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Caricatures
El passat mes de febrer, l’aparició d’unes
caricatures de Mahoma armat amb
granades en una publicació danesa va
desfermar les ires d’alguns sectors de la
població islàmica, i va desencadenar tot
un corrent d’opinions i contraopinions al
respecte en el món occidental.
Des de l’equip de redacció del butlletí aquest fet ens va semblar un punt de partida
interessant per a la proposta del tema de fons del número que teniu a les mans:
religions i societat.
Òbviament, ja no és nou que vivim en un món globalitzat i que, entre d’altres, assistim
des de fa uns quants anys a moviments migratoris que han afavorit el contacte entre
societats amb tradicions i costums ben diferents, sovint molt influenciades per les
respectives religions d’origen.
Si bé aquest intercanvi ha existit des que el món és món, potser en aquests moments
s’està produint a uns ritmes i en unes quantitats més importants que en els períodes
històrics que ens precedeixen, i potser per això aquest tema s’ha postulat com un
dels principals debats dels nostres dies.
Entenent aquest fenomen com un repte per a la societat del segle XXI, i sense esperit
tremendista, ens preguntem: ÉS POSSIBLE LA CONVIVÈNCIA ENTRE RELIGIONS?

Esperem aportar elements de reflexió en les properes pàgines.

telèfons útils
Ajuntament (oficines)

93 540 93 50

Doctor Mariano

Avaries FECSA-ENDESA

900 77 00 77

Deixalleria

93 555 86 99

Avaries d’aigua SOREA

902 250 370

Farmàcia

93 555 35 18

Avaries Gas

900 39 40 41

Mercat Municipal

93 555 58 42

93 388 08 80

Policia Local

666 53 58 58
93 540 51 51

Bombers Badalona

93 555 30 67

666 59 67 42

Casa Rectoral

93 555 30 91

Casa Cultura La Unió

93 540 12 63

Poliesportiu

Correu obert

Ca la Cecília (Cultura)

93 540 47 96

Servei de Recaptació

93 540 90 12

Casal de Gent Gran

93 540 01 68

Servei Local d’Ocupació

93 540 61 77

Homentage a l’Antonieta

Casal de Joves

93 555 36 13

Serveis de Manteniment

93 555 62 25

CAP El Masnou

93 555 70 61

Mossos d’esquadra

Centre veterinari Teià

93 540 41 21

Serveis Socials

Escola CEIP El Cim

93 540 90 46

Taxis:

Escola CEI Bambi

935403640

M.Angel Morón

Consultori Municipal

93 540 12 03

Joan Oliveras

Creu Roja (El Masnou)

93 555 21 21

Manel Llaberia

Desconnectant...
Sessió Matinal
Mots encreuats

30 El relat

Els carrers de Teià

31 El record

Cases de Teià
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Des del 15 de febrer han entrat en servei les dues noves línies de bus

Dues

noves línies de bus

El passat 15 de febrer van entrar en
servei els dos nous itineraris d’autobús:
el Teià Exprés, de Teià a Ocata, ara amb
freqüències de pas de cada mitja hora
fins a la RENFE, incloent-hi matí i tarda
de dissabtes i matins de diumenges;
i el Teià-Alella, que connecta les
urbanitzacions de Teià amb el casc
urbà i amb el Masnou, baixant per
l’avinguda Kennedy.

A l’acte d’inauguració i de presentació
a Teià, hi van assistir els alcaldes i els
regidors de Mobilitat dels tres municipis
(Alella, el Masnou i Teià), a més dels
responsables de l’Empresa Casas i
de Sagalés, que presten el servei, i
el subdirector general d’Ordenació
i Gestió de la Direcció General de
Ports i Transports de la Generalitat de
Catalunya.

Una primera valoració
del nou servei
La millora del servei de transport públic a Teià ja s’ha començat a
fer notar i està donant dades d’utilització que ens fan tenir bones
expectatives per al futur. Només amb un mes i mig de funcionament,
el servei d’autobús de Teià globalment ha passat de portar 12.184
persones el mes de gener d’aquest any a portar-ne 14.821 viatgers
el mes de març, la qual cosa representa un 35% més d’usuaris
respecte del mes de gener de l’any passat i pràcticament un 50%
més de viatgers respecte del mes de març del 2005.
-Dels 14.821 viatgers, 12.332 serien usuaris del Teià Exprés i
2.489 del Teià–Alella.
-Pel que fa al Teià Exprés (Teià–Ocata), ha obtingut un 13% de
viatgers més respecte el gener d’aquest any i pràcticament un 25%
més respecte del mes de març de l’any passat.
-Pel que fa al Teià–Alella (Urbanitzacions), només amb els primers
15 dies de març ja ha portat un 25% més de viatgers respecte dels
15 dies de febrer que va funcionar.
-Si ho analitzem per dies, observem que el Teià Exprés acull una
mitjana d’usuaris d’entre 525 i 550 viatgers de dilluns a divendres,
entre 165 i 170 els dissabtes i entre 30 i 35 els diumenges.
.El Teià–Alella, tenint en compte que el servei el realitzen 2
autobusos, de dilluns a divendres porten entre 190 i 230 viatgers
i els dissabtes porten una mitjana de 65 a 70 viatgers.
Per tant, des de la regidoria de Mobilitat ens prenem les dades
positivament però no ens hi conformem ni de bon tros, i esperem a
final d’any poder arribar a portar el doble de viatgers que actualment.
Entre tots ho podem aconseguir, i a més hi sortirem guanyant.
A dalt i centre, els alcaldes de Teià, d’Alella i del
Masnou, el dia de la inauguració del servei, amb el subdirector general d’Ordenació i Gestió. A baix, acte de
presentació del nou servei a la Sala de Plens, a Teià.

Teià es mou per una mobilitat sostenible
Albert Gallés
Regidor de Mobilitat
L’equip de govern informa
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L’Ajuntament de Teià adjudica a Estanislau Roca la revisió
del planejament urbanístic municipal (POUM)
L’equip format per Estanislau Roca Arquitecte & Associats SCP ha estat l’equip contractat per a l’encàrrec de
consultoria i assistència tècnica per a la redacció de la revisió i adaptació del Pla d’ordenació Urbanística Municipal
de Teià (POUM). Aquest equip ha estat el redactor recentment dels POUM de Sitges i de Lloret, entre altres. Aquesta
revisió, haurà d’incloure, a més, el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i el Pla de Mobilitat del municipi.
En el jurat que formava la mesa de
contractació, a més dels tècnics municipals,
de l’alcalde i dels portaveus municipals,
comptava amb la presència del subdirector

general d’Urbanisme i d’un arquitecte
nomenat pel Col.legi d’Arquitectes. El cost
dels treballs de revisió pugen a 202.000
EUR, a càrrec del pressupostos ordinaris

del 2006 i del 2007, i l’Ajuntament
preveu enllestir tot el procés en uns 16
mesos aprox., comptant tot el procés
de participació ciutadana.

Avanç de planificació de la revisió del POUM i de la participació
S’ha creat la Comissió de Seguiment de la
revisió del POUM, constituïda per l’alcalde
i el regidor de Participació Ciutadana, a
més dels quatre portaveus municipals
(ERC, CiU, PSC i PP), l’arquitecte municipal,
Josep Anton Novo, i l’arquitecte redactor

del POUM, Estanislau Roca, i el director
o un tècnic de l’empresa Kreanta de
participació ciutadana. La Comissió es
reunirà mesualment, de moment.

6 de maig (dissabte): 1a jornada de
Participació ciutadana: Presentació
6 d’abril (dijous), 20h, a la Unió: general del procés de revisió del POUM
Explicació pública dels criteris inicials i de participació ciutadana, a càrrec de
aprovats per Ple, a càrrec d’Estanislau Kreanta i Estanislau Roca.
Roca i l’arquitecte municipal, Josep
Anton Novo.
27 de maig (dissabte): 2a jornada

Adjudicat el procés de

participació ciutadana
de la revisió del POUM

de març, per fixar i establir els criteris
inicials que hauran de regir els treballs de
revisió del POUM, que van ser aprovats
en el Ple extraordinari del 30 de març,
actualment en exposició pública.

La primera reunió va tenir lloc el 22

Calendari previst:

(A partir d’aquesta presentació, l’empresa
Kreanta trametrà una enquesta tancada
elaborada sobre la base d’aquests
criteris inicials aprovats, amb carta
d’acompanyament de l’alcalde, als
majors de 16 anys.)

ciutadana

Participació ciutadana: El model territorial
davant de la revisió del POUM, a càrrec
de Kreanta i Estanislau Roca.
17 de juny (dissabte): 3a jornada Participació
ciutadana: El model de qualitat de vida
davant la revisió del POUM, a càrrec de

Fases i

Kreanta i Estanislau Roca.
(Complementàriament, s’hauran
analitzat els suggeriments rebuts, per
part de la Comissió tècnica i per part
de la Comissió de Seguiment.)
Redacció i tramitació a aprovació inicial
del POUM al Ple de juliol (previsió).
(Seguida de l’exposició pública d’un
mes de l’aprovació inicial del nou POUM,
moment a partir del qual s’inicia el procés
formal de presentació d’al.legacions.)

calendari del Pla de Participació

El passat febrer es va adjudicar també
l’encàrrec de consultoria i assistència
per a la realització del Programa de
participació ciutadana en la revisió del
POUM de Teià a l’empresa KREANTA,
Cultura, Coneixement, Comunicació
SL, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars del procediment
negociat aprovat per resolució d’Alcaldia
el 7 de febrer per a l’adjudicació del
contracte de consultoria i assistència
per a la realització del Programa de
participació ciutadana en la revisió
del POUM de Teià, per un import de
14.964 EUR.
A la mesa de contractació, hi ha van
participar l’alcalde, Andreu Bosch i
Rodoreda (ERC), Josep Botey i Solà
(portaveu del grup grup municipal CiU)
i Joan Antoni Martinez i Manso, regidor
de Participació ciutadana (PSC).
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L’Ajuntament de Teià obrirà una oﬁcina al ciutadà per a temes
administratius i tècnics de revisió del POUM, dijous a la tarda, de 18 a 20h.
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Conveni definitiu d'habitatge social a la Plana
L’Ajuntament de Teià, INCASOL i el Departament de Medi Ambient
i Habitatge tanquen el conveni definitiu per a la construcció dels
93 habitatges socials de la Plana i per a l’execució del projecte
de la plaça de Catalunya d’habitatge per a gent gran, el nou CAP
i l’aparcament soterrat de 75 places.
El passat 28 de març es va signar la modificació del conveni subscrit el
gener del 2005 entre l’Ajuntament de Teià, INCASOL i el Departament
de Medi Ambient i Habitatge, que amplia de 80 a 93 els habitatges
socials a construir al sector de la Plana (1/3 en règim de lloguer i
2/3 en règim de compra/venda), a més de garantir, també a càrrec
d’INCASOL, la construcció dels 16 habitatges de lloguer per a gent gran
de la plaça de Catalunya, amb un aparcament soterrat de 75 places.
El conveni ja preveia, d’acord amb el conveni amb el Departament
de Salut, la construcció del nou CAP de Teià.
Amb aquesta modificació, l’Ajuntament de Teià no haurà d’assumir
els costos de construcció de l’aparcament soterrat, que, però, rebrà
40 places en règim de concessió administrativa peer 50 anys, 10 de

Signatura del conveni a la Sala de Plens

A més, INCASOL hi construirà un
local comercial d’uns 190 m2, que
concessionarà directament per concurs.
I l’Ajuntament, amb ajut del programa
d’Acció Territorial del PUOSC 20042007 del Departament de Governació
i Administracions Públiques, costejarà
la urbanització de la nova plaça de
Catalunya adjacent a aquesta nova zona
d’equipaments municipals i públics del
centre del poble.

les quals l’aJuntament cedirà a l’Agrícola de Teià, SCCL, que va cedir
l’any passat la titularitat del solar de la Cooperativa a l’Ajuntament.
INCASOL també cedirà dos locals semisoterrats de propietat a
l’Ajuntament de Teià (amb accés pel passatge de Sant Mateu): un de
70 m2 i un de 130 m2, un dels quals correspon a l’Agrícola de Teià,
a canvi de la cessió del solar, i l’altre per a oferir serveis assistencials
municipals a la gent gran.
Van signar el conveni Ricard Fernández
Ontiveros, secretari d’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya
i vicepresident adjunt del Consell
d’Administració de l’Institut Català del
Sòl, i l’alcalde de Teià, Andreu Bosch i
Rodoreda. També hi van assistir: Antoni
Teignier, subdirector general d’Habitatge
Social del Departament de Medi Ambient
i Habitatge; Francesc Valls, president
de l’Agrícola de Teià; Agustí Barbolla,

Ubicats al camí d’Alella i al carrer Migjorn

portaveu del grup municipal d’ERC; Josep
Anton Novo, arquitecte municipal, i Josep
M. Blanco, secretari municipal.
Tenint en compte que els dos projectes
de la Plana i de la plaça de Catalunya ja es
trobem en la fase de redacció executiva,
adjudicats pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge, INCASOL preveu
que les obres de totes dues actuacions
puguin començar passat l’estiu, abans
d’acabar l’any a tot estirar.

nous passos de vianants

El passat mes de febrer s’han instal.lat nous passos de vianants: al començament del
camí d’Alella, enfront del nou parc infantil de Vallbellida, i a l’inici del carrer Migjorn,
a tocar de la
nova parada
de l’autobús
interurbà
Teià-Alella,
on s’hi ha
col.locat un
protector de
gual.
L’equip de govern informa
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Desestimada la sol·licitud de suspensió
del Pla especial de l’IES de Teià
Urbanisme desestima la sol.licitud de la
Comunitat de Propietaris de Sant Berger
de suspensió de l’executivitat del Pla
especial de l'IES de Teià.

Detall del projecte de l'IES Teià

El director general d’Urbanisme ha
desestimat la petició de suspensió de
l’executivitat de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
de 22 de setembre de 2005, pel qual es
va aprovar definitivament el Pla especial
urbanístic IES Teià, formulada en el recurs d’alçada interposat per la Comunitat
de Propietaris de la urbanització Parc Sant Berger.
Amb aquesta resolució l’Ajuntament de Teià preveu que les obres de l’IES es puguin
iniciar entre maig i juny, atenent a l’adjudicació de les obres que el Departament
d’Educació, a través de GISA i ICF-E, ha d’enllestir aquest mes d’abril.

Concedida la llicència d’obres i
d’activitat municipal per a
la construcció de l’IES de Teià
L’Ajuntament de Teià va concedir el passat 29 de març la llicència
d’obres i la llicència d’activitat municipal al Departament d’Educació
per a la construcció de l’IES de Teià.
Pel que fa als accessos a l’IES pel torrent de Sant Berger, el projecte d’urbanització
del sector de Folch i Torres està aprovat definitivament per Urbanisme, i
l’Ajuntament només està pendent de l’aprovació de l’expedient de reparcel.lació,
per tal que a l’entorn de maig també puguin començar les obres d’urbanització
i eixamplament del tram nord del torrent de Sant Berger.

Enllestit l’enjardinament del tram
nord del torrent de les Monges i del
carrer Rafael Casanova

La Generalitat ha
licitat les obres de
construcció de
l’IES de TEIÀ
El DOGC de 6 d'abril de 2006 ha publicat
les bases de la licitació de les obres de
construcció de l’IES de Teià, amb un
termini d’execució de 14 mesos i un
pressupost de 4.660.396,27 euros (IVA
del 16% inclòs). Fa deu dies l’Ajuntament
de Teià de Teià ja havia concedit la
llicència d’obres i la llicència d’activitat
municipal al Departament d’Educació.
S’espera, doncs, que les obres puguin
començar abans de l’estiu per tal de
garantir l’entrada en funcionament
del nou institut de Teià el curs 20072008, d’acord amb el compromís
del Departament d’Educació.Paral .
lelament, aviat començaran les obres
d’eixamplament i urbanització del tram
nord del torrent de Sant Berger, per
garantir l’accés directe tant rodat com
per a vianants al futur institut, que es
construirà a la zona d’equipaments
municipals de Sant Berger.

