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Pressupostos participatius:  
100.000 euros en mans dels veïns i veïnes

El Maridatge dels Sentits apadrina un 
premi internacional de  perfumeria
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Les obres de la Riera 
començaran el 4 de juny
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EDITORIAL

Tornem a presentar un nou Butlletí Municipal carregat de novetats, algu-
nes de gran transcendència per al municipi i per al dia a dia dels seus 
veïns. En primer lloc, parlem dels pressupostos participatius, una eina ba-
sada en la democràcia participativa en què la ciutadania pot incidir de 
manera directa en les inversions públiques que s’hi duran a terme l’any 
vinent. Immersos la fase de formulació de propostes fins al 21 de maig, 
convé que la iniciativa sigui coneguda per tots els teianencs i teianenques. 

En segon lloc parlem de les obres de millora del clavegueram de la Riera, 
una acció important i necessària per a la salubritat i seguretat de tot el 
municipi. Properament es convocaran reunions i s’editaran materials infor-
matius per explicar l’impacte d’aquestes obres. 

Per últim, ens fixem també en l’àmbit cultural, parant especial atenció a la 
Setmana Cultural i anticipant algunes informacions del II Maridatge dels 
Sentits.
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

Ajuntament de Teià @ajTeia  23 febrer
Avui a les 19h, l’Ajuntament de #Teià 
organitza una audiència pública a l’Espai can 
Llaurador per fer balanç de 2017, presentar 
el pressupost de 2018 i informar de les 
actuacions previstes per als pròxims mesos

Ajuntament de Teià @ajTeia  5 març
Alumnes de 1r de l’Escola El Cim de #Teià 
participen a la convocatòria ‘Recetas contra 
el hambre’ de l’ONG Mans Unides amb un 
clipmetratge on expliquen com erradicar la 
fam al món

Ajuntament de Teià @ajTeia  23 març
El ple de l’Ajuntament de #Teià aprova 
mocions a favor de la revalorització del 
sistema públic de pensions, de la immersió 
lingüística a l’escola i de les reivindicacions 
del #DiaDones18

Ajuntament de Teià @ajTeia  5 març
La Biblioteca de #Teià dedica la programació 
del mes de març als vins de la #DOAlella 
dins el projecte #BibliotequesambDO

Ajuntament de Teià @ajTeia  6 març
El Casal de Joves de #Teià organitza un taller 
de rap contra el masclisme i la xenofòbia a 
l’Institut @turodenbaldiri coincidint amb la 
celebració del #DiaDones18

Ajuntament de Teià @ajTeia  11 abril
#Teià obre dos comptes a Instagram: un de 
corporatiu per donar a conèixer l’activitat 
cultural i els atractius patrimonials del 
municipi, i l’altre per promocionar la fira de la 
flor, el perfum i la gastronomia #SentitsTeià

Ajuntament de Teià @ajTeia  13 abril
Més de 30 persones participen a les 
reunions informatives per a menors i adults 
organitzades al Casal de Joves de #Teià 
per presentar l’oferta de camps de treball 
d’aquest estiu a Catalunya i l’estranger

Ajuntament de Teià @ajTeia  22 abril
200 veïns de #Teià van compartir la Caminada 
dels Tres Pobles amb d’altres del Masnou i 
Alella. 

Ajuntament de Teià @ajTeia  12 maig
#Teià se suma a les VIII Jornades de difusió 
del patrimoni de la Laietània organitzades pel 
Consorci @CostaBcnMaresme amb un simposi 
sobre arqueologia i noves visites guiades al 
celler romà de @VallmoraEnotur amb vins de la 
#DOAlella

Ajuntament de Teià @ajTeia  19 març
Per tal de mantenir l’equilibri econòmic del 
servei d’abastament, l’Ajuntament de #Teià 
repercutirà l’increment del preu de venda 
de l’aigua en alta que li aplica la companyia 
ATLL, la qual cosa suposarà un augment 
lineal de les tarifes del 5,6%

EDITA: HI COL·LABORA:

Ajuntament de Teià
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D’acord amb el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) 2015-2019 i el Pla 
de Participació Ciutadana aprovat 
pel ple del passat 25 de setembre, 
l’Ajuntament ha encetat un procés 
d’empoderament veïnal perquè els 
teianencs i teianenques decideixin 
en què voldran invertir 100.000 eu-
ros el 2019. 

La regidora Sílvia Marcos explica 
que “es tracta dels primers pressu-
postos participatius que s’han fet mai 
a la població, per la qual cosa s’han 
organitzat una sessió informativa el 
19 d’abril i un taller per facilitar la ge-
neració de propostes el 3 de maig a 
l’Espai can Llaurador”. També se n’ha 
editat una tríptic informatiu amb el 
lema Fem Teià que s’ha distribuït a to-
tes les llars i establiments comercials.   

