himne perquè no és polític,

ni parla de revenja ni agressió; només parla del paisatge.
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� Maria Cisa

El Nadal era molt maco. Ens

van donar regals. A mi em

van donar un cosidor, més

maco! Que em va fer una

il·lusió!

No hi havia pessebre. Hi

havia un arbre molt gran.

Sort en vam tenir, perquè haguéssim passat més gana!...

� Josep Duran
El senyor Anton ens feia

unes classes d’escultura,

ens ensenyava a manipular

el fang i treballàvem amb

els bastons, que ens els

fèiem nosaltres mateixos

amb branques de boix.

Sortíem de campament.

Havíem estat al Turó del

Baldiri que hi ha la font de Serviol i vam muntar una tenda

de campanya i vam passar uns dies allà.

Pel poble de Teià crec que va ser una cosa molt bonica i

s’hauria d’agrair molt, perquè van ser temps difícils.

� Miquel Riera

Donàvem una volta al pati

i en fila, cadascú sabia allà

on havia d’anar, i anàvem

a recollir el plat i la tassa,

et posaves en fila i et

donaven l’esmorzar.

El cuiner era el Florencio

de la fonda, després hi havia la Maria de cal metro, hi

havia la meva mare i hi havia la Mercè de cal Edo.

La segona pàtria meva, per a mi, és Suècia.

� Julio Hospital

Menjàvem una cosa, com

una crema, que en dèiem

«les cagarrines d’en

Florencio», que era com

llet condensada, bullida o

al bany maria, que era

boníssima.

El que deia un renec o una mala paraula, una taca de tinta

xina a la creu, que es veia d’una hora lluny. Si en feies

alguna et deien: dos dies sense venir.

El meu record és que em van salvar la vida, perquè de

gana n’havíem passat tanta que quan vaig arribar allà no

m’aguantava.



� Jaume Montaña

Cada nen o nena tenia el

seu número i quan acabava

de dinar, tots en fila,

anaves allà i havies de

rentar el teu plat i la teva

tassa i el posaves al

prestatge; l’endemà ho

tornaves a agafar.

Ell (en Suensen) sense ser d’aquí sabia més totes les

muntanyes de Catalunya que els d’aquí. Va pujar ell tot

sol al Turó de l’Home i nosaltres havíem de pujar a Les

Agudes; va arribar ell primer al Turó de l’Home que

nosaltres a Les Agudes.

� Jaume Franquet

Quan anàvem a dinar, a la

seva taula sempre hi

havien dos nens, mai els

mateixos, perquè

aprenguéssim de menjar

amb ganivet i forquilla

(En Suensen) Era un personatge inteligent, era molt bon

home i molt recte; sabia comprendre quan una cosa havia

de ser dura però al mateix temps era comprensiu.

En aquest període, que va ser molt difícil per a tothom,

això de dretes i esquerres no existia, però va quedar una

cosa tan positiva que és per això que un se’n recorda.

� Jordi Franquet

Jo era molt petit. Només

recordo que em vaig

escapar.

� Joan Mateu

Un home (el senyor Anton)

que t’anava ensenyant

perquè no fessis les coses

de cop; primer aprendre a

fer orelles i després

nassos, dels mateixos

nens d’allà, després els

ulls, la boca i les mans i

després fèiem figures. Ens feia sortir a fora i allà hi ha una

capella; me’n recordo molt d’aquella capella, perquè  m’ho

vaig passar molt bé dibuixant aquella campana...em va

enganxar. Jo em vaig afeccionar al dibuix i ha estat una

cosa que he fet sempre; faré 80 anys i encara pinto...La

meva afecció és aquesta.

� Ramon Serra

Jo m’he afeccionat a la

muntanya perquè el

primer que va fer (en

Suensen) va ser portar-

nos de campament. Va

trobar una vela d’un

vaixell que hi devia haver

a can Wertheim i en va fer una tenda, vam anar al Montseny,

la vam instal·lar i hi vam dormir; va ser la primera nit que

jo he dormit al carrer.