Cal destacar la presència i la posada en valor del
garrofer centenari de can Xarpeta, que fou trasplantat
en inciar-se les obres a càrrec del promotor
urbanístic del sector, Prohate, SL. El promotor
també ha hagut d’urbanitzar, amb llarbordes, el
darrer tram del carrer Rafael Casanova.
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Aprovats els nous noms de carrers del
Pla parcial de la Plana
El suec Eric Svensson (en “Suensen”), director de la Colònia Sueca Catalana
de Teià, i l’escriptora i feminista Maria Aurèlia Capmany apareixen en el
nou nomenclàtor, al costat de la pedagoga Marta Mata i el municipi toscà
de Massarosa, agermanat amb Teià
Amb un acord consensuat amb totes les
forces polítiques que integren l’Ajuntament
de Teià (ERC, CiU, PSC i PP), el Ple del
16 de març va aprovar inicialment per
unanimitat la proposta de nomenclàtor
dels quatre nous carrers de la urbanització
del Pla parcial urbanístic de la Plana i
del tram sud de la riera de Teià i traçat
de la futura carretera que connectarà el
passeig de la Riera amb la N-II.
Els criteris d’assignació dels noms de
carrers ja van ser aprovats en acord de Ple
de 18 de setembre de 2003, sobre la base
dels quals es justificava la conveniència
de recuperar els topònims locals, cosa
que coincedeix amb la preservació del
topònim de la Plana, ben documentat i
propi del sector urbanístic.
A més a més, com que la Plana serà
la ubicació de la futura llar d’infants
municipal, era una oportunitat d’establir
un lligam simbòlic amb personalitats
de rellevància històrica i social, tant
vinculades directament amb Teià, com ara
Eric R. Svensson (1910-1973), director
de la Colònia Sueca Catalana de can
Wertheim, auspiciada els anys 19381939 per l’Ambaixada de Suècia, que
va significar una ajuda humanitària i de
formació humanística molt significativa

Col·locat

urbà

mobiliari

a la Molassa,
a la zona verda dels

per als infants de Teià; i també l’escriptora,
pedagoga i feminista Maria Aurèlia
Capmany (1918-1991), una de les
responsables de l’acollida d’infants
refugiats de Barcelona i Madrid a l’Hogar
Sueco-Catalán (o Hogar Jorge Brantin)
ubicat a Can Godó, a Teià, durant els
mateixos anys de la Guerra Civil, tal com
recullen els documents gràfics editats per
l’Ajuntament de Teià d’Homenatge de Teià
a Suècia. Però també vinculades amb el
món de la infància des d’una perspectiva
nacional, com ara la pedagoga Marta
Mata i Garriga (1926), ben activa en el
camp de l’educació i de l’ensenyament en
català tant durant els anys de la repressió
franquista com durant els anys de la
democràcia fins a la data d’avui.
Amb aquesta proposta consensuada també
s’ha volgut corregir el desequilibri al
nostre municipi de noms de personalitats
femenines en el nomenclàtor oficial
de carrers de rellevància en l’àmbit
sociocultural.
I també reflecteix el recent agermanament
oficial amb el municipi toscà de Massarosa
(2005), el primer en la història del nostre
municipi.
Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde

Acord de Ple del
nou nomenclàtor
Aprovar inicialment el nomenclàtor
de carrers que segueix
corresponents al sector del Pla
parcial urbanístic de la Plana:
Carrer A:
Passeig de la Plana.
Carrer B:
Carrer d’Eric R. Svensson.
Carrer C:
Carrer de Maria Aurèlia
Capmany.
Carrer D: Carrer de Marta
Mata i Garriga.
Aprovar inicialment la
denominació del tram sorrenc de
la riera de Teià (futura carretera
de Teià al Masnou): Passeig de
Massarosa.
Determinar que l’acord d’aprovació
inicial del nomenclàtor de carrers
al sector Pla Parcial urbanístic de La
Plana i del tram sorrenc de la riera
de Teia, sigui considerat aixecat
a definitiu si no es presenten
al.legacions o reclamacions en la
seva contra, havent de romandre
exposat al públic pel termini de
quinze dies hàbils mitjançant
anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la província i pels
mitjans de costum d’aquesta
localitat.
Teià, 16 de març de 2006

Nova

zona infantil

Habilitada una petita zona
infantil a la plaça de les
Teixidores i Ordidores

carrers
Xops i
Alzines
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L’Ajuntament de Teià

aprova per unanimitat una proposta

d’ampliació del PEIN
Arran de l’acord del Consell Plenari del
Parc de la Serralada Litoral de 2005 de
sol.licitar als ajuntaments consorciats
un acord plenari sobre la conveniència
d’ampliació de l’Espai d’Interès Natural
de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, a fi i
efecte de coordinar les propostes dels
diferents municipis i elaborar una proposta
única per tal de traslladar-la a la Direcció
del Medi Natural del Departament de
Medi Ambient i Habitatge (atès que és
el Govern de la Generalitat de Catalunya
qui aprova les propostes d’ampliació
del PEIN), el Ple de l’Ajuntament de Teià
del passat mes de gener va aprovar per
unanimitat una proposta d’ampliació en
els punts següents:
1. El turó del Cementiri, entre els
torrents de Can Nadal i el torrent de
la Murtrera, per tal de preservar tot el
turó i les seves vinyes fins a les zones
urbanes situades al sud.
2. El vessant de llevant de la Riera: es
proposa abaixar la cota uns vint metres,
deixant com a límit la sèrie d’edificacions
senyorials molt importants, situades en
aquest vessant; i es manté el mateix límit
a partir de Can Munt i amb els sectors
urbans de la muntanya (les Delícies, Gran
Vista, Paradís-Assumpció-Santa Fe).
3. El vessant de ponent de la Riera:
es proposa de situar el límit sempre per
sota de la línia de carena del camí de
la Serra, a fi i efecte de protegir la vall
de Rials i preservar-ne el conreu de la
vinya, per tal que el límit del sòl urbà
no arribi a la carena. Així, en el paratge
del Cau de la Guineu es baixa també

la cota uns vint metres, fins a Ca l’Uriach; se segueix pel límit urbà del sector
de la Molassa i el Pla especial de rodalies de Can Bassols; es baixa pel torrent
situat al sud d’aquest sector fins al torrent de Casa Bru, a prop de Can Solanes;
i es manté a la cota 160 fins a la cruïlla entre el camí de la Serra i el carrer Josep
Puigoriol; finalment, transcorre el camí de carena en el tram del carrer Joan XXIII
i després baixa per l’altra carena pel torrent situat al nord del Pla especial de
rodalies del sector Joan XXIII.
Per tant, es proposa la protecció d’una zona de valor paisatgístic fonamental com
el turó del Cementiri i la protecció de la vall de Rials i el Cau de la Guineu.
Actualment el terme de Teià té dintre del parc 210,2 Ha; i l’ampliació representa
unes 92,9 Ha, és a dir, un augment d’un 44,2%.

Imatges nevades del Mirador de la Cornisa (Teià), dins el Parc de la Serralada Litoral, a finals de gener
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rep el fons
arxivístic i bibliogràfic de can Barrera
L’Ajuntament de Teià

Mitjançant un acord entre l’alcalde de
Teià, Andreu Bosch i Rodoreda, i el Sr.
Josep Barrera i Arenas, propietari de can
Barrera, l’Ajuntament de Teià ha rebut
en dipòsit el fons arxivístic i bibliogràfic
familiar que es conservava a la casa pairal
de la família, a can Barrera (Teià), amb el
compromís que aquest fons s’incorporarà
i es conservarà, un cop inventariat i
catalogat, al futur arxiu municipal que
s’ubicarà a la masia de can Llaurador,
una vegada hagi estat restaurada i
rehabilitada com a edifici annex i adjacent
a la futura biblioteca municipal que s’ha
de començar a construir aquest any.
Entre els documents més rellevants,

hi ha rebuts, pensions i contractes
d’arrendament a parcers de les terres
i vinyes propietat de la família Barrera,
bàsicament dels segles XVIII i XIX, amb
manuscrits de la comptabilitat de la
hisenda familiar de l’època, documents
interessants alhora per la transcripció
de la toponímia local i els antropònims
i llinatges de l’època, però també pel
nomenclàtor de les mesures de capacitat
de les collites i de la producció agrícola,
com ara la “Llibreta ahont són notats tots
los fruits que se han cullit en la heretat
de Casa Barrera de Tayà cada any per
si comensant en lo any 1801 y següens”.
També hi trobem almanacs i calendaris del

I

Un dels documents del fons Barrera

XVIII i del XIX amb anotacions manuscrites
sobre les collites i la climatologia.
També cal destacar documents de valor
literari, com ara un manuscrit de 1822 que
transcriu una cançó d’arrel popular local,
probablement pròpia de les Caramelles,
de mofa i lloança a les fadrines i pubilles
de les principals cases pairals de Teià,
amb títol “Cansó nova de las miñonas de
Tayà en lo any 1822”, que comença així:

III

qui gusti escoltar

(Resposta):

La Margarideta,

(Resposta):

la de can Mateu,

La seva estatura

una cançoneta

La seva estatura

és molt bufoneta,

jo vos la diré:

sense agraviar.

jo vos la diré:

com tots ho veieu.

sembla un ramet

Penso per cantar

de moltes minyones

Que n’és pubilleta,

de flor de taronger.

llicència tindré,

diré el que sabré. […]

haveu de saber,

[…]

Que escolti tothom

llicència demano

que és joveneta

i silenci també.

i s’explica bé.

(Nota: Hem regularitzat l’ortografia
de l’original manuscrit.)

Des d’una perspectiva
històrica, convé remarcar
la “Cançó que's canta
al to de la que's tragué
als Fusillers se feren en
Cataluña en lo any 1773”
i la “Cansó treta sobre
de l’alborot que hi ha en
Fransa”, inspirada en la
revolució política i social

de la França de la fi del XVIII i la creació de l’Assemblea Nacional, que comença amb aquestes tres estrofes:
Perdut està lo Regne de França,

Se ha inventada una llei nova

sens llei, justícia que rigor;

per viure ab tota llibertat:

Dins de París l'han collada
esta Assemblea Nacional,

ja los protestants, jueus, calvinistes,

pretenen que lo dret de l’home

que en sí conté dotze cents hòmens

tot ho governen, ai dolor!

és de ser llibre a l’haver nat.

d’una canalla infernal,
excepto bisbes

La Iglésia Santa,

Ab esta idea

que és lo que espanta,

una Assemblea

i arquebisbes,

tiren per terra, ab gran furor.

de totes sectes se han juntat.

nobles i altra gent principal. […]

En aquest sentit, i també de gran valor històric, cal destacar una carta manuscrita, redactada en castellà, i datada a Roma
el 16 de gener de 1793, que explica molt detalladament un motí esdevingut a Roma, causat per un conflicte diplomàtic
provocat per l’actitud bel.ligerant de l’armada francesa a Nàpols i a Sardenya.

El Consell Comarcal
del Vallès Oriental
catalogarà el fons
documental de
can Barrera
L’arxiver Xavier Pérez Gómez, director
de l’Arxiu General del Vallès Oriental,
catalogarà els documents procedents
del fons arxivístic de Can Barrera.
Mentre durin els treballs de catalogació,
els documents seran custodiats a la
seu de l’Arxiu Comarcal del Vallès
Oriental, a Granollers.

En el vessant més bibliogràfic, hi ha
llibres impresos de la segona meitat del
XVII i tot el XVIII, sobretot de caràcter
litúrgic i religiós (un dels avantpassats
de la família Barrera era capellà), fins a
llibres i revistes diversos dels primers
anys de la postguerra, ja al XX. Des d’una
òptica sociocultural, cal destacar manuals
i gramàtiques (franceses, angleses,
castellanes, llatines…) impreses al XIX,
i també un bon inventari de revistes
satíriques de començament del XX, com
ara el Cu-cut!.
També cal remarcar el valor toponomímic
i topogràfic de dos plànols d’algunes

de les propietats de la família Barrera
de la primera meitat del XX, com ara
el “Plano de la propiedad de la finca
de D. Luis Barrera Xammar”, d’escala
1:1000, de l’any 1935; i un “Plano de la
urbanización La Colomina propiedad de
D. Luis Barrera sita en Masnou-Ocata”,
d’escala 1:400, de 1945.
Des d’aquestes ratlles, vull agrair en nom
de l’Ajuntament de Teià aquest dipòsit al
Sr. Josep Barrera i al Sr. Vicenç Albalat,
administrador i aporedat de la família.
Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde
L’equip de govern informa
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Acord de Ple d’aprovació de l’inventari
de 742 llibres i publicacions dels Fons
bibliogràfic de Can Barrera

Can Barrera i Casa Pol

Vista la resolució d’Alcaldia 52/2006, de 30 de gener de 2006, d’Acceptació
de dipòsit provisional de la biblioteca personal del Sr. Josep Barrera i Arenas,
mitjançant la qual l’Ajuntament de Teià n’acceptava el dipòsit provisional amb
la finalitat de presevar aquest fons bibliogràfic i arxivístic, i d’inventariar-lo en
el futur arxiu municipal de Can Llaurador.
Atès el compromís, mitjançant la mateixa resolució de realitzar l’inventari detallat
dels documents manuscrits i llibres impresos dipositats (en 17 caixes de cartró)
a l’objecte de la seva posterior aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
Atès que l’Ajuntament de Teià va contractar el Sr. Carles Velasco Felipe per a
realitzar l’inventari del fons bibliogràfic (15 de les 17 caixes) i que aquest ha
finalitzat l’inventari en qüestió, amb títol “Fons bibliogràfic de Can Barrera, Teià,
ss. XVII-XX”, amb registre d’entrada d’aquest Ajuntament núm. 1.520, de 16 de
març de 2006.
Tenint en compte que hi ha el compromís de la Subdirecció General d’Arxius
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya d’encarregar en breu
l’inventari del fons arxivístic (2 de les 17 caixes) del Sr. Josep Barrera i Arenas,
tasca que no es podrà enllestir abans de 6 mesos.

El Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat el següent acord:

1. Aprovar l’inventari del “Fons bibliogràfic de Can Barrera (Teià), ss. XVIIXX”, procedent del dipòsit provisional de la biblioteca personal del Sr. Josep
Barrera i Arenas, que consisteix en 742 unitats de registre (contingudes
provisionalment en 15 de les 17 caixes de què consta el dipòsit).

2. Conservar provisionalment aquest fons bibliogràfic a la seu museística
i arxivística de Ca la Cecília, propietat d’aquest Ajuntament, fins que no
sigui definitivament traslladat i catalogat a la futura seu de l’Arxiu Municipal
de Can Llaurador per a la consulta pública.