‘Fem Teià’
La guia exposa de forma clara i 

sintètica les fases i condicions del 
procés. En la primera etapa, del 26 
d’abril al 31 de maig, qualsevol per-
sona empadronada a Teià podrà sug-
gerir un màxim de 5 propostes. Tam-
bé podran fer-ho les entitats inscrites 
en el Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions, així com les empreses 
i comerços ubicats a la població. 

Aquests projectes es podran pre-
sentar online a través del web muni-

cipal o bé presencialment a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
i als punts d’informació itinerants 
que s’hi habilitaran. Prèviament, cal-
drà emplenar una butlleta on es fa-
ran constar les dades identificatives 
de la persona, negoci o entitat que 
les formula.

Requisits legals
Un cop recollides, totes les pro-

postes hauran de ser avaluades des 
del punt de vista jurídic i econòmic 
per una comissió tècnica. Perquè si-
guin admeses, cal que els projectes 
suposin una inversió nova, i no pas 
una subvenció o una despesa de 
manteniment, i que siguin compe-
tència exclusiva de l’Ajuntament, i no 
de cap altra administració. A més de 

no poder superar els 100.000 euros 
consignats, els projectes han ser ma-
terialment executables dins de l’any 
2019 i no poden comprometre exer-
cicis pressupostaris futurs.

Votació
Un cop validades per la comissió 

ciutadana de seguiment, les propos-
tes es donaran a conèixer en una ex-
posició itinerant i al web de l’Ajunta-
ment. A partir d’aquell moment, totes 
les persones empadronades a Teià 
majors de 16 anys podran votar per 
via telemàtica o presencial tantes pro-
postes com es vulgui fins a completar 
la quantitat de 100.000 euros. Els re-
sultats finals de la votació es publica-
ran al web i es farà una presentació 
pública el 16 de novembre. g

Pressupostos participatius: 100.000 
euros en mans dels veïns i veïnes

El Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) ha avaluat amb 
un 75% el grau d’acompliment dels 
indicadors de transparència i qualitat 
dels continguts del web municipal 
de Teià corresponents al període 
2017-2018.

Aquest organisme s’encarrega 
d’analitzar el nivell de transparència 
i les pràctiques de bon govern de les 
pàgines d’Internet de l’administració 
pública i d’acreditar els casos de bo-
nes pràctiques amb l’atorgament del 
Segell Infoparticipa.

Amb el resultat d’enguany, Teià supe-
ra netament el 63,46% de l’any passat i 
descriu una progressió ascendent res-
pecte del 48% i el 24% de les primeres 
auditories. Ara com ara, el web munici-
pal de Teià compleix satisfactòriament 
39 dels 52 indicadors de qualitat.

Per al regidor de Comunicació, An-
dreu Porta i Espelt, encara hi ha marge 
de millora: “l’any vinent ja haurem pu-
blicat el nou reglament de participació 
ciutadana, que no existia, i i tota la in-
formació relativa als consells sectorials 
i els acords de la junta de govern, així 
com les actes d’aquestes reunions i de 
les meses de contractació”. g

75% de puntuació en transparència Destinen 50.000 euros a 
ajuts a les entitats locals
El passat 3 de maig, la junta de go-
vern local va aprovar les bases de la 
convocatòria d’ajuts de 2018 per a 
entitats locals sense ànim de lucre. 
L’Ajuntament hi destina 49.540 eu-
ros a través de quatre programes o 
àmbits temàtics: educació infantil i 
primària (11.000 euros), gent gran 
(5.500 euros), cultura (10.500 euros) 
i esports (22.540 euros). Aquesta 
darrera partida reserva el 10% de 
l’import a donar suport als esportis-
tes locals que practiquen disciplines 
individuals. El termini per a la pre-
sentació de sol·licituds finalitza el 
pròxim 15 de juny. g
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Una vintena de representants de 
diferents centres educatius i entitats 
culturals i socials de Teià es van reu-
nir el 21 de febrer a l’Espai can Llau-
rador per posar fil a l’agulla al projec-
te Educaentorn. 

La regidora d’Educació, Montse 
Riera, explica que la trobada “és la 
primera pedra d’un treball comuni-
tari per posar sobre la taula la feina 
educativa que fan els diversos actors 
socials del municipi amb l’objectiu de 
convertir Teià en un poble educador”. 

El projecte Educaentorn forma 
part del programa d’educació glo-
bal i ciutadana de la Diputació de 
Barcelona. Es tracta d’una iniciativa 
perdurable en el temps, dinàmica i 
oberta a tothom per recollir, planifi-
car i posar a l’abast de la ciutadania 
l’oferta educativa local: tant pública 
com privada, tant individual com co-
munitària, i tant formal com informal.