Per aquelles dates va venir l’Ambaixador de Suècia i al

jardí ens van formar tots allà i l’ambaixador va anar un

per un fent un petó a tots. Jo sempre he dit que la meva

pàtria és Suècia, després de Catalunya, Suècia.

� Dolors Edo

Pensa que hi havia classes

de tot. A les noies ens

ensenyaven a cosir,

ensenyaven  tall, dibuix...

Ens van dir que havíem

d’escriure una carta al Pare

Noel; si tu demanaves una

nina... una nina que et

portaven.

� Maria Fraga

El cuiner era en Florencio.

Hi havia molta gent que

treballava allà.

� Josep Pujolriu

Menjàvem una carn que

en deien carn russa, que

venia en pots, molt bona.

Després, llet en pols que

també era molt bona. Va

ser la salvació de la

joventut d’aquella època

del poble. Va ser una cosa

molt maca que ens

recordarem tota la vida els que vàrem viure tot això.
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� Carme Martí

Va ser una cosa pel poble

molt fantàstica,

fenomenal; va donar feina

i menjar a totes les

criatures.



Grups i Associacions

� Club Dòmino Teià

Nova Temporada,

nova junta

El passat dia 18 de setembre

celebràrem l’Assemblea General de

Socis.

Després d’un llarg debat, es va

procedir a l’elecció de la nova Junta i

la planificació de la temporada.

NOVA JUNTA:

President: Bartomeu Martinez Acosta

Sotspresident: Andreu Ganges Masip

Secretari: Marino Alonso Gómez

Tresorer: Martí Creus Pujadas

Vocals:

Enric Duran Tovar

Jordi Montlleó Garcia

 Silvestre Sanchez Palomares

Miguel Sanmarini Sánchez

Participació dels equips en els

diferents campionats que se celebren

a Catalunya:

1 Equip a la Divisió d’Honor Catalana,

9 jugadors.

1 Equip a la Primera Divisió Catana, 9

jugadors.

1 Equip a la Liga del Maresme, 20

jugadors.

Esperem que aquesta temporada sigui

tan reeixida com les últimes

celebrades, i que el nom del CLUB

DÒMINO TEIÀ continuï sent

capdavanter com fins ara.

�

LA JUNTA DIRECTIVA

Pel que fa a la lliga, ja hi tornem a ser

després del descans estiuenc,  ja que

durant l’estiu  i per no perdre el fil i

entrenar-nos, s’han jugat mêlées  : la

lliga de l’Amistat, la del Maresme i

diverses competicions.

El diumenge 12 de setembre vam

començar la lliga jugant contra el

� Club Petanca Teià

� Societat La Palma

La Palma Virtual, nou portal

d’internet

A partir del proper 20 d’octubre i

gairebé coincidint amb la posada en

marxa del 6è festival Sac & Ganxo

Music, la Palma estrenarà un nou

portal virtual d’internet.que podeu

trobar a www.teia.net/palma.

Aquesta novedosa eina permetrà als

socis de l’entitat gaudir des de casa

seva de tots els avantatges que ofereix

la societat.

El portal permetrà al soci, al qual

s’enviarà personalment una clau

secreta, consultar les seves dades

personals i canviar-les, veure les

darreres notícies de tot el que

succeeix a l’entitat, consultar també

les activitats preparades per a l’any

en curs, apuntar-se a cursos (Dansa

del ventre, teatre infantil, etc.) i tot

un seguit d’opcions que trobareu dins

el web.

L’eina estrella del portal és el Teatre

Virtual, una reproducció de la sala

d’actes on l’usuari podrà reservar

entrades per a qualsevol acte que

estigui en aquell moment a punt de

realitzar-se, podent triar la localitat

que li convingui, tant sigui a platea,

laterals o amfiteatre.

Altres de les opcions que disposa el

portal virtual són, tant per als socis

de l’entitat com per als no socis, tota

la informació referent a l’entitat, així

com història, activitats, cursets,

adreces de contacte, lloguer de la sala

d’actes, i la possibilitat per al no soci

de donar-se d’alta sense haver de fer

cap gestió i només omplint un petit

formulari d’inscripció.