3. Traslladar aquest acord al Sr. Josep Barrera i Arenas i agrair-li’n el
dipòsit provisional a l’Ajuntament de Teià.

4. Felicitar el Sr. Carles Velasco Felipe la qualitat i l’exhaustivitat de
l’inventari del “Fons bibliogràfic de Can Barrera (Teià), ss. XVII-XX)”.
Teià, 16 de març de 2006.
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Alguns detalls del
Fons bibliogràfic de
can Barrera
Realitzat l’inventari del fons bibliogràfic,
s’han localitzat exemplars de gran interès
històric, com ara una edició de 1680 del
Romancero espiritual de Lope de Vega; els
dos primers volums d’un total de quatre de
l’obra Philosophia Thomística de Fra Antonio
Goudin Lemovicensi, datats el 1779, que
presenten interessants gravats de la lluna
i un mapa del món, entre d’altres. Com a
curiositat, un llibre de temàtica religiosa,
en llengua castellana, del segle XVIII
conservava en el seu interior dues hòsties,
molt probablement contemporànies, d’un
avantpassat Barrera capellà.
Destacables són també els diversos articles
del teianenc i científic Dr. Jacint Barrera i
Arenas (Teià, 1852-1920) i una obra inèdita,
de 14 pàgines mecanografiades, escrita per
en Lluís Barrera, fill de l’anterior, on relata
les diverses experiències viscudes en una
peregrinació a Terra Santa el 1935.
Així mateix, destaquen també dues obres
il.lustrades per Antoni Batllori i Jofré
(1915-1999), el darrer representant d’una
generació de grans dibuixants catalans
(Opisso, Junceda, Anglada, Mallol...) i
promotor del Fons Batllori de Teià: Cuentos
de mi cabaña, de Josep Ma. Folch i Torres,
publicat el 1923, on també apareixen
il.lustracions de Joan Junceda, mestre
admirat i gran amic d’en Batllori; i un
Silabario per a infants, on els dibuixos
d’en Batllori omplen totes i cadascuna
de les pàgines de color. A més, trobem
les Memòries d’un cavaller, de Jaume
Raventós, amb il.lustracions de Joan
Junceda (1932).
Aquestes fantàstiques troballes
bibliogràfiques s’acompanyen, a més,
d’interessantíssims exemplars del XIX
constituïts per col.leccionables, com ara
10 fantàstics volums enquadernats en pell
i extraordinàriament ben conservats del
Folletín del Diario de Barcelona del 1865;
un compendi sobre la guerra de Rússia i
França, tractats d’aritmètica, manuals de
llatí, diverses publicacions de grans obres
literàries universals en format de butxaca
de la “Bibliotheque Nationale” de París i la
Biblioteca Nacional de Madrid, etc.
Carles Velasco Felipe
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CELLA VINARIA
fons europeus FEDER 2006
El Projecte

rebrà un ajut de 100.000 EUR dels
L’Ajuntament de Teià ha estat inclòs en l’aprovació inicial de
la distribució del fons europeu FEDER (objectiu 2, anualitat

2006) que acaba de publicar el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya,
amb un ajut de 100.000 EUR destinats al capítol d’inversions i equipament arqueològics i museístics.
D’aquesta manera, es renova per a l’exercici
2006 el suport dels fons europeus FEDER
que el Projecte CELLA VINARIA va rebre
el bienni 2004-2005, amb una aportació
aleshores de 200.000 EUR, actualment
en fase d’execució.
Aquest cofinançament europeu addicional
de 100.000 EUR per a l’exercici 2006,
juntament amb el suport del Departament
de Cultura —amb un futur conveni
de cofinançament amb l’Ajuntament
de Teià que afectarà el bienni 20062007— i naturalment comptant amb el
patrocini del món privat (fins ara amb les
aportacions tan significatives d’ACESA
—amb un total de 147.000 EUR entre els
exercicis 2003-2005—, Caixa Laietana
—amb 68.000 EUR— i Alella Vinícola
Can Jonc —amb 27.000 EUR— i altres
aportacions privades de Materials Homs

SL, Transports i Àrids Alsina SL i Jorge
Puigoriol Sala SA) garantirà que a mitjan
2007 es pugui enllestir la Fase 8 del Pla
director CELLA VINARIA d’adequació,
conservació i reintegració de les estructures
del jaciment romà vitivinícola de Vallmora
(Teià), amb rèpliques de les premses
de vi i amb la cobertura definitiva, per
tal d’obrir al públic i fer visitable cap
a mitjan 2007 aquest celler romà dels
segles I aC – II dC.
Paral.lelament, l’Ajuntament de Teià,
coordinadament amb els Ajuntaments
del Masnou i d’Alella —i també amb el
suport del Consell Comarcal del Maresme
i del Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme—, està treballant
amb la Direcció General de Turisme la
construcció d’una oficina de turisme
cultural a la zona d’equipaments del

jaciment de Vallmora (Teià), amb l’objectiu
que esdevingui una prova pilot de la
Xarxa d’Històtops de Turisme Cultural
que el Departament de Comerç, Cosum
i Turisme ha prersentat al Ministeri de
Turisme com a pla de dinamització
turística a Catalunya.
Aquest punt mancomunat de turisme
cultural de Teià, Alella i el Masnou passa
per l’adequació d’una connexió turística
ente l’àrea de descans de la C-32, en
terme municipal del Masnou, amb la
zona d’equipaments de Vallmora, a Teià,
a tocar del jaciment romà vitivinícola,
un projecte que l’Ajuntament de Teià
ha començat a estudiar amb ACESA/
Abertis, concessionària de l’autopista
C-32 i que posteriorment traslladarà
al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.

Signat els convenis amb Alella Vinícola Can Jonc,
amb Jorge Puigoriol Sala i amb Materials Homs de
suport al Projecte CELLA VINARIA
L’Ajuntament de Teià ha signat tres nous
convenis de patrocini del Projecte CELLA
VINARIA, concretament amb Alella Vinícola
Can Jonc SL, de moment l’únic productor
i elaborador de la DO Alella que ha donat
suport al projecte; amb l’empresa tèxtil
local de blanqueig Jorge Puigoriol Sala, SA;
i amb Materials Homs, SL, empresa local
de materials de la construcció.

Per part d’Alella Vinícola, el conveni comporta
una aportació de 6.000 EUR; Materials
Homs, n’hi aporta 4.000, mentre que Jorge
Puigoriol Sala hi aporta 3.000 EUR, totes
tres aportacions per a l’exercici 2006, que
aniran destinats a la Fase 8 del projecte de
restauració i reintegració de les estructures
del jaciment de Vallmora (Teià).

L’empresa Tecno Design ha dissenyat una encunyadora de
sestercis romans commemoratius de la CELLA VINARIA de Vallmora
Fruit de la col.laboració entre l’empresa
d’enginyeria TECNO DESIGN SL ubicada
a Teià i l’Ajuntament de Teià, Paul
Schaeffler està enllestint el projecte de
disseny d’una encunyadora de monedes
per a la reproducció parcial del sesterci
de Trajà, la moneda que més destaca
de les trobades a les excavacions del
jaciment de Vallmora, a Teià.
La intenció és que el visitant pugui
encunyar ell mateix (mitjançant l’activació
d’una premsa de martell, que reprodueix

el procés que s’utilitzava a l’antiguitat
per encunyar monedes), un exemplar
commemoratiu de la visita a la CELLA
VINARIA, el celler romà de Teià.
Aquesta encunyadora esdevindrà un dels
atractius de l’oficina de turisme cultural
que l’Ajuntament de Teià està projectant
a la zona d’equipaments de Vallmora
amb ACESA i amb la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya,
com a prova pilot de la Xarxa d’Històtops
de Turisme Cultural de Catalunya.
L’equip de govern informa
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L’Editorial Dalmau publica
els Privilegis de Teià
per Sant Jordi
El llibre es presentarà públicament el 21 d’abril
a Teià a càrrec del subdirector general d’Arxius
de la Generalitat de Catalunya
Signatura del conveni d’edició amb Rafael Català.

S’ha signat el conveni d’edició
del llibre entre l’Ajuntament de Teià i l’Editorial Rafael Dalmau

El llibre, que durà el títol de Els privilegis de Teià. El retorn a la jurisdicció reial (1505), a cura de la Dra. M. Teresa Ferrer,
historiadora i medievalista de la Institució Milà i Fontanals (CSIC), que ha curat l’edició íntegra del text del 1505 i l’estudi
introductori, l’editarà Rafael Dalmau, editor, l’editorial barcelonina espercialitzada en llibres d’història, en català.
Amb el conveni subscrit avui entre
l’Alcalde de Teià, Andreu Bosch, i
l’editor Rafael Català, l’Ajuntament
de Teià aporta 4.000 EUR a l’edició
del llibre, gràcies al patrocini privat
de l’entitat bancària BBVA, de Teià,
i de la promotora La Clau d’Or, SA,
que han aportat 2.000 euros cadascun.
L’acte s’emmarca dins dels actes de
commemoració dels 500 anys dels
Privilegis de Teià, als quals també hi han
contribuït Presidència de la Diputació de
Barcelona i el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.

Portada del llibre

L’Ajuntament de Teià distribuirà
gratuïtament exemplars del llibre a
les entitats i associacions locals i a
l’escola El Cim i a altres institucions

Enllestida la pavimentació del camí
del carrer dels Pins i l’aparcament

escolar

locals i comarcals, i també als assistents
a l’acte de presentació del llibre.
L’acte de presentació del llibre tindrà lloc
divendres 21 d’abril, a les 19:30 hores,
a la Casa Municipal de Cultura, a càrrec
de Ramon Alberch, subdirector general
d’Arxius, i de la Dra. M. Teresa Ferrer,
autora del llibre, i serà moderat per la
periodista Teresa Màrquez, directora
de l’edició del Maresme de El Punt.
Paral.lelament, les llibreries de Teià
(El trèvol màgic i L’illa de paper) i dels
municipis veïns també posaran a la
venda el llibre per Sant Jordi, un llibre
que que no arribarà als 6 EUR de cost
de venda al públic.

Asfaltat de nou
el carrer del
Pi de l’Indià
Amb un cost d’uns 36.000 EUR, s’ha
asfaltat de nou el carrer del Pi de
l’Indià, molt malmès pel pas dels anys
i per l’efecte de les arrels dels pins
del sector. Aquesta era una de les
inversions previstes per al 2006.

Amb un cost d’uns 54.000 EUR, s’han enllestit aquest mes de març les
obres de pavimentació, amb llamborda, del tram final del carrer dels Pins,
actualment un dels camins escolars més usats pels infants (i pares i mares,
i avis i àvies), que dóna accés a l’entrada d’educació infantil del CEIP El Cim.
Aquest tram ja fa més d’un any que és restringit a vianants.
Complementàriament, s’ha procedit a l’asfaltat de la placeta d’aparcament
del carrer dels Pins, a fi i efecte d’ordenar i condicionar l’estacionament de
vehicles, i s’hi ha construït un petit muret de contenció de terres.
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1r premi de la campanya de promoció del comerç local

Impressions
del viatge a Massarosa
Va ser una gran sorpresa que ens toqués aquell viatge. Tota una
experiència que no oblidarem mai. Anar a Massarosa va ser fantàstic:
la gent ens van rebre amb els braços oberts, van estar molt pendents
de nosaltres procurant que ens trobéssim molt còmodes en la nostra
estada, i així va ser.
Vista del llac de Massaciuccoli, a Massarosa.

La Gent Gran
de Teià viatja
a Massarosa

La Gent Gran de Teià i l’agermanament
amb la vila de Massarosa (Itàlia): viatge a
Massarosa del 10 al 17 de juny de 2006.
Ara fa aproximadament dos anys, per iniciativa
de l’Ajuntament de Teià, es va iniciar el procés
d’agermanament amb Massarosa, municipi situat
a la Versilia, en plena Toscana (Itàlia).

Va ser molt tranquil i agradable passejar per la Casa Rossa, on ens
allotjàvem. La tranquil.litat d’aquell lloc no es pot explicar amb quatre
paraules, s’ha de viure. Vam visitar pobles tan bonics com Lucca, Viareggio
o Pisa… La veritat és que perdre’s en qualsevol racó d’aquella regió és
magnífic. El paisatge d’aquella zona és molt bonic, i encara ho deu ser
molt més quan els arbres floreixin i hi hagi molt més color.
Un record especial ens acompanyarà sempre, l’amabilitat dels nostres
agermanats i les postes de sol.
Gràcies per tot!

Jovita Reixach

Durant aquest procés d’agermanament, com ja
sabeu, en el Casal de la Gent Gran de Teià s’hi
han organitzat diverses activitats. Quan vam
rebre la visita de la delegació de Massarosa a
Teià, composta de representants polítics i de la
societat civil, el col.lectiu de la Gent Gran de Teià
hi va formar part de manera activa en els actes
que es van organitzar.

És per tot això que s’ha pensat realitzar un
viatge a la Toscana i visitar Massarosa, amb el
propòsit que conegueu aquesta vila i la seva
gent, per conviure-hi i compartir experiències i
coneixements.
Els destinataris són totes les persones grans a
partir dels 60 anys. Les inscripcions es poden fer
a l’Àrea de Recaptació de l’ajuntament de 9 a 14h,
des del 6 de març fins al 2 de maig.
El preu total estimat és de 450€, i caldrà fer una
reserva de plaça de 100€. Les places són limitades
(per ordre d’inscripció).
L’equip de govern informa

13

l’equip de govern informa

Voluntariat per a la
prevenció de l’espai
natural de Teià
La tasca del voluntariat
de l’ADF de Teià sabeu
que no es limita als
mesos d’estiu sinó
que realitzen una acció
bàsicament preventiva,
i això és el que fan
cada diumenge de
l’any des del Refugi del Vedat. Ara bé, no
podem negar que la campanya forta arriba
a l’estiu i a tal efecte volen incrementar
els seus efectius.
Existeixen diferents formes de col.laborar,
només cal posar-se en comunicació amb
ells i elles per poder concretar la forma
més adient per a cadascú. Ho podeu fer
contactant al tf. 666 046 909 o bé assistint
a alguna de les reunions de l’ADF que
realitza cada dimarts a les 21h a La Unió.
Us hi esperem. Cuidar del nostre entorn
també és responsabilitat individual i una
forma de voluntariat molt positiva.

Es renova el web municipal amb
voluntat de servei
El WEB de l’ajuntament oferirà un
canvi d’imatge i de continguts a
partir del mes de maig. A l’estand de
l’Ajuntament de la FICOEM podreu
comprovar aquesta nova imatge.
L’objectiu que ens hem marcat ha
estat que sigui un web d’informació
i de servei a la ciutadania.
En aquesta línia ja hem anat
incorporant certes actuacions des
del mes de febrer com són diferents

El gener es va superar el rècord de
recollida de brossa orgànica des
de l’inici del servei el 2004

Amb una recollida de brossa orgànica
de 21.300 kg al gener, aquesta xifra
és la més alta aconseguida des que va
entrar en funcionament el servei el gener
del 2004. En canvi, al febrer la quantitat
recollida va ser de 20.560 kg, si bé la
quantitat de brossa de rebuig va baixar
fins als 150.160 kg, una de les xifres

Aprovada per unanimitat l’ordenança
municipal de convivència ciutadana
El passat dia 16 de març es va aprovar
per unanimitat l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana. I, per tant, s’ha
obert un període d’exposició pública per
tal de poder-hi presentar al.legacions.
Aquesta ordenança vol ser un mitjà de
treball per a l’administració a fi efecte
de regular l’espai ciutadà de convivència,
atès que sovint l’Ajuntament de Teià no
disposava dels mecanismes adients per
afrontar les diverses problemàtiques
que es presentaven.
Com a aspectes més rellevants, cal
remarcar tot allò que fa referència a les
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tràmits “en línia” que alguns ciutadans
i ciutadanes n’han fet servir i també
s’han penjat temes d’actualitat:
informació sobre matriculacions
escolars, oferta educativa, ordenança
de convivència ciutadana, horaris i
itinerari del bus, …

relacions del comportament i la conducta
ciutadana, als aspectes mediambientals
(llum, soroll, neteja…), al gaudi dels
espais i béns públics, i la possibilitat de
poder emprendre actuacions educatives
envers les purament coercitives.
En aquest sentit, i d’acord amb la realitat
del nostre municipi, l’Ordenança no és
agosarada, per tal com planteja un tracte
educatiu vers els incompliments lleus de
la normativa i possibilitant la prestació de
serveis alternatius en benefici de finalitats
públiques i socials amb convenis amb
entitats, tant públiques com privades,
sense ànim de lucre.

més baixes dels darrers anys.
Aquestes dades prabablement són
conseqüència directa de la major
sensibilització dels vilatans i vilatanes
arran de la campanya d’informació
domiciliària i pública que l’Ajuntament
de Teià va encarregar a l’empresa GAIA
aquest desembre passat, amb un ajut de
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona de 3.200 EUR.
En dos anys de servei, fins al desembre
del 2005 s’havia consolidat una mitjana de
recollida d’orgànica de 19.000 hg mensuals,
i només s’havia arribat a superar els 21.000
kg en tres ocasions: 21.180 kg el maig de
2005, 21.060 kg el març de 2004.
També es dóna el cas que la mitjana de
materials d’impropis a la brossa orgànica
és de l’entorn del 8% (el segon semestre
de 2005 fou del 6,47% d'impropis).
L’Ajuntament de Teià agraeix l’esforç i
esperona els teianencs i teianenques a
arribar fins a l’objectiu dels 25.000 kg
mensuals i a millorar-ne la qualitat de la
recollida.
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Decebedora assistència a les xerrades
de formació i orientació
Al llarg del mes de
febrer es van realitzar
dues xerrades obertes a
mares i pares interessats, preferentment
de l’alumnat de Teià a l’IES-Alella, en
relació a dos temes força interessants:

“El meu fill/a té problemes amb la droga”
i “Les sortides professionals després de
l’ESO”. Val a dir que ha estat decebedora
l’assistència a ambdues. L’esforç que
des de la regidoria es fa per aconseguir
implicar els educadors de l’institut, per

S’inicien els Programes preventius

educatius

Al llarg dels mesos de febrer i març
s’han portat a terme a l’escola El Cim
els programes preventius de: Alteracions
del llenguatge en EI i Exploració visual
optomètrica. Aquests programes
educatius tenen l’objectiu d’oferir
als i les mestres l’assessorament de

professionals de d’altres àmbits que
afavoreixin la seva tasca a l’aula. Poder
detectar a temps alteracions, petits
dèficits o orientacions metodològiques
en aquests àmbits possibiliten una
intervenció individualitzada per part dels
educadors i educadores i acompleixen
l’objectiu preventiu.