Portal educatiu
La finalitat última del projecte és 

mobilitzar i coordinar tots els proces-
sos d’aprenentatge al llarg de la vida 
d’una persona, des de la infància fins 
a la vellesa, en qualsevol àmbit i en 
qualsevol moment i espai. Altres ob-
jectius associats al projecte són posar 
en contacte els actors interessats per 
assegurar-ne la transversalitat i millo-
rar-ne el coneixement mutu i la co-
municació de les activitats. Tot plegat 
donarà com a resultat un portal d’In-
ternet que recollirà i farà visibles totes 

les activitats, els serveis i els recursos 
pedagògics de Teià destinats als dife-
rents col·lectius i franges d’edat.

Criteris de qualitat
Tot i que correspondrà als parti-

cipants en el projecte concretar els 
valors i els criteris de qualitat que 
hauran de regir l’acció educativa, hi 
ha principis inspiradors que estan 
molt clars. Entre d’altres, s’estimularà 
l’aprenentatge crític com a mecanis-
me per a la transformació de la rea-
litat i la millora de la qualitat de vida, 
mitjançant una oferta que promogui 
la trobada intergeneracional, la igual-
tat de drets i d’oportunitats, la diversi-
tat de persones i grups, la igualtat de 
gènere, l’equitat, la cohesió social, i el 
sentit de pertinença i comunitat.

Calendari de treball
La gestació del projecte es remunta 

al passat estiu, amb la primera presa 
de contacte entre l’Ajuntament de Teià 
i l’Àrea de Cultura, Educació i Esports 
de la Diputació, que finalment va en-
carregar la dinamització del procés a 
la Cooperativa Marges. A nivell intern, 
els tècnics municipals de les diverses 
àrees van celebrar dues sessions de 
treball els passats 18 de novembre i 
12 de desembre que van servir per 
recopilar la informació de les accions 
que s’estan duent a terme des de les 
diferents regidories i equipaments 
municipals. Prosseguint amb aquesta 
visió transversal, els diversos actors 
seguiran treballant colze a colze fins a 
la presentació final del projecte, que 
tindrà lloc el proper mes de juny.  g

L’Ajuntament vol fer habitatge social per a joves als pisos dels mestres

Teià esdevindrà poble educador 

El ple de l’Ajuntament del 26 d’abril 
va donar llum verd a l’expedient per 
sol·licitar a la Generalitat la desafectació 
de l’edifici conegut com la casa dels 
mestres: un bloc de vuit habitatges 
situat al carrer de Josep Puigoriol, 
entre el Poliesportiu i l’Escola El Cim. 
En el passat, aquests pisos estaven 
reservats al professorat que exercia al 
poble, però fa anys que no hi viu ningú. 
L’immoble és propietat municipal, 
però el consistori no en pot disposar 
fins que el Departament d’Educació 
no hi renunciï expressament.

Ara, l’Ajuntament voldria des-
tinar-los a habitatge social per a 
joves, davant la manca d’oferta a 
preus assequibles per aquest col-
lectiu. De fet, la iniciativa respon a 
una de les propostes recollides en 
el Pla Local de Joventut per al pe-
ríode 2017-2020. El titular d’aques-
ta regidoria, Andreu Porta i Espelt, 
explica que “quan se’n retorni l’ús al 
municipi podrem iniciar els tràmits 
per redactar un conveni amb una 
cooperativa d’habitatge perquè els 
rehabiliti”. g
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El passat 8 de maig es va fer a la 
seu del Consell Comarcal del Mares-
me a Mataró la presentació oficial de 
la segona edició del Maridatge dels 
Sentits, la fira del perfum, les flors i 
la gastronomia que tindrà lloc a Teià 
del 18 al 27 de maig.

L’acte va comptar amb l’assistència 
dels presidents del Consell Comar-
cal, Miquel Àngel Martínez, i del Con-
sorci Costa de Barcelona-Maresme, 
Joaquim Arnó, així com de l’alcalde 
de Teià, Andreu Bosch, i del director 
dels Serveis Territorials del Depar-
tament d’Agricultura a Barcelona, 
Josep Pena. Tots ells van reiterar el 
suport de les institucions al festival 
en futures edicions, i en van destacar 
la singularitat a l’hora de “fer comar-
ca” i promocionar el Maresme des 
del punt de vista econòmic, cultural 
i turístic.