Amb aquesta eina, La Palma obre

encara més les portes al públic.

Sigueu tots benvinguts i benvingudes.

�

LA JUNTA DE LA SOCIETAT

� Dimonis de Teià

Un any ha passat des que les quatre

tribus es van unir per fer gran l’imperi

diabòlic. El poble es va arreplegar per

fer front a tan satànica destrucció i,

per una vegada, va poder derrotar-

nos.
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Ronda Llefià CPA a qui guanyàrem per

10 a 6. Aquest darrer diumenge, però,

no va anar tan bé perquè perdérem

per 9 a 7  contra el Trafalgar CPB, De

totes maneres era el segon partit i

encara queda molta lliga per davant.

Aquest diumenge, 19 de setembre, el

club va convidar  tots els socis,

jugadors i les seves famílies, en total

vam ser 30, a menjar una paella que

demanàrem a  l’Ajuntament i  que en

Fernando Sanz cuinà  al bar de les

piscines, can Toni.  La veritat és que

la paella estava molt bona  i  passàrem

una jornada molt agradable.

�

MA. CARMEN ÁLVAREZ

Però s’acosta l’època del canvi, s’olora

el ressorgiment de la nova era. L’amo

està preparat per iniciar la

colonització total dels territoris.

Manca, tan sols, l’apunt final: el retorn

del TOT PODERÓS des de les tenebres

per instaurar la seva llei d’una vegada

per totes. I quin millor escenari que

el refugi dels creients?

Marxeu ara que podeu o prepareu-vos

per viure en un malson etern!!!

«VADE RETRO», TEIANENCS



les3maries.comkjh
Baixàvem totes dues tranquil·lament per la riera,
tot passejant amb en Llampec, quan un clàxon
estrident i perseverant ens va fer aturar. Era la
Maria que va aturar el cotxe a la nostra alçada, en
el pas zebra.

- Ei, ei, en porto una de nova... !!
- Digues, digues.
- Acabo de veure la «cotilla» aquella i m’ha

dit que el Pep de cal Petxo s’ha embolicat
amb aquella nouvinguda despampanant de
la que parlàvem ahir.

- Caram, no ha perdut el temps, aquesta.
- Però si està casada!

Moc, moc, mooooc!!!

- Passa coi, serà que no tens lloc!
- Quina barra! Que no heu vist qui era?

Pot donar lliçons ell que es dedica a fer
graffitis als vestuaris dels poliesportius.

- Aaaiiii!

Plof!

- Mariona, què fas al terra?
- Què que faig? La merda d’escombraries!

Serà que no hi ha prous contenidors... I
deixeu de riure i ajudeu-me, collons!

- No et queixis que ha estat una pela de
fruita, que si arriba a ser una merda de
gos... perquè mira que n’hi ha...

- Òstia sí, per merdes de gos, al carrer del
Cim, que n’està ple.

- I no serà que l’ajuntament no ha posat
papereres d’aquelles.

- Però la gent és marrana de mena. Li és més
còmode deixar el gos solt i ja tornarà quan
hagi cagat.

- En aquest cas tens raó, però no sempre ho
posen fàcil perquè la gent sigui prou neta.
Potser falten contenidors, i si no, que els
preguntin als del mercat!

- Va! em fumo un «cigarro» i me’n vaig,
- Ai, dóna-me’n un.
- Vinga i marxem, què ja és hora.Anem,

Llampec, no t’aturis ara.

El cotxe arrenca i nosaltres seguim riera avall.

el civisme
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L’institut de Teià

i la seva ubicació

Per fi està en marxa la construcció del

nostre Institut, no obstant això, som

molts els veïns que pensem que el lloc

on té previst situar-lo el consistori no

és el més adient, ja que la zona entre

el nostre cementiri, el poliesportiu,

Sant Berger i El Parc Natural presenta

entre d’altres, els següents

problemes:

1er. Per realitzar l’accés a l’institut

s’haurà de destruir una superfície

considerable de vinya, la protecció de

la qual  hauria de ser una prioritat per

a tots nosaltres. També es durà a

terme a una requalificació de terrenys

en aquesta finca confrontant.