Es comença a planificar el curs 20062007 pensant en l’ampliació de
del proper curs escolar 2006-2007
la tercera línia
En aquest mes d’abril el Departament
d’Educació farà la presentació del seu
projecte d’ampliació a l’ajuntament i
esperem que al llarg del mes de maig
faci el mateix a la comunitat educativa.
Per altra banda, durant els mesos de
febrer i març, la regidoria ha mantingut
diverses reunions amb els responsables
del Departament a fi efecte de poder
concretar les actuacions necessàries
per a la distribució d’espais al llarg

Informació

que amb molta probabilitat consistirà
en la ubicació d’un mòdul prefabricat.
És objectiu de la regidoria aconseguir
que la direcció del centre tingui tots
els elements temporals de l’ampliació
per tal de poder realitzar una bona
planificació acadèmica del curs proper
abans de finals d’aquest mes d’abril i,
aprofitant les converses, ha concretat
una reunió entre el Departament i la
Direcció de l’escola per després de
setmana santa.

una banda, i de poder oferir un espai
de debat i formació a les famílies no
s’ha vist gens compensat.
Considerem que la Secundària ha de
comportar una implicació més directa
dels pares i mares, diferent de la de
Primària, ja que sovint ens ho han fet
saber i n’estem convençuts. Malgrat
tot continuarem apostant per aquest
tipus d’oferta esperant una resposta
més efectiva.

Finalitza el procés
de regularització
contractual dels
treballadors i
treballadores de
l’ajuntament

La situació trobada a l’inici de legislatura
de la plantilla de personal laboral que
suposava un 48,14% de personal amb
contractes “d’obra i serveis” ha estat
regularitzada després d’un procés de
concurs de les places respectives. Totes
les noves incorporacions de personal
laboral realitzats en la present legislatura,
que han estat un total de 4 llocs de
treball, s’han formalitzat de forma
correcta. Estem satisfets d’haver donat
per tancada la precarietat laboral de tot
aquest personal.

Durant les vacances acadèmiques, la Regidoria
d’Educació de l’ajuntament de Teià organitzarà
Casals d’Estiu. Enguany s’ha fet un concurs públic per tal que empreses del sector puguin optar a la direcció dels mateixos.
Independentment de l’empresa que el pugui guanyar sí que us podem avançar els preus, ja que aquests són públics:

sobre els Casals d’estiu

Des del passat 21 de març és d’aplicació el
1r Conveni Col.lectiu del Sector del Lleure
Educatiu i Sociocultural de Catalunya. Aquest
conveni pretén establir un marc laboral estable
i reconegut socialment per als treballadors
del lleure, garantir la qualitat dels serveis, i
millorar les condicions salarials, que respecte
a l’any passat podria suposar un augment d’un
33%. Malgrat tot observareu que en els preus
públics només es repercuteix entre un 7% i un
15% aproximadament.

Casal d'estiu

Quotes setmanals Quotes setmanals
(per 5 dies)
per a cada germà

De 9 a 13h

46 €

42 €

De 9 a 17h amb dinar inclòs

76 €

69 €

Tiquet de menjador esporàdic

8€

8€

Excursió setmanal per
a l’opció de 9 a 13h

6€

6€

Acollida matí o tarda

10 €

10 €

Acollida esporàdica

2,50 €

2,50 €

Durant el mes de maig rebreu la publicitat corresponent i les concrecions oportunes. Esperem que l’oferta
educativa satisfagui les vostres necessitats i complementi la formació humana i de lleure dels vostres fills i filles.
L’equip de govern informa
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El Fons Batllori exposa el “Quixot

de Batllori i Jofré”

El passat mes de març es
va inaugurar a Ca la Cecília
l’exposició el Quixot de
Batllori i Jofré, que s’ha
pogut visitar també durant
la Setmana Cultural.
Al 1942 es va publicar
el llibre “Estampas del
Quijote”, (editorial Salvatella
i Librería de los niños) amb
il . lustracions d’Antoni
Batllori i Jofré. Les mateixes
il.lustracions es van utilitzar
més endavant, canviant la portada i tres
o quatre dibuixos interiors, per al llibre
“El ingenioso don Quijote de la Mancha”
publicat a principis dels seixanta per
edicions Ayax.

Carnestoltes
Infantil
L’arribada del rei Carnestoltes a Teià el
mes de febrer va estar acompanyada de
pluja, fet que es comença a convertir
en habitual tenint en compte que l’any
passat també va ploure.
Aquesta circumstància va obligar a

Grup de joves

Ara, aprofitant que se’n van poder
recuperar els originals, gràcies a Joan
Salvatella, fill de l’editor, s’ha muntat
aquesta exposició.

traslladar l’animació del Parc de Can
Godó a la sala d’actes de la CMC La Unió,
que es va quedar petita per l’afluència
de petits i grans.
Aquest fet no va impedir, però, poder
contemplar les disfresses dels més petits
i que gaudissin dels balls i cançons
a càrrec del grup d’animació que va
conduir l’acte.

Renovació Junta
del Casal de la
Gent Gran 2006

Enguany, l’assemblea de socis i sòcies
del mes del mes de gener va aprovar la
renovació d’alguns càrrecs de la Junta del
Casal de la Gent Gran, sota la presidència
del senyor Jordi Franquet:

El Grup de Joves ha començat les
seves reunions!
La 1a reunió va ser el passat
dimecres 15 de Març. En aquesta
reunió es van començar a treballar
temes d’interès pels joves, així
com l’organització de les properes
activitats. El Grup de Joves té
moltes idees i ganes de durles a la pràctica, i està obert a
qualsevol aportació; així que pot
assistir tothom que hi estigui
interessat.
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Jaume Bardavio, Antonio Falcó, Marcel
Castells, Miquel Caballer, Miquel
Puigvert, Montserrat Fuster, Elisa
Zarza, Anna Roca, Càndida Ventura,
Miquel Riera i Martí Casals.
Felicitem la Junta actual i les seves noves
components, totes dones, que han fet un
pas endavant recolzant aquesta igualtat
entre dones i homes tan necessària. Els
encoratgem, especialment a les noves
incorporacions, a continuar desenvolupant
la seva tasca com a entitat.

La intenció de l’exposició era “que
parlessin els dibuixos”; per això, per
poder captar tots els detalls, juntament
amb els originals (54 dels 92 que conté
el llibre), s’hi van exposar ampliacions de
parts concretes de cada il.lustració.
No hi havia textos explicatius, tan
sols unes frases del Quixot per
contextualitzar-les.
Agraïm novament la tasca d’aquells
que han fet possible aquest
muntatge, i en aquesta ocasió
molt especialment a en Toni Batllori i
a en Jordi Balada.

Antònia
Lladó i Aubert
L’alcalde i tota la Corporació
municipal, juntament amb
el president de la Casa
Municipal de Cultura La Unió,
volem expressar el nostre
condol per la pèrdua de
n’Antònia Lladó i Aubert,
Teianenca exemplar 1991
i vetlladora tenaç i sensible
de les tradicions culturals
locals i catalanes.
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Diumenge es va fer la I Caminada dels
530 participants i 44 imatges per veure!

Tres Pobles:

La I Caminada dels Tres Pobles va ser tot un èxit, amb 530 participants dels
tres pobles veïns: 250 del Masnou, 110 d’Alella i 170 de Teià. Diumenge
2 d’abril, cadascú va sortir del seu poble a les 9.30 h. L’activitat consistia
a caminar plegats uns cinc quilòmetres fins al pla de Can Gurguí. Molts
dels participants van fer un itinerari afegit fins a l’ermita de Sant Mateu.
No us podeu perdre aquest ampli reportatge fotogràfic de la jornada.
Els regidors d’esports d’aquests tres ajuntaments (Carles Pérez, d’Alella;
Mariano Alquézar, del Masnou, i Joan Antoni Martínez, de Teià) ens
havien convidat molt especialment a participar-hi. Esperaven uns 300
participants i l’èxit de la convocatòria els va sorpendre gratament. Ara
ja parlen d’una segona edició.
El Centre Excursionista del Masnou va exposar fotos i material per fer
escalada, l’A. E. Foc Nou va fer jocs per als infants, els Antics Escoltes
van exposar les seves activitats, i els del Club d’Astronomia d’Alella van
portar un telescopi. Es va comptar també amb la col.laboració de Protecció
Civil del Masnou, Alella Vinícola Can Jonc (que va donar el vi d’Alella de
l’esmorzar), els ADF de Teià i d’Alella i el Centre Excursionista de Teià.

Les dones grans del Casal de la Gent Gran publiquen el
recull d’històries “Hi havia una vegada una nena...”
Aquest recull de records,
d’anècdotes, de poemes i
d’experiències viscudes per
les Dones sanes, Dones sàvies,
està fet amb el cor, és senzill i
directe. Un bocinet de la història
de Teià vista amb ulls de dona:
la guerra i la postguerra, la
fam, la infantesa, els estudis, el treball
a la fàbrica de teixits, les festes més
tradicionals, el significat de la maternitat.
Una generació de dones que ha viscut
forts canvis socials i culturals.
Les tertúlies fetes al Casal de la Gent
Gran han obert les portes a l’expressió

a nosaltres mateixes”,
a viure estimant car
“viure sense estimar
és com viure sense
respirar”, i a no oblidar
mai “que hem nascut
d’una dona i mare”.
Dibuix de Josep Rodon, portada del recull.

de sentiments i de records d’aquestes
dones que han donat a llum aquesta
publicació que avui ens regalen. Una
publicació que tocarà el cor dels qui la
llegim per la seva intensitat i de la qual
podem aprendre bons consells, consells
de dones sàvies: “a cuidar-nos de la
millor manera possible i a respectar-nos

Carlos Runde ha donat un quadre
El pintor Carlos Runde, que fa
anys que viu a Teià, va fer donació
a l’Ajuntament de Teià, a mans
de l’alcalde, d’un dels quadres
que van poder lluir a l’exposició
de paisatges seus exposats la
passada tardor a la Casa Municipal
de Cultura La Unió.
El quadre ja es pot contemplar
al vestíbul de la primera planta de l’Ajuntament.

Al grup de dones participants en el
programa Dones sanes, Dones sàvies,
i autores de la publicació “Hi havia una
vegada una nena...”, a l’Àgueda, l’Anita,
l’Antònia, la Cecília, l’Ernestina, la
Genoveva, la Joaquima, la Loli, la Maria
Àngela, la Margarita, la Maria, la Paquita,
la Pepita Mercadé, la Pepita Roca, i la
Rosa, els donem la nostra més sincera
felicitació per la tasca realitzada i el
nostre agraïment per fer-nos partícips
de les vostres experiències.
També el nostre agraïment per haverho fet possible a la seva “mestra” i
dinamitzadora, Fina Viturtia, als tècnics
de l’Ajuntament que hi han participat,
a la Mar Rodon per la seva aportació
professional i personal, i al Grup d’Opinió
Dones 21 pel seu recolzament.

Moltes gràcies!

Emma Peiró
Regidora de Gent Gran
L’equip de govern informa

17

l’equip de govern informa

Catalunya guanya la II Copa del Món
de Pitch & Putt organitzada a Teià
La selecció nacional de Catalunya es va endur el campionat del món de pitch & putt que va tenir lloc a Teià, al
Pitch & Putt Barcelona Teià, entre el 23 i el 25 de març. La final va ser contra Andorra, la selecció que va quedar
segona classificada. Irlanda, una de les favorites per endur-se el títol, es va haver de conformar amb el tercer lloc.
També cal destacar que arran d’aquest
esdeveniment, el 24 de març va tenir lloc
a Barcelona la creació de la Internacional
Pitch & Putt Federation (IPPF), que va
admetre la Federació Catalana de Pitch

& Putt com a membre de ple dret.
L’Ajuntament de Teià va obsequiar
tots els jugadors i jugadores de les
seleccions nacionals, i també les

autoritats federatives internacionals,
amb una ampolla de vi Vallmora, d’Alella
Vinícola (DO Alella), com a símbol del
passat vitivinícola romà de Vallmora,
a Teià.

Recepció de l’alcalde a les seleccions nacional a la Sala de Plens
Hi va assistir Rafel Niubó, secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
Dijous 23 de març va tenir lloc a
l’Ajuntament de Teià l’acte institucional de
recepció als tretze equips internacionals
participants i autoritats, de la II Copa del
Mon de Pitch & Putt, que va comptar
amb el suport de l’European Pitch & Putt
Association (EPPA), la Federació Catalana
de Pitch & Putt (FCPP), l’Associació
Catalana de Pitch & Putt (ACPP) i la
Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
Per part de l’EPPA, hi va assistir John
Hudson; i per part de la FCPP i l’ACPP,
Josep Ma. Anzizu, president.

Nova sala de
treball dels Serveis
de Manteniment

al magatzem
de la Bòbila

Acte de recepció institucional a la Sala de Plens

Hi van ser presents els representants
de les seleccionas de Dinamarca, Xile,
Australia, Suïssa, San Marino, França,
Gran Bretanya, Irlanda, Holanda, Andorra,

Salutació

de l’alcalde de Teià

L’organització d’aquesta II Copa del
Món de Pitch & Putt a Teià, amb el
suport de l’European Pitch & Putt
Association (EPPA), la Federació
Catalana de Pitch & Putt (FCPP) i
l’Associació Catalana de Pitch and
Putt (ACPP) i la Secretaria General
de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, és un esdeveniment
esportiu d’una significació molt
rellevant, tant des d’una perspectiva
de la promoció local com d’àmbit
nacional català.
De la mà del Pitch & Putt Barcelona
Teià, el municipi de Teià esdevindrà
un referent esportiu, no únicament
per les excel.lents instal.lacions en
un entorn de bellesa inqüestionable,
sinó també perquè projectarà
l’esport català com a referent
internacional.

Detall de la sala de treball
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Noruega, Italia i Catalunya, a més dels
representants de països observadors
d’USA, Uruguay, la Xina i Mèxic.

Desitjo que aquesta II Copa del Món
serveixi perquè tant les autoritats

federatives com els esportistes de
la competició s’enduguin un bon
record de Teià, un poble mil.lenari,
amb 500 anys de municipalitat; i
també amb un paisatge privilegiat,
entre la mar Mediterrània, les vinyes
de la DO Alella —amb els vestigis
romans de Vallmora (Teià)— i el
Parc de la Serralada Litoral.