L’alcalde de Teià va posar precisa-
ment l’accent en la voluntat de donar 
a conèixer l’esdeveniment a escala 
mundial a través de la convocatòria 
del Concurs Internacional Mouillette 
d’Argent, que compta amb el suport 
del Beauty Cluster Barcelona i d’Ai-
nea Perfums. Es tracta d’un concurs 

adreçat a perfumistes professionals 
d’arreu del món que vulguin donar 
a conèixer la seva capacitat creativa. 
Bosch va explicar que “el concurs 
tindrà un caràcter anual i s’hi podrà 
presentar qualsevol creació que in-
clogui l’essència o la nota olfactiva 
seleccionada en cada edició”. 

El taronger, protagonista
Almenys des del segle XVIII i fins 

a les glaçades de 1956, el taronger 
va ser un dels conreus tradicionals 
del Maresme. Enguany, el Maridatge 
dels Sentits s’ha proposat recupe-
rar la seva memòria a través de l’es-
mentat Concurs Internacional. Per a 
aquesta primera convocatòria, els 
perfums que s’hi presentin hauran 
de contenir com a mínim una de les 
tres essències que produeix el taron-
ger: el neroli, que s’aconsegueix dels 
pètals de la tarongina; el petitgrain, 
oli essencial de les fulles del taron-
ger; i, finalment, la taronja, que s’ob-
té de la pell del fruit.

Enguany, el jurat del premi serà 
presidit per Rossend Mateu, maître 
perfumista, i en formaran també part 
el poeta i escriptor Àlex Susanna; el 

sommelier César Cánovas; la direc-
tora de la revista BeautyProf, Charo 
Moreno, i els perfumistes Marina 
Barcenillas, Ernesto Collado i Irene 
Gisbert.

Premi del públic
A més del premi del jurat, hi haurà 

també un premi del públic. Serà per 
votació oberta entre els veïns de Teià 
i tots els assistents al Maridatge dels 
Sentits. El període de votació s’obri-
rà divendres 18 de maig a la tarda 
i es clourà dissabte 26 a les 14h. A 
aquest efecte s’habilitaran dos llocs 
de votació: l’Espai d’Art ca l’Antiga i 
la Casa Municipal de Cultura La Unió, 
on els votants trobaran sengles còpi-
es de cada perfum.

Guardons
Els dos premis seran atorgats en 

un sol acte públic que se celebrarà 
el mateix dissabte 26 de maig a Ca 
l’Antiga. Els guanyadors rebran un 
diploma acreditatiu i una reproduc-
ció de plata d’una Mouillette especi-
alment creada per a l’ocasió pel joier 
Roc Majoral, patrocinat pel Beauty 
Cluster Barcelona. g

El Maridatge dels Sentits apadrina un 
premi internacional de perfumeria
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Des de principis de març, una bri-
gada d’operaris contractada per 
l’empresa concessionària de l’auto-
pista C-32 treballa en la rehabilitació 
del pont de l’avinguda John Fitzge-
rald Kennedy que uneix Teià amb el 
Masnou. Les obres coincideixen amb 
el 50è aniversari de la construcció 
del viaducte i tenen un pressupost 
de prop de 150.000 euros que seran 
finançats íntegrament per Invicat-
Abertis, fruit del conveni signat amb 
l’Ajuntament de Teià el febrer de 
2017.

Les actuacions que s’hi realitzaran 
inclouen la reparació de l’estructura 
del viaducte i les juntes de dilatació, 
així com la renovació de les voreres 
i el paviment de la calçada superior. 
Per augmentar la seguretat dels seus 
usuaris s’instal·larà una barrera amb 
il·luminació incorporada per separar 
la zona de pas dels vianants de l’es-
pai per als vehicles.    

Termini i afectacions
Les obres es van iniciar el passat 

dia 5 de març i és previst que finalit-
zin a mitjan mes de juny. En aquests 
moments s’està treballant en la subs-
titució de les peces de formigó del 
voravia oest. Els treballs s’executaran 
per fases i sempre hi haurà un dels 
dos costats obert tant al trànsit de 
vehicles com de vianants, tot i que 
no es descarta que en algun mo-
ment puntual es pugui interrompre 
la circulació rodada. 

Responsabilitat compartida
El conveni subscrit entre l’Ajunta-

ment de Teià i la concessionària Invi-
cat-Abertis persegueix, bàsicament, 
dos objectius. D’una banda, resoldre 
les mancances en matèria de segure-
tat viària i posar al dia la infraestructu-
ra i, de l’altra, definir les obligacions 
de les parts pel que fa al seu manteni-
ment i conservació a partir d’ara.