2on. Amb referència a les zones de

bosc, tan escasses com les de vinyes,

i més tenint en compte la proximitat

de Parcs Naturals, els organismes

públics, en general, intenten allunyar

qualsevol instal·lació que pugui

comportar un risc per a aquests.

Contaminació acústica, contaminació

per  gasos, allunyament  de  la fauna,

degradació  de    l’ entorn i la

possibilitat d’ incendis, ja patits en

altres ocasions, fa poc aconsellable

aquest lloc, ja que va en contra dels

principis fonamentals de conservació

del medi ambient .

3er. El cost econòmic d’aquesta

construcció, degut al terreny i a la

adequació de les vies de comunicació,

és molt superior al d’altres zones

possibles. Així ens tocarà a tots

«GRATAR-NOS MÉS  LA BUTXACA» ja

sigui des dels impostos  municipals o

des dels impostos autonòmics en la

subvenció concedida.

4t. Sabem que l’anterior consistori va

realitzar gestions per aconseguir

canviar el lloc actual, i en aquest sentit

la zona alternativa (La Plana), reduïa

considerablement, i en alguns dels

casos eliminava, els efectes negatius

anteriors. Estant, a més a més,  molt

millor situada respecte a la població i

els seus serveis, inclosa la futura

biblioteca.

Conclusió: Esperem del nostre actual

equip de govern que no prengui

decisions precipitades i pensi en el

present i el futur de la nostra vila (les

nostres vinyes, els nostres boscos, la

nostra seguretat, etc..). Hem estat

patint  fins fa ben poc la necessitat

política de inaugurar instal·lacions

abans d’eleccions. Teià no es mereix

aquest tracte. Hauríem de  dialogar

entre tots i prendre les decisions

correctes, independentment que es

pugui trigar més o menys temps d’una

legislatura.

�

COMISSIÓ DE VEÏNS AFECTATS

Teià, poble de vinyes

Teià, poble de vinyes, amb aquest títol

i durant el mes de setembre a la Casa

Municipal de Cultura la Unió va tenir

lloc una exposició que, coincidint amb

el temps de la verema ,  volia recordar

que el nostre poble té una tradició

vitivinícola que ve de lluny . No era la

primera vegada que aquest tema era

motiu d’una exposició ,   però tal com

es va dir a la presentació el temps

passa molt de pressa i els temes ,  de

vegades, s’han d’anar reprenent .Per

això vàrem demanar a en Josep Ma. i

en Jordi Balada (membres de l’Arxiu

Històric ) que enriquissin l’exposició

amb un treball acurat que van fer fa

aproximadament 8 anys i que recollia

les barraques de vinya, una

construcció molt característica del

nostre poble. Els qui van visitar

l’exposició van poder comprovar que

en moltes del centenar de barraques,

hi havia un rètol vermell que deia

«desapareguda».

El poble va creixent i és inevitable el

canvi però crec que els nostres senyals

d’identitat hem de protegir-los, i això

no ho aconseguirem si no hi creiem

tots.

Trobem a faltar una de les barraques

més característiques de la nostra

zona, que es trobava a l’entrada del

poble, i que ha desaparegut. La seva

vista en entrar al poble era molt

agradable.

Així com hi ha catalogació d’arbres

monumentals i també edificis

singulars i històrics també es podrien

preservar aquestes construccions.

Vull donar les gràcies a tots els que

d’una manera desinteresada ens han

aportat material per a l’exposició de

les vinyes, en nom de tot el poble.

�

TERESA CASALS LLADÓ

obert
correu
f



Un casal català

a Londres

Londres és una ciutat cosmopolita on

conviuen 7,2 milions de persones, s’hi

parlen unes de 450 llengües diferents

i es practiquen tot tipus de religions.