Felicitats a l’Organització i
molt bona competició.
Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde

Tercera línia
el Cim

La mobilitat i el transport públic al Maresme

Ja fa molt temps que parlem de la mobilitat i el transport públic al Maresme. A la passada legislatura hi va
haver un treball conjunt, tècnic i polític, entre el Consell Comarcal i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques. També es va disposar dels resultats d’un estudi sobre aquests temes encarregat pel Consell Comarcal.
Al començar aquesta legislatura va ser clar que aquest era un dels temes prioritaris.
Comarcal repetidament, caldria la gratuïtat pels habitants
de la comarca, tal com s’ha fet recentment al peatge
de Mollet. Una altra possibilitat és la de convertir l’actual
peatge en mans privades en un peatge públic i que els
seus ingressos serveixin per millorar els serveis de transport
públic de la comarca, així com per la inversió en millores
en la xarxa de comunicació interna del Maresme. En
qualsevol cas, cal fer nous accessos a l’autopista on hi
ha una demanda latent com és a Cabrils, Premià de Dalt
i Teià. Quart, no semblen ni necessaris ni convenients els
carrils laterals al costat de l’autopista a tota la comarca.
El territori ja està prou sobreutilitzat actualment i a més
no servirien per solucionar el veritable problema que són
Recentment, el Ministerio de Medio Ambiente ha proposat els accessos a Barcelona. Si es manté el peatge troncal,
una possible reserva d’espai per una via paral·lela a es carregarien en excés els laterals, com ja va passar al
l’actual autopista que hauria de substituir la N-II, sense seu moment amb altres autopistes. A més, bona part
especiﬁcar en cap cas una proposta concreta del seu de la població es troba concentrada als voltants de
traçat. Al mateix temps, des de la Secretaria de Mobilitat l’actual autopista, per la qual cosa, el nombre de veïns
del DPTOP es comença a parlar de possibles alternatives afectats per la creació de carrils laterals, té un impacte
concretes a l’actual N-II. En aquest context, pel que fa a molt major que l’actual N-II. Cinquè, al Baix Maresme
les inversions en millores d’infraestructures a la comarca calen infraestructures que puguin ajudar a resoldre les
creiem que hem de continuar defensant els eixos bàsics comunicacions internes entre els municipis de la comarca,
acordats pel Consell Comarcal. Es a dir, primer, la sempre i quan siguin vies cíviques i no vies ràpides. Sisè, al
màxima prioritat és la millora del transport públic a nivell tram de l’autopista actual al voltant de Mataró, conegut
ferroviari: a la variant Barcelona – Mataró, recuperació com a Ronda de Mataró, ens cal la millora i creació de
de centralitat urbana amb soterrament i eliminació de nous accessos a la ciutat de Mataró i pobles del voltant,
l’actual traçat, i a curt termini, millores en la freqüència, així com la millora dels accessos a l’Hospital de Mataró.
capacitat i horaris; millores als accessos a les estacions i Setè, al Maresme Nord és absolutament innecessària la
als trens; tren orbital Mataró –Granollers; desdoblament creació de vies laterals al costat de l’autopista, ja que
d’Arenys de Mar a Blanes. Segon, a nivell de transport aquesta té un potencial de capacitat suﬁcient per assumir
públic per carretera: millora dels serveis d’autobús entre part del trànsit de l’actual N-II.
els municipis de la comarca; millora de les connexions
amb transport públic principalment amb Barcelona i Àrea Independentment de qui mani i a on mani, ha arribat el
Metropolitana; creació de carrils Bus/Vao a l’autopista moment de ser coherents i ﬁdels al document aprovat pel
entre Mataró i Barcelona. Per tant, ha de quedar molt Consell Comarcal (del que ningú es pot apropiar de la seva
clar què, primer de tot, necessitem millorar el transport interpretació), així com a les diferents mocions aprovades
públic.
al Consell Comarcal i als ajuntaments sobre la mobilitat i
les infraestructures a la comarca. I per tenir força, com a
Deixant clara aquesta preferència per la millora del comarca, i ser útils als interessos de la ciutadania, hem de
transport públic, pel que fa a les infraestructures en dialogar de forma unitària amb les altres administracions,
carreteres caldrà, primer, transformar l’actual N-II en amb agilitat però sense ultimàtums.
una via cívica i de trànsit intern entre els municipis de la
Albert Gallés, Regidor de Teià, Secretari de
comarca. Segon, conseqüentment, s’ha de traslladar
Mobilitat de ERC del Maresme.
part del trànsit de l’actual N-II a l’autopista, que ha de
Antoni Soy, Alcalde d’Argentona, Vicepresident i
ser el principal eix de comunicació viària de la comarca.
responsable de mobilitat i transport públic del Consell
Tercer, insistir en la supressió dels peatges de l’autopista,
Comarcal del Maresme.
ja que els maresmencs ja hem pagat amb escreix l’actual
(Article publicat a El Punt, el 31 de març de 2006.)
autopista. Si més no, tal com ha defensat el Consell
Fa dos anys, els grups polítics representats al Consell
Comarcal varem aprovar un acord de mínims respecte a la
mobilitat i les infraestructures necessàries a la comarca. En
aquest document, “Posicionament del Consell Comarcal
del Maresme sobre la mobilitat i les infraestructures de la
comarca”, es va remarcar com a prioritat la necessitat
d’invertir en millorar el transport públic i en segon terme,
en trobar una solució a la problemàtica de l’actual NII sense malmetre més l’entorn ja massa utilitzat de la
comarca. Tenint en compte que els problemes actuals
de mobilitat de la comarca es troben en el tap d’ampolla
que es crea a les entrades de Barcelona.

La construcció de la tercera línia del CIM segueix el seu curs i es preveu l’entrada en funcionament d’un nou ediﬁci
per acollir els cursos de P3/P4/P5 pel curs 2007 / 2008 i remodelar el resta d’ediﬁcació. Però cal incidir que pel
curs que ve es perdran alguns espais a consequencia de l’entrada de nous cursos que s’havien aconseguit amb
els anys. Unes instal.lacions i serveis que juntament amb el nivell educatiu han donat molt de prestigi a la nostra
escola. Si es perden instal.lacions i serveis, es pot perdre també aquest prestigi.
És lògic que l’ampliació signiﬁqui un trasbals per la comunitat possibles retards i ﬁns i tot preveure espais alternatius (llegim
educativa i hem de tenir paciència, a ﬁ que tot arribi al caracoles) per no perdre més instal.lacions pròpies.
seu termini i puguem gaudir de les noves instal.lacions.
Però cal també estar amatents i fer un seguiment tant
Josep Botey
des de l’ajuntament, com des de l’AMPA i la Plataforma,
Grup Municipal de CiU
i tenir les solucions preparades pels inconvenients de
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Desinformació
Poum

El darrer butlletí municipal del més de gener va servir per
desinformar als veïns de la nostra Vila. Perquè, no donar
la informació exacta, o exagerar-ne els continguts o
minvar la pluralitat de la informació és, ni més ni menys,
que desinformar. Sobretot quan aquesta publicació
se suporta amb diners municipals, i doncs, de tots els
teianencs, i va dirigida a un públic d’opinió social i
política plurals. I això, els editors del butlletí, i a l’ensems,
el govern municipal, no poden obviar-ho, ni oblidar que
hi ha veïns que difereixen de l’opinió que ells marquen a
través del butlletí del Teià en el país de les Meravelles.

municipals (que venia d’un ple del 2005), per l’article més
proper en el temps sobre els pressupostos del 2006. Se’ns
va denegar amb l’excusa que quan es va cel.lebrar el
Ple la redacció ja era tancada.

Pla d’Ordenació Urbanística de teià. S’han començat
els treballs per la revisió i redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística (POUM) i que ha de ﬁxar el model urbanístic
i de creixement per als propers quinze anys, reformant i
revisant aquells sectors que ho necessitin, establint un equilibri
entre sòl urbanitzat, zones verdes i equipaments, deﬁnint el
sostre de creixement i la distribució d’aquest creixement,
que comporti sostenibil.litat en el model territorial, en la

millora urbana, en els aspectes mediambientals i en la
mobilitat interna de Teià i la comunicació amb les vies
comarcals.

Però ves per on, a la tercera pàgina del butlletí surt un
article explicant amb detall els pressupostos aprovats al
Ple i amb el mateix títol que “l’eslògan” presentat al Ple
deﬁnint els pressupostos (el millor exemple de propaganda
política), i en altres planes es van desgranant diferents
aspectes dels pressupostos, a més de l’auto-complaença
de cada article. I mentre, CiU parlant de les taxes del
Això és el que va passar al butlletí anterior a aquest, i mes de novembre, per la negativa dels responsables del
concretament en referència al text que el nostre grup butlletí d’incloure l’article dels pressupostos, un article
municipal fa arribar a la redacció en cada edició. Fent més actual i més important que el publicat i que deﬁnia
un repàs al succés, s’inicia quan el termini que teníem els els criteris que ens van portar a abstendrens.
grups polítics per lliurar els articles ﬁnalitzava els darrers
dies de l’any 2005 i es va aplaçar ﬁns passat Reis per Això és privar que el vilatà pugui accedir a una informació
poder incloure els actes de les festes de Nadal. El grup plural i en conseqüència pugui tenir un criteri obert sobre
de CiU va lliurar el seu escrit.
el posicionament de Convergència i Unió i les diferències
amb la política de govern.
La nostra sorpresa va ser quan després del Ple de 19
de gener ens vàrem assabentar que el butlletí encara
(l’article que no es va publicar al butlletí municipal sobre
no era a impremta (quasi 1 mes més tard del termini).
el Pressupost Municipal 2006 el trobareu a la revista
Vàrem demanar per presentar uns nous escrits canviant
de la federació local de CiU “Parlem-ne” que sortirà
un article sobre l’estatut (amb un mes s’havien produït
properament o que ha sortit fa poc, depenent del retard
canvis) i canviar un article sobre els impostos i les taxes
en què s’hagi publicat aquest butlletí)

Tot plegat, una aposta de futur molt important i en la que
el nostre grup hi serà implicat, atesa la transcendència
d’allò que pretén atendre i ﬁxar el document: el futur
desenvolupament de Teià.

La ﬁ del terrorisme d’Eta

El Poum

ARA ÉS L’ HORA DE LA VERITAT. Cada dia anem prenent decisions , però és un fet inexorable que hi ha dies o
moments en què les decisions marquen el futur de forma més contundent; això tant passa a nivell personal com
a la vida dels pobles. Teià es troba davant d’un d’aquets moments en el que pot deﬁnir el futur que vol com a
poble, ja que un cop esgotat l’antic pla urbanístic , toca fer-ne un de nou, que porta per nom Pla d’Organització
Urbanística Municipal (POUM).
L’equip de govern va obrir concurs a vuit equips
d’especialistes i després de valorar les diferents propostes
, va escollir i va aprovar en el PLE , l’equip que podia fer
millor aquesta tasca , pel seu currículum i perquè va
donar la sensació de més coneixement del territori, de
les seves mancances i del seu futur desenvolupament.
Ara bé, el que és novetat és que aquest equip

redactor del nou POUM de Teià, rebrà les idees a través
d’enquestes i entrevistes personals dels ciutadans del
poble, els quals diran el Teià que volen. Nosaltres com
a socialistes , en l’ equip de govern, ens comprometem
a respectar l’opiniò de tothom i consensuar-ne una
deﬁnitiva.

Des del punt de vista de l’Estat ara és també l’hora de la veritat pel que fa que s’acabi el terrorime. El president
del Govern, Rodriguez Zapatero, crec que està donant la talla d’un gran estadista i vol agafar el tema de com
acabar de forma deﬁnitiva amb el terrorisme, sense pressa , amb tota la prudència que calgui, amb les lleis a la
mà i amb el concurs i diàleg de totes les forces polítiques.
Els regidors socialistes de Teià vàrem ser advertits en
aquells dies que es varen produir els assassinats de l’Ernest
Lluch, socialista, i dos regidors del PP dels ajuntaments de
Viladecavalls i de Sant Adrià del Besós, que prenguéssim
precaucions (com mirar a sota del cotxe, canviar d’
itineraris i d’ horaris per sortir de casa, de mirar a la
cara a tothom que és creués en el nostre camí,etc...)
i per experiència pròpia, us podem dir que el neguit
que vàrem viure al Maresme va ser molt gran ﬁns que
no es va detenir el comandament que tenia elements
operatius a Mataró.

Per tant , aquest per a nosaltres no és un tema menor a
solucionar i manifestem la nostra solidaritat amb tots els
que han estat víctimes d’aquesta lacra social.
Nosaltres, estem convençuts que no hi cap causa que
justiﬁqui l’assassinat per defensar uns ideals i creiem que
el diàleg i la pressió sense violència han de ser les úniques
armes per conseguir les nostres reivindicacions.
Josep Maria Gallés
Grup Municipal PSC
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Notes improbables

sobre la veritat

L’home, deia Aristòtil, és un animal polític. Això vol dir que necessita la vida en comú, que és la vida política, per a
poder desenvolupar la seva existència humana de la mateixa manera que necessita l’aire per a poder desenvolupar-se
biològicament com animal. Però això vol dir que per molt sublim que sigui la percepció que de si mateix té l’home, li
convindria no oblidar que els seus ulls són els d’un animal. Potser això és el que vol suggerir la Bíblia quan diu que la
ciutat (o sigui, la vida en comú que ens fa humans) és una invenció de Caín.
Viure en comunitat vol dir ser capaç de compartir unes conviccions.
L’home és un animal polític perquè és un animal de conviccions
polítiques. Una convicció és un acte de fe pel qual creem distàncies
envers la nostra animalitat. Per això reforcem les conviccions
amb prescripcions legals. I la funció de la llei no és cap altra que
amagar la natura (la natura animal) de l’home.

si obliga a combregar a tots els ciutadans amb el mateix tipus
d’entusiasme, no és una democràcia, sinó un totalitarisme. Dit
d’una altra manera: no hi ha experiència de vida en comú sense
un cert narcisisme intern i, per tant, sense la creació d’una frontera
amb l’altre. Però si el narcisisme és excessiu la frontera no triga
gaire a convertir-se en trinxera.

L’home no ha fet res de gran al llarg de la història sense l’energia
que li proporciona l’entusiasme de les seves conviccions. A vegades
aquesta grandesa mostra clarament el potencial creatiu de la raó
(en la ciència i en la ﬁlosoﬁa, per exemple) o de la sensibilitat
humana (en l’art) quan l’entusiasme acompanya amb força les
pròpies conviccions. Les persones dubitatives poden ser realment
entranyables, però els acostuma a mancar el coratge necessari
per a desenvolupar pràcticament una idea. La força de voluntat
que acompanya a la incertesa és més pròpia dels melancòlis,
saturnals i somniadors quimèrics que de l’autèntic creador. Per
a crear cal creure.

Quan sant Agustí volia abandonar la seva vida llicenciosa i dedicarse amb intensitat a la religió, li pregava a Deu: “Senyor, fes-me pur
i cast, però encara no!” Potser nosaltres hauríem de pregar també:
“Senyor, dóna’ns una bona dosi d’entusiasme per fer coses grans,
belles i creatives, però sigues prudent, per no prendre mal”. Però
si no preguem amb entusiasme, qui ens escoltarà? I si preguem
amb tanta devoció que ens incapaciti per atendre la pregària
diferent del nostre veí, com podrem conviure amb ell?

Però el perill de l’entusiasta és que molt sovint es transforma en
profeta armat de les seves pròpies conviccions i acaba propugnant
la transformació de la vida en comú política en un ramat uniforme
en el que tothom, unànimement, ha de combregar amb la mateixa
convicció. I amb la mateixa força. Quan aquest desig s’imposa,
tot aquell que manifesta tebiesa és considerat sospitós i, per
tant, enemic de la comunitat. Així doncs, la mateixa força que
desenvolupa la nostra humanitat, l’entusiasme, pot conduir-nos
de retorn a l’animalitat. Aquesta és la gran paradoxa de la vida en
comú. I no disposem de cap vacuna que ens permeti lliurar-nos
dels perills destructors de l’entusiasme. Cap comunitat (política,
religiosa, esportiva, etc.) està lliure d’una epidèmia d’entusiasme
totalitari perquè, com el segle XX ens ho ha demostrat clarament,
l’entusiasme és l’opi del poble.
Per això és tan difícil la vida en comú entre dos entusiastes de
conviccions diferents: del Barça i del Madrid, per exemple. Tots
saben que dos entusiastes autèntics (i ara no em refereixo al senzill
afeccionat partisà d’un equip de futbol, sinó a la persona que no
s’imagina, de cap de les maneres, viure en un món en el que el
seu equip no sigui una referència permanent) arruïnen qualsevol
tertúlia. De la mateixa manera, dos entusiasmes religiosos de
signe contrari dins una mateixa religió acaben produint cismes.
I dos entusiasmes polítics enfrontats dins un mateix país porten
sovint cap l’enfrontament civil. Recuperant la paradoxa de la vida
en comú podem dir que un país sense entusiasme polític, és a
dir, sense creure amb convicció en ell mateix, no és un país; però