Un cop enllestides les obres, Invi-
cat es responsabilitzarà de l’estructu-
ra del pont (piles, estreps, cimenta-
cions, taulell i impostes), mentre que 
l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec 
del paviment de la calçada i les vo-
reres, així com de les juntes de di-
latació, les baranes, l’enllumenat i la 
senyalització horitzontal i vertical. g

L’Ajuntament de Teià ha invertit 
52.000 euros en la millora de la vi-
alitat d’entrada al municipi a través 
de l’avinguda de José Roca Suárez-
Llanos amb la reposició parcial del 
paviment i la senyalització d’un nou 
pas de vianants a l’alçada del carrer 
de Pep Ventura. A més, s’ha refet 
l’asfalt del carrer Rosa, s’ha reparat 
la vorera que hi ha davant de les ofi-

cines de Correus i s’han adequat els 
embornals d’aigües pluvials del sec-
tor. D’altra banda, a finals d’abril es 
van enllestir les obres d’arranjament 
la coberta de l’edifici municipal de 
Sant Berger situat al camí de Premià 
de Dalt, amb una inversió de 16.000 
euros. Es tracta d’un equipament 
que l’Ajuntament cedeix a entitats i 
la junta de la urbanització. g

Comencen les obres per arranjar el pont de l’autopista

Destinen prop de 70.000 euros a vialitat i edificis municipals

Amb l’exhibició de dos especialistes, 
el 4 de maig es va obrir al públic un 
circuit d’aparells per a la pràctica de la 
calistènia i l’street workout que recent-
ment s’ha instal·lat a la zona verda que 
hi ha situada darrere del Poliesportiu 
El Cim. S’hi pot accedir lliurament a 
través dels carrers dels Pins i de Josep 
Puigoriol. L’adequació de l’espai ha 
suposat una inversió de 13.336 euros 
per part de la Regidoria d’Esports. 

L’street workout i la calistènia són 
modalitats esportives que consis-
teixen en l’entrenament de totes les 
capacitats físiques mitjançant el pes 

corporal i l’alternança de moviments 
de tensió, dinàmics i explosius, o intro-
duint-hi acrobàcies en la pràctica del 
free style. 

Usos i objectius de la instal·lació
Per als responsables de l’àrea d’Es-

ports, el workout permet ampliar i 
diversificar les possibilitats de realit-
zar activitat física a l’aire lliure. Si hi ha 
prou demanda, de cara a l’any vinent 
es podria programar un curs especí-
fic de calistènia i street workout per 
treballar exercicis de força, resistèn-
cia i flexibilitat. g

Inauguren un parc de calistènia i workout al costat del Poliesportiu
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Les obres de substitució del cla-
vegueram del passeig de la Riera 
ja tenen data d’inici: el 4 de juny, 
tal com l’Ajuntament va anunciar en 
l’audiència pública celebrada a La 
Unió el passat 16 de maig. L’acte va 
comptar amb la participació del di-
rector de l’obra i dels serveis tècnics 
municipals, que han estat expressa-
ment reforçats per a l’ocasió amb la 
contractació d’un enginyer d’obres 
públiques amb l’objectiu de fer un 
seguiment exhaustiu i garantir la 
bona marxa dels treballs, a més dels 
recursos humans específics de l’em-
presa adjudicatària. 

Calendari i afectacions viàries
La renovació del clavegueram és 

una necessitat peremptòria per ra-
ons de salubritat i seguretat, ja que 
l’actual canonada d’aigües fecals 
està obsoleta: instal·lada l’any 1976, 
presenta greus deficiències i amena-
ça l’estabilitat de la calçada del pas-
seig. És alhora una obra complexa, ja 
que l’estesa del nou col·lector i l’anul-
lació de l’antic obligarà a obrir tota la 
secció del carrer i a tallar completa-
ment el trànsit rodat.

Per aquest motiu, el projecte s’ha 
dividit en sis trams, segons el plànol 
adjunt del projecte executiu. L’exe-
cució començarà per baix, a l’alça-
da de la rotonda d’entrada al centre 
urbà (cruïlla passeig de la Riera amb 
el passeig del Castanyer i avinguda 
Roca Suárez Llanos), i finalitzarà al 
torrent de can Mateu, una mica més 
amunt del parc de can Godó. En 
principi, l’obra tindrà una durada de 
5 mesos i s’hi treballarà també du-
rant l’agost per tal de poder acabar 
a finals d’octubre.

Per a cada sector s’ha previst un 
desviament de trànsit específic per 

tal de garantir l’accés al curs alt de 
la Riera i als habitatges de l’entorn. A 
mida que l’obra avanci, l’Ajuntament 
anirà recordant a través del web i les 
xarxes socials quines vies alterna-
tives són practicables en cada mo-
ment. A més, s’ha habilitat una adre-
ça de correu electrònic (obresriera@
teia.cat) per atendre dubtes i resol-
dre les possibles incidències plante-
jades pels veïns, a més dels telèfons 
d’informació de l’Ajuntament i de la 
Policia Local. 