Aquesta diversitat  fa de Londres una

ciutat rica, vibrant i canviant. De totes

maneres, viure dia a dia amb aquesta

riquesa ètnica i multicultural

comporta un procés d’adaptació

general i especialment cívic.Tothom

que ha estat en aquesta ciutat s’ha

sorprès com es segueixen

rigorosament les cues al transport o

a l’hora de comprar, com ningú alça

el to de veu en públic I que tota

conversa es comença amb una

referència al temps.

Tanmateix, coses tan nostres com

poden ser intercanviar un bondia o fer

un café no són habituals ni

reflecteixen bones maneres per a

tothom; t´ho pots arribar a prendre

com una ofensa personal.

La cosa es complica quan has de

tractar amb bancs, advocats o paletes

on tot segueix un procés i una

burocràcia totalment incomprensible

per nosaltres, que et fa perdre nervis

i paciència en un lloc on tothom arriba

a ser tan contingut.  No puc comptar

les vegades que m’he preguntat a mi

mateixa què se m’ha perdut a

Londres.

Treballo amb anglesos però també

amb maltesos, malasians, israelians,

australians, libanesos i guineans, gent

de tots el continents! I per força he

hagut d’aprendre a conviure amb ells,

i probablement ells amb mi. Hem

après que les diferències que al

principi poden semblar insalvables no

ho són, i que la bona entesa es basa

en el respecte per aquestes

diferències.

He après moltes coses,

independentment del terreny

professional, quan tota aquesta gent

m’ha fet partícep de les seves petites

històries, i sense adonar-te’n, ja

formen part de la teva quotidianitat,

enriquint el dia a dia d’una experiència

que seria impossible actualment viure

a casa. Se t’eixampla l’horitzó i me

n’adono perquè estic aquí.

Com a qualsevol gran ciutat,

l’individualisme preval sobre les

persones I el civisme llavors se’n

ressenti. No cal que confirmi l’alt

index de criminalitat I pobresa que hi

ha a Londres, on tothom coincideix a

destacar l’agressivitat que es respira.

Tanmateix no crec que Londres sigui

un clar exemple del que és Anglaterra

ni del caràcter anglès. Llargues hores

de «commuting» (terme aplicat al

temps dedicat al trajecte des de casa

a la feina) han acabat amb el ben

conegut te de les cinc.

Sigilosament, s’estan perdent aquelles

peculiaritats que els identificaven com

a poble a favor d’una globalitzacio

ferotge. El que més em «xoca», però,

és la manca de vida de barri, no

coneixes veïns ni  botiguers ni es

celebren festes populars com les

nostres; l’anonimat es converteix en

un fet habitual i probablement

desitjat. Llavors, l’enyorament és

inevitable.  La cultura anglesa sembla

valorar poc, o potser d’una forma

diferent, això tan important per

nosaltres com és la socialització.

Probablement aquest enyor a les

nostres petites coses és el que ens ha

aventurat a establir un casal català a

Londres, com a vehicle de

retrobament a aquella realitat que ens

és familiar i amena i que tant s’arriba

a trobar faltar en aquesta ciutat que

mai no descansa. De moment ja hem

aconseguit reunir una seixentena de

catalans; donar a conèixer la nostra

cultura és el següent pas.

�

LAURA VIDAL BOIXADER

La pèrdua d’un fill

Quisiera expresar mi agradecimiento

de todo corazón, a todas las personas;

familiares, amigos y conocidos de mi

querido hijo Pedro, en este momento

de tanta pena, por su amistad y cariño.

Nuestro agradecimiento al Sr. Andreu

Bosch, a la Sra. Paquita y a sus hijos

Domingo y Miguel.

Dar también mi agradecimiento a la

Sra. Isabel Roca, por la bondad que

ha tenido hacia nosotros.

Les quiero dar un abrazo desde mi

pena a todas las madres que hemos

tenido la mala suerte de perder un hijo

en plena juventud.

Seguiremos haciendo lo que Dios nos

dijo:

Coge la Cruz y sígueme.