No és gens fàcil conviure amb l’entusiasme totalitari d’una religió
expansionista, sigui aquesta la que sigui. I encara és menys fàcil
ser religiós i renunciar a l’entusiasme inherent a tota fe. Aquesta
qüestió es podria dilucidar sense problemes si hi hagués un terreny
comú a la creença i la descreença que ens permetés analitzar
objectivament els avantatges i inconvenients de les diferents
postures envers l’una i l’altra. Però aquest terreny imparcial no
existeix. En el nostre cas –és a dir, a casa nostra– el que sovinteja
és més aviat un cert menyspreu burleta dels ateus envers –gairebé
exclusivament– el cristianisme i una certa acollida entre curiosa
i prepotent de les altres religions. El riure no és cap fotesa. No
tindrà cap fonament lògic, però la seva (deshonesta) capacitat
per blindar les nostres posicions davant l’adversari està fora de
tot dubte. Ara bé, ni el riure despectiu envers la nostra tradició
religiosa ni el paternalisme envers les tradicions alienes ens
permeten entendre la diferencia radical entre les religions que
imposen les seves conviccions i les que no ho fan.
No totes les conviccions són igualment expansionistes. Ni totes
les religions aplaudeixen l’autoimmolació dels seus creients en
l’altar de les seves conviccions. Clar que alguns les iguales a totes
quan, en revisar la història, veuen exemples de fanatisme a tot
arreu. Però és que en la història rau, precisament, la diferència
rellevant. Algunes religions han passat per la Il·lustració i en fer-ho
hi han ﬁltrat la seva voluntat d’imposar ﬁns i tot per la força els
seus dogmatismes. D’altres no. Ara bé, continuem nosaltres, els
europeus, creient en els valors de la Il·lustració?
Gregorio Gury (Goyo)
A Fons!
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La religió, ara
Resum de l’article amb el mateix títol del llibre
PENSAMENT i COMPROMÍS d’en Jordi Llimona, franciscà, d’editorial Pòrtic, Barcelona 1972,
amb el que m’identiﬁco i que considero de plena actualitat malgrat els anys transcorreguts.
Els temps evolucionen i canvien, i amb ells evolucionen i canvien
els camins religiosos que menen a Déu. Si l’ home d’avui ha
arribat a un estadi de maduresa, un estadi que li permet ser lúcid
i lliure, que li exigeix ser personal en les opcions i solidari dels
altres en tot compromís, la religió, que ha de ser un anunci de
vida eterna a aquest home, també ha de ser madura. La nostra
vivència religiosa ha de ser lúcida, lliure i solidària. I partint de la
lucidesa humana podem donar el pas devers la fe i la subsegüent
doctrina religiosa.
Aquesta mateixa lucidesa exigeix la desabsolutització de
la religió, tasca que ja acompliren el Crist i els profetes, i que
nosaltres hem de continuar. El món creat és un món relatiu,
fenomènic, canviable. En ell res no és absolut. Si atribuïm
aquesta qualitat a algun home, a alguna cosa o a alguna idea,
els divinitzem, i caiem, consegüenment en una idolatria. Això
passa quan pretenem de fer absoluts els postulats religiosos,
quan atribuïm aquesta qualitat als dogmes, a las lleis i als ritus, o
quan gairebé divinitzem els homes religiosos. En el món religiós
, com en tot el món existent, fora de Déu, únic absolut, tota la
resta és relativa. Quan aquesta idea hagi entrat bé en la nostra
consciència, ens adonarem que no hem de prendre posicions
dogmatistes ni radicals, comprendrem que tots aportem quelcom
en el cap de la vida religiosa, i que ﬁns i tot els ateus també hi
aporten el seu gra de sorra. Il.luminats per la relativitat serem
respectuosos amb la llibertat dels altres i serem veritablement
lliures de cara a nosaltres mateixos.
Hom no pot abdicar de la pròpia intel.ligència ni de la pròpia
llibertat. Cadascú ha de trobar el camí que el meni a Déu.
Per tant, la llibertat d’investigació, de crítica i d’expressió ha
de ser garantida a cada creient, àdhuc als membres d’una
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confessió concreta. Hom no solament és lliure per aceptar una
determinada creença, sinó que ho continua essent després
d’aquesta acceptació.
Ensems que personal, la vivència religiosa ha de ser plenament i
sincerament comunitària. Són tots els membres d’una comunitat
religiosa els que han de prendre les decisions que els afecten.
Aquestes no poden estar reservades a l’autoritat religiosa.
Aquesta ha de ser merament executora. L’autèntica autoritat
religiosa descansa en tot el poble de Déu. I és poble de Déu tot
aquell qui és creient. Si la dona i l’home són madurs per prendre
les decisions humanes i polítiques, també ho són per a pendre
les decisions religioses.
Finalment , la religió avui ha d’estar compromesa amb els homes
que malden per construir un món millor. No pot viure aïllada dels
problemes del món, ni dels pensaments i els sentiments dels
homes. No pot ser evasiva ni dimissionària. No ha de pretendre
pas de dominar els homes i les estructures, no ha de pretendre
d’imposar les pròpies idees ni tan sols de fornir unes idees,
sinó que ha de ser perdurable exigència per als seus membres
de cara a treballar humanament en la tasca de la societat. I
evidentment, en aquest compromís, s’ha de posar sempre al
costat dels febles i dels oprimits. La religió ha de fer de portaveu
i d’esperó de tots els moviments d’alliberació de l’ home. Només
així podrà ser ﬁdel a allò que ella implica com a tal: l’aﬁrmació
d’un Déu energia inﬁnita i amor inﬁnit, i d’un misteri de salvació.
La religió avui pot tenir i ha de tenir una paraula a dir als homes,
mentre i sempre que aquesta paraula sigui dita amb llenguatge
humà.
Josep Maria Gallés

P O S I C I O N S
ERC:

POSICIONAMENT D’ERC SOBRE RELIGIÓ

Grup Municipal d’ERC

La religió, des d’Esquerra
La religió, des d’Esquerra Des d’ERC mantenim i defensem
una posició asèptica sobre el paper que ha de jugar la religió
en la nostra societat, i sobretot respectuosa. En aquest sentit,
però, no podem ni hem d’obviar el fet que la religió catòlica
ha caracteritzat el nostre país, sobretot des del vessant
sociocultural. I això ha determinat i conﬁgurat uns costums
d’arrel cultural, molt a l’entorn de la celebració i el festeig
de determinades tradicions al llarg del cicle anual. I creiem
que l’Ajuntament se n’ha de fer ressò i ha de contribuir a
donar-hi suport, perquè forma part de la caracterització de
la nostra societat.
Tanmateix, en la societat actual, creiem que l’administració
pública no ha de participar institucionalment del vessant
doctrinal, ni catòlic —majoritari—, ni d’altres sensibilitats
religioses minoritàries. Les relacions institucionals, doncs,
s’han de centrar a mantenir el grau de reciprocitat que es
manté amb altres col·lectius socials, i així poder valorar
i donar suport a les tasques socials i humanitàries que
promouen (s’ha de reconèixer, per exemple, el paper de la
Parròquia en aquest sentit).

És per això que considerem que cal respectar la pluralitat
confessional i les tries aconfessionals. Avui, per exemple,
davant d’una defunció, Teià pot garantir des de la capella del
cementiri qualsevol tipus d’homenatge a la persona difunta;
per això creiem que ha estat una bona tria la rehabilitació de
la capella de l’actual equip de govern municipal (ERC-PSC)
com a lloc confessional —catòlic—, que l’ha originat, però
també com a centre laic o aconfessional. I això no vol dir, ni
de bon tros, que ERC no sigui respectuosa amb la doctrina
cristiana catòlica, com alguna força política ha volgut fer
creure a l’opinió pública demagògicament. És una qüestió
de respecte a la pluralitat.
També en el camp de l’educació, creiem que la religió no
hauria de formar part del currículum de l’escola pública, i
ERC ho ha defensat al Parlament de Catalunya i al Congrés
de Diputats. I això tampoc no vol dir que s’hagi de renunciar
—repetim-ho— a la formació humanística que ha conﬁgurat
el nostre país, perquè l’Església, com a institució, ha de
formar part de la nostra història social, cultural, artística i
arquitectònica, etc.

PSC:

POSICIONAMENT D’ERC SOBRE RELIGIÓ

CiU:

POSICIONAMENT DE CiU SOBRE RELIGIÓ

Grup Municipal de CiU

Comprensió o permisivitat?
Per qüestions de proximitat en el temps, s’hauria de començar
aquest escrit amb el recent conﬂicte creat per les caricatures
de Mahoma i que ha estat manipulat, tant des d’occident,
com des de determinats règims d’inﬂuència àrab-musulmana.
Això ens porta a preguntar-nos si realitats tant diferents
poden trobar-se i trobar nexes que teixexin una convivència
cooperativa i pacíﬁca.
La ingerència de la política i la religió o la religió amb la
política, han portat en la història, i també en la del nostre
país, a situacions intol.lerants i radicals. Però el que també
és cert, que a occident, pas a pas, la política i la religió,
sense trencar-ne els lligams, s’han anat independitzant, i
per tant s’ha defugit de criteris totalitaris, deﬁnint-ho més

PPC:

com un sentiment o una raó existencial, que no pas com
un anatema o una idea.
En la tradició cristiana, amb l’emancipació d’església i estat,
també s’ha arribat a una deﬁnició de la convivència entre
religions que ens porta a la tolerància, a la comprensió, a
la construcció de societats obertes, a l’assimilació de la
modernitat i sobretot, al respecte per les altres creences. I
tot aquest bagatge ha de servir per enfortir aquesta tasca de
buscar la llibertat, mitjançant la religió o per convenciments
ètics, però no ens hauria de fer caure amb una mala entesa
comprensió o permissivitat cap a religions, o millor dit, estats,
que sota la bandera de la religió practiquen el totalitarisme,
minven les llibertats o intenten esbotzar aquests principis
que formen la nostra comunitat.

POSICIONAMENT D’ERC SOBRE RELIGIÓ

Posicions
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Josep Lluís Molas i Navarro
HELENA RIBA I CORTACANS

Rector de la Parròquia de Sant Martí de Teià

Nascut a Barcelona fa 59 anys, mossèn Josep Lluís Molas i Navarro és rector de la Parròquia de Sant Martí de Teià
d’ençà de 1989. Fa quatre anys celebrà els vint-i-cinc anys d’ordenació sacerdotal, tasca que ha desenvolupat
simultàniament amb la de professor d’institut on imparteix classes de català.
Mossèn Molas, en el decurs d’aquests quasi disset
anys al front de la Parròquia de Sant Martí, com ha
vist evolucionar la comunitat cristiana de Teià ?

que les dones estiguin discriminades a l’hora d’evangelitzar i
donar testimoni de la fe.

Per damunt de tot, destaco la seva ﬁdelitat i perseverança.
Hi ha un bon equip de col·laboradors més compromesos:
catequistes, cor parroquial, visitadors de malalts, de Càritas,
grup de litúrgia, “Vida Creixent”… Pel que fa al culte, potser
n’ha minvat lleugerament tot i que la pèrdua, per raons
naturals, ha estat compensada per l’aportació de feligresos
neoresidents a la nostra vila .

Per què la jerarquia eclesiàstica es manté tan
inﬂexible en referència a l’ús del preservatiu malgrat
l’augment de les malalties de transmissió sexual,
especialment al Tercer Món?

Molts creients esperarien un cop de timó aperturista,
per part de l’Església, més d’ acord amb les realitats
i els reptes del nou segle. En aquest sentit, creu
que serà possible, a mig o llarg termini, el celibat
sacerdotal opcional i el sacerdoci femení? Quina
raó ho impedeix?
El dipòsit de la fe s’ha de transmetre sempre ﬁdelment, les veritats
de fe resten immutables. L’Església ha estat capdavantera
en les defenses dels valors. Recordem la defensa que en feia
Joan Pau II dels drets dels pobles i de les seves cultures. La
seva contribució a la caiguda del comunisme que quasi li
va costar la vida. La crítica del capitalisme salvatge. La seva
actitud davant dictadors com Jaruzelski, Stroessner o Castro.
La seva defensa aferrissada de la pau (el seu no rotund a les
guerres de Iugoslàvia i de l’Iraq). El diàleg amb les religions. La
defensa, tan progressista de la família, de la dignitat de la vida
humana i dels drets dels joves... Totes aquestes actituds i preses
de posició han marcat l’Església dels últims temps.
Quant al celibat, aquest no és un tret essencial del sacerdoci
catòlic. Seria llarg d’exposar les raons teològiques que l’avalen.
No crec que, ara com ara, l’autoritat de l’Església es plantegi
eliminar-lo o ni tan sols modiﬁcar-lo. El celibat no fa més que
sumar una altra renúncia a les moltes que conformen la vida
d’un sacerdot que es prengui seriosament el seu ministeri. Pel
que fa al sacerdoci femení, l’autoritat de l’Església aﬁrma
que Crist el va conferir als homes amb independència dels
condicionaments culturals de l’època. Això no comporta
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L’Església Catòlica parla als seus membres i els hi diu que
les relacions sexuals no són simplement actes mecànics
desconnectats. El discurs de l’Església sobre l’amor, sobre un
projecte de vida, una relació estable, un diàleg existencial,
una família… Què té a veure tot això amb un encontre
ocasional, posem per cas, en l’exaltació de la discoteca, la
música estrident, l’alcohol, la nit, els cotxes a tota marxa i,
ﬁnalment el llit? Què té a veure el discurs de l’Església sobre
l’excel·lència de l´ amor i la seva relació amb el sexe, amb la
proﬁlaxi prèvia a l’entrada a un prostíbul?
I si es tracta del control de la natalitat a països del Tercer Món,
l’Església ha d’avalar les malifetes de les multinacionals rapaces
o de governs corruptes que impedeixen l’accés a l’educació
i al progrés d’aquests pobles? A la nostra egoista i envellida
Catalunya sense ﬁlls ha vingut la immigració a dinamitzar la
seva economia, amb independència dels problemes que
arrossegui. La pregunta no potser mai preservatiu sí o preservatiu
no. És tendenciosa. Cal posar-li un marc més ampli.

Com valora la nova llei que permet el matrimoni
entre persones del mateix sexe?
L’error consisteix, al meu entendre, a igualar dues coses
diferents en qualitat i, evidentment, en quantitat. La unió
entre persones del mateix sexe no és un matrimoni. Si el
nom matrimoni precisa d’adjectius com homosexual o
heterosexual, és que hi falla alguna cosa. En aquest sentit els
anglesos han elaborat una llei d’unions homosexuals. És clar
que la democràcia anglesa ens supera en volada.
La nostra llei respon a greus prejudicis ideològics i, ﬁns i tot, a
greus ressentiments històrics dels quals no són, precisament,

qual cal afegir la manipulació interessada, dins molts països
musulmans, de grups radicals i, ﬁns i tot, d’alguns governs
de les masses irredemptes i prou sensibilitzades durant llargs
anys de colonització política i econòmica injusta exercida per
potencies occidentals de tradició “cristiana”.

La llibertat d’expressió ha de prevaler per damunt
de les opcions personals o col·lectives, siguin del
caire que siguin?
Anem a l’extrem oposat. La llibertat és per a bé, car si és
per a mal de primer topa amb la llei i de segon desvirtua
el seu signiﬁcat. Saltar-se un semàfor vermell no és llibertat,
és delicte. En la manca de respecte a les creences d’altri hi
ha, malauradament, el laïcisme o sigui la militància contra,
sobretot, les conviccions religioses en nom d’una determinada
concepció de la raó o visió de la ciència que, paradoxalment,
en resulten mitiﬁcades com a dogmes. La moral cristiana, amb
l’autoritat de Sant Pau, aﬁrma que “tot m’és lícit, però no tot
m’és permès”. Àdhuc la legítima llibertat queda qüestionada
si dóna peu a l’escàndol, el sofriment o l’ofensa als altres. Fins
ara, en les nostres societats de tradició cristiana, això era vigent i
les legislacions ho reﬂectien. Ara, començant per Dinamarca i,
abans, seguint pel projecte de la mal anomenada Constitució
Europea, no sembla fer-hi efecte. El Cristianisme ha deixat de
ser un referent en moltes nacions occidentals.

L’Església catalana no hauria de mostrar-se
més contundent enfront dels constants atacs i
badomeries a Catalunya i les seves institucions per
part de la cadena COPE?
Mossèn Molas.–– Els bisbes de Catalunya ja s’han pronunciat
sovint, tan col·lectivament com individual, contra els
excessos d’aquesta ràdio, però l’Episcopat català no hi té
més incidència. Jo puc dir, perquè és veritat, que no l’he
sintonitzada mai, mai. Parlo només d’oïdes. Emperò, rebutjo
tot el que vagi contra Catalunya. Dit això, no hauria de ser
també l’Església catalana contundent, tot i que respectuosa
en les formes, contra tots aquells que la insulten injustament
de moltes maneres i en fan continua befa, i no respecten els
seus drets?