Cost i finançament
Al concurs, convocat el 22 de de-

sembre, s’hi van presentar 12 em-
preses. Finalment, els treballs van 
ser adjudicats el passat 8 de març a 
l’empresa Asfalts de Tordera, que va 
oferir un preu de 720.000 euros amb 
IVA inclòs, un 18% per sota de l’im-
port de licitació. La inversió, que és 
la més important de tot el mandat, es 
cobrirà amb una subvenció directa 
de 500.000 euros de la Diputació de 
Barcelona a través del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2015-2019, 175.000 
euros finançats per la mateixa ad-
ministració a interès zero, i 45.000 
euros de recursos propis de l’Ajunta-

ment (sense comptar eventuals des-
peses addicionals). 

Millores proposades
A més de vetllar pels requisits tèc-

nics de la nova infraestructura, els 
serveis municipals han valorat posi-
tivament un seguit de millores com-
plementàries pactades amb l’empre-
sa adjudicatària. 

Aprofitant l’obertura de rases, se 
soterraran dos tubs per al futur des-
plegament de la fibra òptica, així com 
una canonada per millorar el servei 
d’aigua potable. Aquesta nova canalit-
zació de fosa ha de substituir l’antiga i 
ha de permetre reduir les afectacions 
a tota la població en cas d’avaria. 

A nivell d’accessibilitat, s’igualarà 
la rasant de 152 escocells d’arbres 
amb la vorera del passeig per evi-
tar el risc de caiguda dels vianants, 
mitjançant l’aplicació d’un paviment 
drenant. Quant a millora de la mobi-
litat, es reposarà l’asfalt de la totalitat 
del tram urbà del passeig de la Riera, 
se senyalitzarà la rotonda d’entrada 
al poble amb 16 balises lluminoses 
tipus LED i s’instal·laran dos radars 
informatius per recordar el límit de 
velocitat de 40 km/hora. g

Les obres de la Riera començaran el 4 de juny

Els treballs s’allargaran 
fins a final octubre 
i inclouen mesures per 
millorar l’accessibilitat 
i reduir la velocitat
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Del 6 d’abril al 8 de maig, Teià va 
acollir més de trenta propostes ar-
tístiques i divulgatives per atansar la 
cultura a tots els públics. Ja fa més 
de 35 anys que la població celebra, 
a l’entorn de Sant Jordi, una Setmana 
Cultural que no ha parat mai de créi-
xer en extensió i varietat, gràcies a la 
col·laboració de nombroses entitats 
i particulars.

Com sempre, la diada del drac i 
la rosa, d’una banda, i el lliurament 
dels premis de la Mostra Literària, de 
l’altra, constitueixen l’element cen-
tral de la Setmana Cultural, però el 
programa s’ha anat eixamplant amb 
propostes de tota mena. Per al regi-
dor de Cultura, Francesc Ribas, es 
tracta de “petites perles que ens pro-
curen una oferta diversa i atractiva” 
mitjançant tallers familiars, activitats 
infantils, tertúlies, exposicions, sorti-
des guiades i itineraris culturals.

Maria Canals i Primavera de les 
arts

Per segon any consecutiu, Teià 
va participar en el Concurs Interna-

cional de Música Maria Canals de 
Barcelona amb la programació de 
dues activitats. El 7 d’abril es va fer 
un recital poètic i musical davant la 
seva tomba al cementiri de la pobla-
ció amb una interpretació de piano 
a càrrec de Maria Rosa Ribas i Jor-
di Vivancos, i la lectura de poemes 
de Rossend Llates a càrrec de Jordi 
Jané, i el dia 27 es va instal·lar un pia-
no de cua la plaça de la Cooperativa 
perquè el toqués tothom qui volia, 
dins la campanya Pianos al carrer 
que impulsa la Fundació Palau de la 
Música.

També van tenir molt bona acollida 
de públic el taller de cuina cubana 
organitzat per les parelles lingüísti-
ques de Teià a l’entorn del cicle Cui-
nem, parlem, mengem; el concurs 
de refranys impulsat per Òmnium 
Cultural i l’Oficina de Català; la sor-
tida a la muntanya per conèixer els 
ocells a càrrec de l’ornitòleg Jordi 
Ribas; la lectura teatralitzada sobre 
l’obra de Maria Aurèlia Capmany i 
Montserrat Roig a la Biblioteca, així 
com la 9a edició del festival Primave-

ra de les arts al teatre de La Palma. 
Des de la Regidoria de Cultura es va-
lora enormement l’esforç dels artis-
tes amateurs i es destaca la fidelitat 
del públic i la complicitat del grup 
Partidaris, que van acabar corejant 
plegats L’estaca de Lluís Llach. g

La Mostra Literària va servir per 
estrenar la nova caixa escènica de la 
Casa Municipal de Cultura: una tari-
ma i una estructura lleugera que arri-
ba fins al sostre. La instal·lació inclou 
il·luminació amb tecnologia LED, 
això com el teló i la resta de cortinat-
ges per permetre l’entrada i sortida 
dels intèrprets sense ser vistos pel 
públic.