�

CARMEN DOÑA DOÑA

Correu obert
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FE D’ERRADES

En l’anterior no. del butlletí on deia

cada terra fa sa guerra hauria

d’aver dit «Cada terra fa sa gerra»

Article: No tot són flors i violes

Autora: Mercè Escribano



CONDICIONS GENERALS DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL PAVELLÓ

POLIESPORTIU MUNICIPAL EL CIM

ARRENDAMENT DEL BAR

DEL POLIESPORTIU MPAL. EL CIM

� Instal·lació i equipament
bàsic a càrrec de
l’Ajuntament.

� Lloguer anual
d’aproximadament
uns 2500 Euros.

INTERESSATS:

poseu-vos en contacte amb la direcció del Poliesportiu,

al 93 540 51 51 o bé a poliesportiu@teia.net

 �Servei mínim obligat:
begudes fredes i calentes,
tapes i entrepans freds i
calents.

� Horari determinat pels horaris
d’obertura del Pavelló.

29 d’octubre,
20.00 h. a La Unió



�sess ió
M A T I N A L

increïble
però cert

Ja hi tornem a ser!!!! Després d’unes merescudes vacances l’increïble però cert

ja torna a estar en marxa. Aquesta vegada el recull periodístic va en consonància

amb el tema central del butlletí: el Civisme; a continuació podreu observar una

sèrie d’actituds que, tot i semblar poc corrents, cada vegada ens «xoquen»

menys perquè ja ens hi estem acostumant. Mostren l’incivisme creixent de la

societat d’avui en dia.

� Un home llença una
màquina d’escriure des del
cotxe quan circulava davant
dels Mossos a Badalona
Font: El Punt, edició Barcelonès

Nord  (02-06-2004 Badalona)

� Detingut per fer-se el
mort dos cops enmig d’un
carrer de Barcelona
Font: El Punt, edició Barcelona

(29-02-2004)

� Dos nens tiren pedres
des de dalt d’un túnel a
Girona i fan accidentar dos
cotxes
Font: El Punt, edició Comarques

Gironines

(14-05-2004 Girona)

� Un professor «enrotllat»
fa una classe pràctica de
vandalisme als seus alumnes
Font: Presència, suplement

dominical d’El Punt

(30-04-2000 Washington)

� Un grupo de jóvenes que
jugaba al fútbol en el andén
del metro de Barcelona
provocó una avería en la
línea 1
Font: El País

(29-07-2004 Barcelona)

� Iberia denuncia un
passatger perquè va fer una
broma sobre una bomba en
un avió
Font: EFE

(12-04-2004 Barcelona)

� Un home posa en alerta
un hospital de Madrid
després d’accedir-hi amb
una pistola falsa
Font: EFE

07-08-2004 Madrid

� Xoca voluntàriament
contra un cotxe policial a
Girona i fuig
Font: El Punt, edició Comarques

Gironines

18-03-2004 Girona

� Detingut un home que
creava pàgines webs de
contingut sexual amb dades
personals dels seus antics
caps
Font: Europa Press

02-06-2004 Barcelona

** Des de la secció d’Increïble però

cert es fa una crida a la vostra

participació!!! Tots aquells articles

curiosos, diferents i divertits que

trobeu els podeu enviar al correu

electrònic del butlletí o a

l’Ajuntament perquè siguin inclosos

en números posteriors. Esperem les

vostres col·laboracions!!!!