Recentment li ha estat atorgat el premi Internacional
Catalunya al bisbe Pere Casaldàliga, creu possible
que se li arribi a concedir el Nobel de la Pau?
Mossèn Molas.–– Me n’agradaria molt. Vaig conèixer
personalment Casaldàliga quan jo era jovenet. Aleshores,
ell era un jove sacerdot d’aparença fràgil, però, com hem
vist, d’una gran fortalesa espiritual. El missatge del bisbe Pere
Casaldàliga és el de l’Evangeli de Crist. I és el que l’Església
segueix a tot arreu, diguin el que diguin alguns, adaptant-lo a les
circumstàncies en què es troba. No és això la inculturació?

RETAULES DE LA VILA DE TEIÀ
La vila de Teià té una àmplia, rica i extensa història que en el transcurs del temps ha anat modelant
la nostra personalitat com a poble. Tant els vilatans naturals de Teià, com els nouvinguts, necessitem
compartir una memòria històrica que ens permeti aprofundir més en les nostres arrels al poble on vivim.
Aquesta inquietud ha portat un grup
de persones afeccionades al teatre i, al
mateix temps, interessades per la història
i les tradicions, a cercar d’una manera
lleugera i amena, però sense perdre rigor,
de divulgar la nostra història local a partir
de l’escenificació de diversos quadres amb
fets més destacats que hem protagonitzat
els teianencs i teianenques.
El “Retaule de la Vila de Teià” va més
enllà d'oferir un parell d’hores de lleure

al públic assistent, volem implicar al
màxim nombre de persones i entitats del
poble durant el llarg procés de creació
i representació de l’obra. Pensem que
aquest espectacle pot esdevenir en un
futur pròxim un valuós reclam turístic
del nostre poble

Estructura de l’espectacle:

A causa de la magnitud de l’espectacle
és imprescindible el recolzament tant
moral com econòmic que ens ofereix
l’ajuntament de Teià.

El retaule estarà format per catorze
quadres i comptarà amb la participació de
més d’un centenar d’actors i actrius.

Relació de quadres:
I-. L’enterrament al dolmen (2000 aC).
II-. Els ibers i els grecs (segle V ac).
III-. El “fundus” de Lucius Pedanius Clemens (segle II dC).
IV-. El segle XIV, entre guerres i pestes.
V-. Els privilegis de la vila de Teià (1505)
VI-. El nom de Teià. Construcció de l’església (1574)
VII-. La llegenda de la fundació del Masnou (una història de pirates)
VIII-. El saqueig de Teià (guerra de la Successió, 1705-1716)
IX-. La guerra del Francès (1808-1814).
X-. La separació del barri mariner (La Independència del Masnou,1825).
XI-. La rivalitat de les societats de la “Palma” i de la “Unió” (entre s. XIX i XX)
XII.- Els nens de la colònia Sueca (1938-1939)
XIII-. Els records vius del nostre poble (de 1940 a l’actualitat)
XIV-. La festa major.

La representació escènica tindrà lloc, en
dues sessions, a l’espai exterior situat
a la plaça de Sant Martí el divendres
30 de juny i el dissabte 1 de juliol. Es
presentarà en forma de retaule i tindrà
una durada estimada de dues hores.

Cada quadre constarà de:
•Introducció narrada de l’època que
es representa.
•Dramatització dels fets.
•Intervencions de cant coral i dansa.

Entitats participants:
Agrupament Escolta Mintaka, AMPA
Col·legi el Cim, Assemblea Local del
GRAMC, Colla Gegantera de Teià, Consell
Pastoral Parroquial de Teià, Corals Esclat
i Picarol, Club Excursionista Teià,
Escola “El Cim”, Esplai Itaca, Grup
Dimonis de Teià, Societat la Flor de la
Palma i Trabucaires de Teià.
L’Equip Promotor del
“Retaule de la Vila de Teià”
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Teià Futbol Cinc
El Teià Futbol Cinc encara la recta ﬁnal de la temporada amb
la il·lusió de poder gaudir d’èxits esportius i satisfacció d’haver
viscut un any fantàstic. En la temporada 2005- 2006 el nostre
club està sent representat per nois i noies des dels 4 anys ﬁns
a sèniors, que es reparteixen en els següents equips:

Aquesta representació en un
ventall tan ampli de la població
ens omple d’orgull, juntament amb els èxits esportius que
podem aconseguir; el nostre Sènior Divisió d’Honor a hores
d’ara ocupa la 1a posició en la lliga i esperem que ﬁnalment
assoleixi l’ascens a la Divisió Territorial; el grup de nois del
Pre Benjamí B: 4 i 5 anys.
nostre Aleví torna a estar en el 1er lloc intentant guanyar
Pre Benjamí A: 6 i 7 anys.
el seu tercer campionat de lliga consecutiu, ﬁta històrica
Benjamí B: 8 anys
en el nostre club, només l’Escola Pia de Sabadell ens està
Benjamí A: 9 anys
aguantant el ritme, i és el principal rival per repetir l’èxit. Hem
Aleví: 10 i 11 anys
de recordar també, que tots aquesta bona feina, ha fet que
Cadet: 14 i 15 anys.
el FC Barcelona conﬁï en el Teià Futbol Cinc, i l’hagi acollit
Juvenil: 16, 17 i 18 anys.
com a club col·laborador de la seva secció de futbol sala, i
Sènior Masculí 2a Divisió B
que un dels nostres entrenadors sigui seleccionador català.
Sènior Masculí Divisió Honor
Tot això fa que el nom del nostre poble sigui conegut en tot
l’àmbit del futbol sala català amb més força que mai. Equips de renom com el Martorell, Barça, Marﬁl Santa Coloma,
Montcada o FS Vilassar de Mar, que surten per la televisió o gairebé, ja ens tenen un respecte i temor a l’hora d’enfrontarnos en una pista. Per arrodonir aquest bon ambient s’està preparant la celebració d’una assemblea per primer cop en
8 anys. La celebrarem el dia de la Diada del futbol sala per
tal de facilitar la major assistència de socis i potenciar la
màxima participació. En aquest dia festiu que gaudirem el
proper dia 3 de Juny, disputarem, tots els equips del club, un
partit d’exhibició contra rivals sorpresa de veritable renom. Ha
de ser un dia festiu que rematarem amb una arrossada de
franc per als jugadors i pares, entregues de premis i records
i ball sota les estrelles. Anirem contactant amb vosaltres per
deﬁnir els actes.

Club de Dòmino
Amb les eleccions a la presidència
ha entrat la democràcia a la federació catalana de dòmino per parelles
El passat 18 de febrer, a la seu de la Federació Catalana de Dòmino per Parelles, a Barcelona, es varen
celebrar les primeres eleccions democràtiques del Dòmino a Catalunya.
Aquesta Federació, amb deu anys d’antiguitat, sempre havia
estat regida pel mateix equip directiu, amb lleugers canvis
interns decidits per la Junta i aprovats per les Assemblees
Generals celebrades anualment.

els últims deu anys i una segona formada per un equip de
persones fortament vinculades amb el dòmino, però que
ﬁns aquesta data, la majoria, no havien tingut cap càrrec
directiu a la Federació.

En l’Assemblea del passat any 2005 i a petició de la majoria
de Socis i Clubs, es va acordar que per l’any 2006 era
necessari renovar la Junta Directiva abans de començar
la temporada 2006-2007 o bé conﬁrmar la Junta existent
mitjançant eleccions.

Segona: Eleccions democràtiques a celebrar en la
seu de la Federació Catalana de Dòmino per Parelles el dia
assenyalat al principi d’aquest escrit.

El procés elector
al va constar de dues fases:
Primera: Presentació de candidatures, les quals per
poder optar a la seva elecció tenien por el menys, presentar
les ﬁrmes de deu clubs i cent jugadors. Reberen aquest suport
dues candidatures, una en la que hi ﬁguraven la majoria de
membres de la Junta de la Federació que va governar durant
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El resultat de les eleccions conﬁrma el desig de renovació de
la majoria de clubs i socis, més d’un 57% dels vots emesos,
a favor de la llista encapçalada pel senyor Miquel Torres
Laurentí, el qual va presentar els noms de la nova Junta que
va quedar conformada de la següent manera:

President: MIQUEL TORRES LAPUENTE. El senyor Torres aporta
a la nova Junta una gran experiència adquirida durant la
seva etapa com Vicepresident de la Lliga de Tarragona.

Vicepresident: MARINO ALONSO GÓMEZ. El senyor Alonso,
apart de ser un entusiasta del dominó, és membre de la Junta
del Club Dominó Teià i President de la Lliga del Maresme.
Vicepresident: SEBASTIÀ JUSTICIA JUÁREZ. El senyor Justicia és
un entranyable jugador de dòmino i va ésser fundador de
la Federació Catalana de Dòmino. Ha escrit diversos llibres
sobre el joc del dòmino. El 1999 l’Editorial Hispano Europea va
publicar un d’aquests llibres titulat “Dominó con Justicia”.
Secretari: JOSEP FLORES VALLCORBA

sistemes emprats últimament, i una de les primeres accions
per portar a terme la seva il.lusió seran:
-Organització del X Campionat de Catalunya de Dòmino
TROFEU SANT JORDI els dies 22 i 23 d’abril a Bellaterra.
-Convocar una Assemblea General de Socis pel dia 18 de
maig en l’incomparable marc de la “Casa Municipal de
Cultura La Unió” de TEIÀ.
Per acabar aquest escrit volem deixar constància de la manera
que es varen celebrar les eleccions que hem comentat, que
fou un èxit total de participació i es desenvoluparen amb
una cordialitat exquisida entre tots els participants.

Tresorer: ESTEVE BOSCH CASTAÑER
Vocals: JULIO BLEDA ESTELLES i LUC SAUDAN
Aquesta nova Junta Directiva té una gran il.lusió per augmentar
la pràctica del dòmino a tot Catalunya dinamitzant els caducs

Felicitats als guanyadors, i com no als que no guanyaran
i sobre tot als votants, pel bon comportament
durant la jornada electoral.

Trobades de participació jove

1ª Trobada

Amb el lema “CONNECTA’T”, el
passat 11 de febrer es va convocar
la 1ª Trobada Jove a Teià, amb
l’objectiu que els i les joves de Teià
opinin sobre allò que volen del poble
i per al poble.
La jornada es va valorar com a
molt positiva, i hi van assistir una
quarantena de joves d’edats
compreses entre els15 i els 27 anys. En
va sorgir una visió general del poble,
i una sèrie de propostes i preocupacions dels i les joves de
Teià a treballar conjuntament amb l’àrea de Joventut.
La trobada va començar amb una cercavila amb el grup
Vatukem, després va tenir lloc la sessió de debat al teatre de
la Palma, i per acabar es va fer una botifarrada i un concert
a càrrec del grup Track Band.

2ª Trobada

Les prioritats que els i les joves consideren que són més
importants i a les quals cal dedicar més esforços són les
següents:
1.Món laboral: accés al mercat de treball, condicions
laborals, etc.

Com que diuen que no hi ha primeres parts sense bones
segones, i amb ganes d’anar per feina, l’11 de març es va
convocar la 2a Trobada Jove al Casal de Joves Asac.

2.Habitatge: diﬁcultat d’accés a una vivenda al situada al
municipi, manca d’oferta, preus elevats, poc mercat de
lloguer, perspectives de marxar de Teià, etc.

Tot i que aquesta no va ser tan multitudinària, sí que va
ser molt proﬁtosa a l’hora de deﬁnir les prioritats dels joves
a treballar d’entre totes les necessitats detectades en la
primera sessió.

3.Oci i temps lliure: equipament especíﬁc, activitats dirigides
a joves, possibilitat de lleure a Teià, etc.
Per fer el seguiment de tots aquests aspectes el Grup de Joves
ha establert un calendari propi de reunions de treball.
Grups i Associacions

27

Clara, Emilia i Gisela.

Ens expliquem: SOM LES TRES MARIES

Ens deﬁneixen com a punyents i crítiques. És el que preteníem. Des d’un principi, el que ens hem proposat
és tractar temes que passen al nostre entorn i afecten la gent del poble. En recollim les seves opinions i les
personalitzem en les ﬁgures de les Tres Maries.
I, en unes vegades més que en d’altres, ho hem aconseguit. Fins i tot hem assolit que la informació que hauria
d’haver arribat molt abans, en el moment just en què la gent la necessitava, encara que tard, hi arribés.

Això

no és el que volem!!!.

VOLEM

SEGUIR VEIENT,
SEGUIR ESCOLTANT I SEGUIR PARLANT.

Homenatge a
l’Antonieta
Sóc conscient que per parlar de qui

afortunadament he tingut el privilegi de

veia la possibilitat d’afavorir a algú, i

vull parlar avui amb un llibre no en

passar , i crec que hauria estat bó que

s'hi abocava sense demanar mai rés a

tindria prou; per aixó avui em quedaré

moltíssima més gent hagués tingut aquest

canvi. Crec que ha estat una persona

només amb el vessant humà d’aquesta

privilegi. Sobretot en el món que ens toca

de la qual n’hauriem de fer una mena

persona.

viure, on qualsevol vanalitat, es portada a

d’icona, i intentar tenirla sempre

qualsevol pedestal públic, perqué tothom

present,sobretot en els moments en

La vida és una veritable fàbrica

s'hi enmiralli. Estic convençuda que si

que l’enveja, la ira , l’odi, la rencúnia, la

d’experiències, per les quals acabem

tothom hagués conegut l’Antonieta, el

gelosia i tots aquests verins pels quals

passant, per unes hi passem amb

nostre poble, la nostra ciutat el nostre país

massa sovint ens deixem portar, ens

goig i alegria, per les altres hi passem

i el món en general, serien molt millors

vénen a visitar. Penso que seria la millor

amb tristor i desgana. Tot i que, tant

del que són. Sé que aquestes paraules o

passant per unes com per les altres,

semblants es solen dir quant una persona

manera de recordar una persona, que
a part de l’intel.lecte va intentar dins les

si ens paresim a pensar una mica en

ens deixa, personalment penso que forma

seves possibilitats, cultivar i portar a la

profunditat, ens adonariem que tant bó

part d’una de les tantes hipocresies de

pràctica la Paciencia , la Generositat,

o dolent és estar content per unes,com

la nostra societat, peró aquest no és el

l’Amor i la Comprensió. Es per aixó que

dolguts per les altres,( peró aixó en tot

meu cas. L’Antonieta era una persona

en un moment com aquest, lluny de

cas es una reﬂexió per un altra dia).

sencillament BONA, no hi habia persona

donar el condol a ningú, ni a la família,

que s’acostes a ella a demar-li qualsevol

goso dir, estigueu contents com ho estic

Avui m’agradaria parlar d’una situació

cosa, i no precisament material, que en

jo per haber tingut el privilegi d’haber

que molts vàrem viure de forma més o

surtís, com se sol dir amb les butxaques

pogut gaudir durant molt anys d’una

menys intensa, depenent de la relació

buides. I sempre vaig tenir la sensació

persona com l’estimada Antonieta.

que hi teniem establerta. El dia 26 de

que aixó a ella no li costaba gents

Que tinguis un feliç viatge.

Març d’enguany, ens va deixar l’Antonia

de fer, si no que li sortia naturalment,

Lladó Aubert, altrament coneguda

perqué sempre era de tot cor, ﬁns i tot

com l’Antonieta. Coneixer l’Antonieta,

de vegades ho feia sense que ningú li

aquesta es una experiencia per la qual

hagués demanat res, simplement ella
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Fins sempre i MOLTES GRÀCIES.
Jovita Reixach

desconnectant...

Mots encreuats

Duració: l20 min.

Valoració: 8

CAPOTE

En l’apartat d’actors, merescuda l’estatueta
que es va endur Philip Seymour Hoffman per
la recreació que fa del guionista i escriptor
nord-americà Truman Capote (l924-l984)
en el ﬁlm “Capote”.
No es tracta d’una pel·lícula biogràﬁca sinó
que el seu argument es centra únicament
als anys en que Capote va escriure la seva
novel·la més impactant: “A sang freda”, relat
verídic d’un terrible succés criminal ocorregut
en un poble de l’estat de Kansas.
De totes maneres, cal recordar que en la
dècada dels seixanta, el director Richard
Brooks (l9l2-l992) adaptà ﬁdelment al cinema
aquesta obra de Capote, obtenint-ne un
ﬁlm dur i impactant com no podia ésser
altrament tenint en compte els fets que
s’hi narraven i el poc temps transcorregut
d’ençà que es produïren.
Segons Capote, el títol “A sang freda” era
vàlid tant per deﬁnir els fets criminals com
per a palesar el posterior ajusticiament
dels assassins, encara que fos a l’empara
de la Llei.