El muntatge ha suposat una in-
versió de 22.000 euros. El regidor 
Francesc Ribas explica que “d’aques-
ta manera donem compliment a un 
dels punts del pacte de govern i del 
Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 
que preveia dotar La Unió de la in-
fraestructura necessària per tal que 

esdevingui un espai escènic digne i 
permanent”. 

A més de les activitats pròpies de 
l’equipament i els actes protocol·laris 
com el Tei de Plata i el Teianenc de 
l’Any, l’Ajuntament vol diversificar i 
fer créixer l’activitat cultural al poble, 
en col·laboració amb el teatre de la 
Palma i la resta d’entitats locals. 

Segona fase: la pintura
En el futur, és previst completar 

l’equipament audiovisual de la sala 
amb la instal·lació d’un projector i 
una pantalla de cinema, il·luminació 
frontal per eliminar ombres i un sis-
tema de sonorització fix. A més, se-
gons Ribas, “convindria retirar l’estu-
cat actual, tapar forats i aplicar-hi un 

producte amb partícules de suro per 
millorar-ne l’aïllament tèrmic i acús-
tic”, ja que a les parets no s’hi ha fet 
res des que es va rehabilitar l’edifici, 
fa més de 30 anys. Tot plegat podria 
representar una inversió suplemen-
tària de 15.000 euros. g

La Setmana Cultural, cada cop més potent

Adeqüen la sala gran de La Unió 
com a espai escènic 
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El passat 22 d’abril es va celebrar 
a La Unió l’acte de lliurament dels 
premis de la fase local de la Mostra 
Literària, que va comptar amb l’ac-
tuació musical d’Ivette Nadal i Caïm 
Riba. 

Amb guió d’Imma Ribas i direcció 
escènica de Dolors Badia, el pre-
sentador de la gala, Jordi Boixadós, 
i una colla de joves actors i actrius 
van anunciar el nom dels guanya-
dors de cada categoria. El veredicte 
del jurat format per Montserrat Cid, 
Beth Fornas, Marc Panal, Olga Parra 
i Eduard Sáenz va premiar un total 
de 16 obres.

En  total s’hi van presentar 287 
treballs: 222 en la modalitat de pro-
sa i 65 en la de poesia, la qual cosa 
suposa un increment de 59 partici-
pants en relació a l’edició de l’any 
passat. Tanmateix, el regidor de 
Cultura, Francesc Ribas, creu que el 
certamen s’ha de reinventar: “pro-
movem la lectura i fem tallers d’es-
criptura, però no n’hi ha prou”. 

Com ja és habitual, es va declarar 
deserta la convocatòria per a joves 
de 19 a 25 anys per manca de tre-
balls a concurs. La resta de catego-
ries van ser molt concorregudes, en 
bona part gràcies a la implicació de 
l’Escola El Cim i l’Institut Turó d’en 
Baldiri. També va gaudir de bon 
predicament la primera edició del 
concurs de microrelats: textos limi-
tats a 140 caràcters, a imatge i sem-
blança del llenguatge que s’usa a 
les xarxes socials. g

POESIA

Categoria B (de 9 a 11 anys)
Primer premi: El poema, de Mar Aparicio Domènech
Accèssit: Cada somni, d’Ainara Ramírez Subirana

Categoria C (de 12 a 14 anys)
Accèssit: El que jo desitjo, de Queralt Gallés Poch

Categoria F (a partir de 26 anys)
Primer premi: Viure el temps donat, de Pepita Castellví Bona

PROSA

Categoria A (de 6 a 8 anys)
Primer premi: El cavaller sense cavall, d’Ander Mújica Elías
Accèssit: No pot ser!, de Georgina Illas Villagrasa

Categoria B (de 9 a 11 anys)
Primer premi: El fet i amagar accidentat, de Júlia Garcia Sáenz
Accèssits: Cableàrium, de Martina Puig Torra
         El meu diari, de Natàlia Cano Tarradas

Categoria C (de 12 a 14 anys)
Primer premi: Una llarga vida per davant, de Lluna Puigdemont Monllor
Accèssit: No soc l’ésser que creus que soc, d’Helena March Malagrida