A principis de juliol moria, a l’edat de
vuitanta anys, l’actor nord-americà Marlon
Brando. Nascut a Omaha, estat de Nebraska,
va ser el segon de tres fills d’un representant
de productes químics d’origen francs, de
cognom Brandeau. La infantesa de Marlon
fou un anar i venir per diversos pobles i
ciutats, degut a l’ofici del seu pare; el noi
era de tot arreu i alhora d’enlloc, i així s’anà
formant el seu caràcter extrovertit, alhora
que bel·licós i agressiu que l’abocaria a
l’esser inadaptat que anys després
protagonitzaria sorollosos altercats tant en
públic com en privat, resultant gairebé
impossible mantenir amb ell un tracte
estable.
Tanmateix, l’objecte d’aquesta «Sessió
Matinal», no és pas airejar la seva turbulenta
vida personal, sinó recordar un actor que és
considerat un dels grans del Setè Art. La fama
li arriba de seguida, al primer film, «The Men»
(1.950), on interpretà un soldat paralític
internat en un hospital de guerra. Tot seguit,
el realitzador Elia Kazan el cridà perquè
actués a Un tramvia anomenat Desig  i
després, Viva Zapata!
Brando ja tenia l’èxit a la butxaca. El seu
atractiu físic i la nova forma d’interpretar,
(s’havia inscrit a l’acadèmia de formació d
‘actors anomenada Actor’s Studio )
representà un revulsiu a les pantalles dels
anys 50. L’impacte de la seva imatge fou
extaordinari; els millors directors el
requerien. Malgrat això, en el seu haver hi
ha pel·lícules ben mediocres, com
«Queimada», «Missouri», o «Ellos i ellas», una
espècie de musical avorrit, que ni la presència
de Frank Sinatra va aconseguir remuntar.
Després d’un temps d’inactivitat fílmica,
Marlon, amb 48 anys, ressorgeix en el que
seria el paper de la seva vida; el
Vito Corleone de «El Padrino», de F.F.
Coppola
Li concediren l’Òscar per aquest treball, però
el refusà, en solidaritat amb la  causa d’uns
indis apatxes i llur precària situació.
D’ençà d’aleshores, el desconcertant Brando,
després d’intervenir a la popular — en el seu
dia «El darrer tango a París» passà a ser
l’actor més ben pagat. En els següents vint
anys, anà treballant en rols més o menys
llargs, cobrats a preu d’or, (Apocalipse NoW).
A l’ensems, el seu estat físic anava
degradant-se fins a, per diverses causes,
esdevenir presa de l’obesitat, fet que li
suposaria haver de desplaçar-se finalment
amb cadira de rodes.
En fi, els cinèfils continuarem gaudint de l’art
de Marlon Brando, actor sobrevalorat en
excés... condició indispensable per a
convertir-se en mite.

�

HELENA RIBA I CORTACANS

�

GERARD VALL-LLOVERA CALMET

MARLON BRANDO, EL MITE INADAPTAT
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DIJOUS, 4 DE NOVEMBRE
19.00 h - A la CMC La Unió
EXPOSICIÓ: TRES O VINT ANYS!, de
l’aniversari del grup de teatre Tres o
Vins de la Societat La Flor de la
Palma.

DIVENDRES,

5 DE NOVEMBRE
18.00 h - A la CMC La Unió
DISCOTECA INFANTIL
Organitza: AMPA El Cim

20.00 h - A Can Llauradó
AMUNT I CRITS!
Organitza: GRAMC

20.30 h -A la plaça Sant Martí
PREGÓ DE FESTA MAJOR

21.30h - Al Pavelló poliesportiu
Municipal El Cim
SOPAR INTERCULTURAL
(aforament limitat)

23.30h - Al Pavelló poliesportiu
Municipal El Cim
IVANOW JAZZ GRUP

DISSABTE,

6 DE NOVEMBRE
8.00h - Al Cafè de Baix
XIII OPEN SANT MARTÍ DE DÒMINO

11.00 h - A la CMC La Unió
DESCOBERTA AL JACIMENT ROMÀ
VITIVINÍCOLA

12.00 h - A la plaça de les Teixidores i
Ordidores
DESFILADA DE GOSSOS
ABANDONATS
A càrrec de DANA

16.00 h - A la CMC La Unió
GRAN COMPETICIÓ D’SCALÈXTRIC

16.00 h - A les pistes de petanca de
les piscines
TORNEIG DE PETANCA
Organitza: Club de Petanca Teià