Gran novel·la, gran pel·lícula, i ara, una més
que notable recreació per part de Seymour
Hoffman donant vida a un personatge
excèntric alhora que singular com va ser
Truman Strekfus “Capote”. (Hom aconsella
veure el ﬁlm en versió original).
Helena Riba i Cortacans

HORITZONTALS: 1.- Colles de molta alçada, la de Teià
ha estat guardonada. 2.- Gingivitis. Article indefinit.
3.- A Teià n’hi ha un d’Espanyol, a l’inrevés. Comissió
Europea. Mil. 4.- Sona com un motor si la repetim.
Teianenca que s’empadrona a Riola, poble de la Ribera
Baixa. 5.- A Teià en tenim i per això patim. Titani. El
millor. 6.- Dolor, turment que es barreja. El símbol de
Sant Jordi ha perdut les vocals. Rics No Solidaris. 7.Article contracte. Empresa que ens fa pagar peatges.
8.- Adjectiu numeral. La clau de molts partits de bàsquet.
Radi. 9.- És polida però desendreçada. Secció del Butlletí
que s’ha enredat. 10.- Conjunció. Càrrec religiós que es
pot trobar en monestirs. Afectades per la grip aviària.
11.- Antic nom de Teià, actualment recordat per un
carrer, a l’inrevés. Los Angeles.

desconnectant...

Enguany l’adjudicació dels premis Oscar
ha estat justament repartida, llevat del de la
millor pel·lícula que, al meu modest entendre,
el mereixia “Munich” i no pas “Crash”, tot i
que els de millor guió i muntatge que n’ha
obtingut el darrer ﬁlm es poden considerar
encertats. Pel que fa a la resta de premiats,
no hi ha hagut sorpreses, car han rebut el
guardó els que tothom s’esperava. Això,
però, no vol dir que la qualitat dels ﬁlms,
dels realitzadors i dels intèrprets n’hagi de
ser menystinguda.

VERTICALS: 1 .- Per sort, a Teià només la fem de
bombardes. Centre cultural rosat. 2.- Pronom personal.
Artilugi amb camp magnètic. Una d’una. 3.- Recipient
rodó usat quan s’espatlla el rentaplats. Tres d’iguals.
4.- Persona que és motiu de burla, a l’inrevés. Antics
pobladors de les terres que ara trepitgem a Teià, del
revés. 5.- Expressar les idees en una conversa o debat,
sense ordre. Vocal. Article contracte. 6.- Límits de tos.
Cinquanta. Símbol del casal de joves A SAC. 7.- La
mateixa vocal. Centre Excursionista de Teià. En anglès,
body. Consonant de consonant 8.- Al revés, prefix de
la paraula que en grec significa nervi. Bar nocturn on la
gent hi entra del revés, quan és de dia. 9.- Preposició.
Gossos o cases. En futbol, gol invalidat. 10.- Una d’ase.
Població germana de la Toscana.
Gerard Vall-llovera
Desconnectant...
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ELS CARRERS DE TEIÀ

Els carrers de Teià són els paisatges que s’obren com un ventall multicolor al mateix temps que s’obren les
finestres de casa pels matins. S’hi arrepleguen les veus que ressonen com una sola veu que sorgeix d’una
única gola que és la gola del poble i que de mica en mica va apujant el volum a la vora del migdia.
Quan els matins anaves Riera amunt, en aquests dies tan freds de l’hivern que acaba de passar, i senties la
fressa del vent barrejada amb la tèbia carícia del sol damunt el cos, quina alegria en fer-te mereixedor de la
benvolença de natura. Hi senties els ocells fent gresca en un arreplec cada cop més nombrós per honorar
l’arribada incipient de la primavera.
Ara mateix, al llarg del dia i durant les nits, els ocells refilen pertot el poble, a tots els carrers, a tots i cadascun
dels arbres de Teià. Omplen l’entorn amb les seves melodies per dos motius ben clars: el primer n’és enviarse els missatges que només ells entenen i que potser diguin “que bé que em sento avui” o “ara no tinc gaire
ganes de volar” o “tranquil·la estimada, cantem més fort i així escalfarem el cos mentre arriba el primer raig de
sol” o també, “que no veus que ja som a la primavera?”. El segon n’obeeix al desig natural i humil de retornar
a natura allò que en reben cada dia. Ho fan així des del seu més primitiu instint.
Els carrers que pugen cap al cementiri, darrer habitacle que hom farà servir, endinsa el caminant per carrerons
rústics on el terra es converteix en bressol d’herbes, matolls, esbarzers i plantes silvestres que pul·lulen
avinents al vent, al fred, a la pluja i, molt aviat, a les calors de l’estiu. Són els carrers de la pau on la
tranquil·litat i el silenci regnen en harmonia total guaitant el camp ple de ceps. Del mirador estant la vista del
paisatge reblaneix l’ànima més endurida i et convida a respirar el perfum tou de l’aire impregnat de mar i de
muntanya.
Perquè el mar també hi és, a la muntanya; el veus allà lluny com una cinta daurada on llambren, com
en un mirall, els carrers de Teià i l’olores salabrós i vital en les enforcadures dels arbres que només ahir
s’escarrassaven per veure reverdir les seves branques que a hores d’ara llueixen els vestits de festa en les
seves brotades.
Els carrerons de pujada a la muntanya són un món curull d’obres mestres de la naturalesa per on l’esperit
marxa pel seu compte, sense crosses ni xanques. Les brancades florides dels ametllers i dels cirerers,
estarrufats d’orgull, anuncien pertot l’arribada de la primavera.
És, però, a la muntanya mateixa on l’explosió de vida, amb un guirigall escandalós, trenca l’ensopiment de
l’hivern. De sobte, els teus peus trepitgen un brancó que s’esquerda i carrisqueja, lleves els teus ulls i veus la
fullareda ballant segons el so d’una orquestra de rossinyols que no es veuen però hi són afegint a tot aquell
paisatge bucòlic la teva melodia preferida. Una perdiu afamada busca cucs al pujolar, un esquirol fugisser
travessa la sendera i al bell mig del plaer et sents al paradís.
A la Riera, els grans plataners que l’ornen lluquen de mica en mica les seves fulles fins arribar a bastir, en
ple estiu, de banda a banda del passeig, el gran túnel fet de capçades que donarà la benvinguda refrescant
a la nostra tornada.
Al poble tots els que volem conèixer-nos ens hi coneixem. Ens hi oblidem de l’enfarfegament del món
estimant la vida tal com raja. La seva quietud és la font d’inspiració on l’esperit es trempa.
Al migdia el poble es desempereix; el moviment del mercat s’assembla al de les més enfeinades formigues,
i de les botigues plenes de gent i de les xerrades pertot arreu s’aixeca una sola veu que sona a guirigall
gegantí, estimat, vital. El poble s’enfaristola. Es carrega d’amor, de bones intencions, de millors desitjos,
de saluts que brollen, es barregen i es bescanvien per aquí i per allà. Es carrega tant que de sobte allò
comença a vessar. Com quan plou, la Riera es veu atapeïda i els carrers s’inunden de gent jove i gent gran,
d’homes i dones, fins i tot els nens que acaben de sortir d’escola s’hi afegeixen. És la vida que brolla i passa
pels carrers de Teià. És la vida que roman entre mar i muntanya, fa gresca i es queda als carrers de Teià.
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CASES DE TEIÀ

el record

Es diu que a les ciutats hi regna l’anonimat i que en un poble tothom es coneix... Malgrat que els pobles creixen a marxes forçades,
segueix sent habitual que els seus habitants es puguin adreçar uns als altres amb el nom de pila, a diferència de la ciutat, on un
veí acostuma a ser aquell “del quart segona” o “del principal”, el forner és “el del forn”, i el del súper és “el del súper”. Als pobles, en
canvi, sovint sabem ﬁns i tot el cognom de la família o la casa a la qual pertany cadascú.
Antigament, els habitants d’un poble es coneixien per ser “de cal...”, “de can...”, “de ca la...”. Una manera d’expressar-nos que va
desapareixent, però que en molts casos encara es conserva. A Teià, encara es coneixen moltes cases amb nom propi, molts d’ells
heredats pels seus descendents. Altres noms s’han anat perdent amb el pas del temps i només resten en el record dels més grans.
Fa uns mesos, el Jaume Valls i Andiñac, nascut a Teià l’any 1916, va començar a rememorar alguns d’aquests noms. En un acurat
exercici de memòria, i amb l’ajuda del seu consogre i també teianenc de tota la vida, el Josep Valls i Pujadas, tots dos van aconseguir
el.laborar una llista de gairebé 400 mots! La majoria es refereixen a cases i famílies del poble, però també d’indrets de Teià amb nom
propi o ﬁns i tot sobrenoms amb què es coneixien antigament alguns teianencs. Felicitem als autors per aquesta tasca i animem,
a tothom qui ho vulgui, a seguir participant en la recuperació de mots genuïns del nostre poble! A continuació, transcrivim la llista
completa de noms de cases de Teià fruit d’aquesta primera tasca
Recopilació: Jaume Valls Andiñach Col.laboració: Josep Valls Pujadas
Ca l’Alegre
Ca l’Aleix
Ca l’Americano
Ca l’Andelet
Ca l’Angelet
Ca l’Antonet del cafè
Ca l’Arnau
Cal Barcoc
Cal Baster
Cal Boter
Cal Bover
Cal Capitàn
Cal Cargol
Cal Carniser
Cal Carniseret
Cal Coix
Cal Conde
Cal Condesito
Cal Cremat
Cal Donat
Ca l’Escofet
Ca l’Escombriaire
Ca l’Esgarrapa
Tanques
Cal Ferrer
Cal Forner
Cal Frare
Cal Fuster
Cal Fusteret
Cal Grabat
Cal Ganxet
Cal Ganxo
Cal Groc
Cal Jutge
Cal Manyà
Cal Manyanet
Cal Metro
Cal Morrut
Cal Negre
Cal Pastor
Cal Perdut
Cal Pinta
Cal Pinyonaire
Cal Poll
Cal Primo

Cal Ranci
Cal Ratat
Cal Reietó
Cal Roig
Cal Sasso
Cal Sastre
Cal Senyor Cinto
Cal Sereno
Cal Taberner
Cal Tarsó
Cal Terrible
Cal Tet
Ca l’Uriac
Cal Xurric
Cal Vivo
Cal Xato
Cal Xic
Cal Xurric
Cal Xurriquet
Ca l’Amàlia
Ca l’Antiga
Ca la Camila
Ca la Candelaria
Ca la Cecilia
Ca la Coloma
Ca la Dàlia
Ca l’Elena
Ca l’Encarna
Ca la Fartanera
Ca la Feliciana
Ca la Filomena
Ca la Fresquita
Ca la Gadeta
Ca la Gertrudis
Ca la Ioies
Ca la Juliana
Ca la Laió
Ca la Laia
Ca la Lola
Ca la Madam
Ca la Màlia
Ca la Manela
Ca la Masovera
Ca la Menjó
Ca la Mercè Maca

Ca la Merdosa
Ca la Motos
Ca la Nati
Ca la Noia Vadó
Ca la Patrelleta
Ca la Patronilla
Ca la Paiana
Ca la Pepes
Felisones
Ca la Polles
Ca la Sió
Ca la Vadora
Ca la Xirgu
Can Bover
Can Baïl
Can Bailó
Can Balderic
Can Baltà
Can Barbeta
Can Barrera
Can Barri
Can Besuny
Can Bigorra
Can Blanc
Can Bordoi
Can Bosc
Can Bota
Can Boteiet
Can Bruguera
Can Buïl
Can Bufí
Can Burés
Can Burinó
Can Cavallero
Can Cabiró
Can Cahué
Can Calcanyo
Can Calls
Can Cambrai
Can Canjón
Can Cantina
Can Caparrassa
Can Capella
Can Capsa
Can Capseta

Can Capu
Can Carme
Can Cassases
Can Xarpeta
Can Clasio
Can Cué
Can Culebra
Can Culet
Can Curella
Can Dacli
Can Dansa
Can Dardenyà
Can Desgràcia
Can Det
Can Det Petit
Can Doti
Can Feliciano
Can Fèlix
Can Feu
Can Figa
Can Flores
Can Florencio
Can Freixes
Can Fresquito
Can Futrals
Can Futralets
Can Gaia
Can Gaietà
Can Gallemí
Can Gallina
Can Garrofé
Can Garriga
Can Garza
Can Gassó
Can Gené
Can Geniset
Can Gepet
Can Gil
Can Gilet
Can Godó
Can Gran
Can Gripau
Can Guiu
Can Gurguí
Can Gurguinet
Can Gusto

Can Guti Piga
Can Nifeta
Can Raga
Can Janet
Can Nin
Can Ramonet
Can Jorba
Can Niceto
Can Reietó
Can Josepó
Can Non
Can Respall
Can Lladó
Can Novellet
Can Ribalta
Can Llegó
Can Padellàs
Can Ritete
Can Lleí
Can Padró
Can Roget
Can Llistero
Can Pagès
Can Sala
Can Lino
Can Pa i Ceba
Can Salau
Can Liró
Can Pelegrí
Can Salvi
Can Llaurador
Can Pallofa
Can Samalse
Can Llibreter
Can Panna
Can Sarralda
Can Llobet
Can Papa Neró
Can Sellet
Can Llúcia
Can Pepet Forner
Can Senesio
Can Magem
Can Pequenyet
Can Sidró Gros
Can Magí
Can Pardo
Can Simonet
Can Magret
Can Parés
Can Cinto
Can Malaire
Can Peret Xerraire
Can Cirereta
Can Mal Tems d’en Nifa
Can Peret
Can Ciseta
Can Malanit
Can Peretó
Can Sopas
Can Manaquins
Can Patata
Can Sunsi
Can Maquica
Temprana
Can Tandeta
Can Marcual
Can Patet
Can Tarota
Can Marés
Can Patuel
Can Tarume
Can Maricel
Can Pau
Can Tem
Can Mateuet
Can Pau Civil
Can Tió
Can Mensió
Can Pau Pixeta
Can Titus
Can Met
Can Pau Valls
Can Tons
Can Miseries
Can Paulino
Ca n’Orella
Can Mitre
Can Paxau
Can Vadoret
Can Moixell
Can Paxau de la Torre Can Vadó del Rei
Can Montón
Can Peia
Can Ventura
Can Mora
Can Pelegrí
Can Ventureta
Can Moreno
Can Pela Porcs
Can Vista
Can Morgades
Can Perico
Can Vivet
Can Mota
Can Peton
Can Xafarrocs
Can Munt
Can Pinassa
Can Wertheim
Can Mundiu
Can Pirret
Can Xarpeta
Can Muxell
Can Pixase
Can Xanapi
Can Nadal
Can Planella
Can Xé
Can Nadeu
Can Por
Can Xen (Els Pisos d’en Xen)
Can Nan
Can Pujadas
Can Xinxola
Can Nas d’en Lloro
Can Pusala
Can Xinxoleta
Can Nenet
Can Quer
Can Netes
Can Quet
Can Nifa
Can Caselles

Ens agradaria seguir recollint noms genuïns de Teià, ja sigui de cases o indrets.
Si vols afegir-hi un nom i explicar-nos-en l’origen, envia-ho a butlleti@teia.net.
El record
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Dissabte 13 de maig
Diumenges 14 de maig

M AT Í
10h.- Obertura de la ﬁra
10h.- Mercat de segona mà
12h.- Inauguració oﬁcial de
la Fira amb la delegació
institucional de Massarosa

TA R DA
17h.- Actuació dels alumnes de l’Escola de
Música Cadença

18h.- Actuació infantil:
Els contes de la Bleda

19h.- Concurs d’olives a càrrec del Grup de
Joves Connecta’t de Teià

M AT Í
9h.- Botifarrada.
10h.- XII Trobada de puntaires i III

TA R DA
17h.- Actuació dels alumnes de
l’Escola de Música Clau de Sol.

Trobada d’intercanvi de plaques de cava.

18h.-Xocolatada.

11h.- Exposició de vehicles antics,

19h.- Actuació dels alumnes de

passejada dels vehicles seguint la ruta
del nou autobús integrat.

l’Escola de Ballet Pas Bàsic.