21.00 h - Davant de l’església
CORREFOC DE FESTA MAJOR

DE CONCERT AL PAVELLÓ!
23.00 h. -  al Pavelló Poliesportiu
Municipal  El Cim

DEALAN I OBRINT PAS
Entrada: 5 euros, socis de l’ASAC 3

euros

01.30h

DJ BARBIE

A continuació

XOCOLATADA

DIUMENGE,

7 DE NOVEMBRE

XVIII TROBADA DE GEGANTS

08.00 h

DESPERTADA DE GEGANTS

09.00 h

PLANTADA DE GEGANTS AL PARC
DE CAN GODÓ

11.30 h

CERCAVILA

13.30 h

BALL DE GEGANTS AL PARC DE
CAN GODÓ
Organitza: Colla de Geganters i

Grallers de Teià

16.00 h - A la CMC La Unió
GRAN COMPETICIÓ D’SCALEXTRIC

A les 18.30 h - A La Palma
CONCERT DE CORALS

DIMARTS,

9 DE NOVEMBRE
A les 20.00 h - Al Casal de Joves
ASAC
INTRODUCCIÓ AL MÓN DEL FÒSSIL

DIMECRES,

10 DE NOVEMBRE
14.00 h  Des del campanar
REPICADA DE CAMPANES

21.00 h - Al Casal de Joves
PROJECCIÓ DE TE DOY MIS OJOS
Organitza: Dones 21

DIJOUS,

11 DE NOVEMBRE
8.00 h - A la Riera
TRABUCADA

11.00 h - A l’Església Parroquial
OFICI SOLEMNE

De 12.00 h  a 14.00 h - A la CMC La
Unió
XXIV CONCURS DE RELLENO

A les 12.30 h - Davant La Palma
SARDANES, a càrrec de la Cobla
Baix Empordà

De 16.30 a 18.30h - Al local del
GRAMC
LUDOTECA INFANTIL

A les 19.00 h - A la CMC La Unió
TEI DE PLATA 2004

En acabar a la CMC La Unió

CONCERT DE BANDA

DIVENDRES,
12 DE NOVEMBRE
De 10.00 h.  a 12.00 h i de 16.30 h. a
18.30h - Al local del GRAMC
LUDOTECA INFANTIL

A les 22.00 h - Al pavelló poliesportiu
municipal El Cim
SAC I GANXO MUSIC FESTIVAL 6
Entrada: 5 euros.
Organitza: Societat La Flor de La Palma

DISSABTE,
13 DE NOVEMBRE
9.00 h - A la CMC La Unió
X PASSEJADA PER TEIÀ

11.00 h - Al museu municipal Ca la
Cecília
VISITA GUIADA AL FONS BATLLORI

12.00 h - Al Parc de Can Godó
SARDANES I VERMUT

16.00 h -Als locals de l’Esplai Itaca
OLIMPITACADA 2004

16:30 h - Al Pàrquing de la
Cooperativa
AUTO-GIMCANA PER A ADULTS

18.30h - A la Palma
ESPECTACLE INFANTIL

20.00 h - Al Pavelló Poliesportiu
Municipal El Cim
CONCERT DE FESTA MAJOR

A les 21.00 h - Al Parc de Can Godó
BOTIFARRADA
A continuació
CERCA-TASQUES

23.30 h - Al Pavelló Poliesportiu
Municipal El Cim
BALL DE FESTA MAJOR
(Preu entrada: 5 euros)

DIUMENGE,
14 DE NOVEMBRE
9.00 h - A les piscines
PEDALADA POPULAR
Organitza: Club Excursionista Teià

11.00 h - A Can Cambray
BAIXADA DE VEHICLES SENSE
MOTOR

A continuació - Davant el parc Can
Godó
GUERRA DE BOMBARDES
Organitza: AE Mintaka

A partir de les 16.00 h- Al Pavelló
Poliesportiu Municipal El Cim
FESTA POPULAR

21.00 h - Al pavelló poliesportiu
municipal El Cim
HAVANERES I ROM CREMAT

A continuació
MASCLETÀ

PROGRAMA FESTA MAJOR SANT MARTÍ 2004
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