Categoria D (de 15 a 18 anys)
Primer premi: I de sobte, silenci, de Nora Rodríguez Valls
Accèssit: Incerta espera, de Valèria Cuní Capella

Categoria F (a partir de 26 anys)
Primer premi: Quasi un segle, de Glòria Olivella Esteller

Concurs de Microrelats
Primer premi: Uf, de Glòria Olivella Esteller
Accèssit: ---, de Maria Federico Salellas

La Mostra Literaria reparteix els guardons
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ENTREVISTA A ANDREU PORTA I ESPELT, REGIDOR DE JOVENTUT I COMUNICACIÓ 

“Volem construir un Teià dels joves i per als joves”

Andreu Porta i Espelt és regidor de 
Teià en representació d’ERC-Com-
promís amb Teià.

Teià disposa d’un nou Pla Local 
de Joventut per al període 2017-
2020 que va ser aprovat el passat 
mes de setembre amb el suport de 
tots els grups municipals. Quines 
són les principals línies d’actuació 
que se’n desprenen?  

El nou Pla Local de Joventut par-
teix d’una òptica emancipadora i 
participativa. Entenem que hem de 
vetllar perquè el jovent pugui viure 
i desenvolupar-se a Teià. No volem 
un poble dormitori sense teixit so-
cial ni cultural. Per això aquest Pla 
pretén bastir els fonaments per co-
mençar a revertir algunes dinàmi-
ques que s’han anat imposant els 
darrers anys. Volem que el jovent 
esdevingui un element vertebrador 
i cohesionador del municipi, i això 
passa per treballar múltiples àmbits 
com la perspectiva de gènere, la im-
plicació social, l’oci...

En la societat actual, la joventut i 
el període d’aprenentatge s’estiren 
cada cop més: des de la infantesa 
fins als 30 anys. Hi intervenen fac-
tors cognitius, però també d’eco-
nòmics i laborals. N’hi ha prou amb 
el Casal de Joves per afrontar les 
necessitats d’aquesta franja de po-
blació?

No, evidentment. El Casal de jo-
ves és un recurs molt important i un 
element central en les polítiques de 
joventut a Teià, ja que actua com a 

punt de trobada on els adolescents 
poden intercanviar experiències i 
començar a participar en activitats 
del municipi. El Casal és una escola 
de participació ciutadana amb l’ob-
jectiu que els joves que avui comen-
cen a preparar activitats per anar a 
Eurodisney d’aquí uns anys estiguin 
actius a nivell social i cultural.  

El principal repte que ens plante-
gem és com construïm un Teià dels 
joves i per als joves; és a dir, un mu-
nicipi que doni resposta a les seves 
necessitats i demandes, i per això fa 
falta desenvolupar més accions que 
les del Casal. Ens cal respondre als 
reptes que afronta la joventut, com 
trobar un habitatge, facilitar el trans-
port públic, etc. Per aquest motiu 
treballem de manera integral des 
de tants àmbits com és possible. Per 
citar un cas concret, i fent referència 
a l’habitatge, ens coordinem amb 
la Regidoria d’Educació perquè els 
antics pisos dels mestres puguin 
esdevenir habitatges socials per a 
joves.  

En plena era digital, l’Ajuntament 
ha fet una aposta per comunicar di-
àriament a través de les xarxes soci-
als. Quin serà el mitjà del futur?

A hores d’ara, més que parlar del 
futur, cal respondre quins són els 
mitjans del present. Des d’inici de 
mandat ens vam marcar com a ob-
jectiu potenciar i millorar la comu-
nicació a través de les xarxes soci-
als. Entenem que és un àmbit nou, 
però imprescindible a dia d’avui, 
on la major part de les interaccions 
comunicatives es desenvolupen a 
través d’Internet. Les xarxes tenen 
unes grans potencialitats, com ara 
que ens permeten informar a la ciu-
tadania de manera ràpida i eficaç de 
tot allò que passa al municipi, així 
com una relació directa i fluida amb 
les institucions.

Enmig de tot això, cal que ens 
plantegem que la comunicació tra-
dicional a través de cartells i pan-
cartes també està canviant i les pan-
talles de grans dimensions estan 
començant a prendre rellevància en 

detriment de les cartelleres tradici-
onals. Hem d’estar atents per poder 
oferir els millors mitjans d’informa-
ció al conjunt de la població.

Malgrat aquesta interacció amb la 
ciutadania, hi ha qui es queixa que 
la informació no arriba a tothom i 
considera que caldria potenciar el 
Butlletí Municipal.

És una crítica legítima que com-
parteixo. Jo sóc el primer que vol-
dria augmentar la periodicitat del 
Butlletí fins a fer-lo mensual perquè 
tenim molta informació a comunicar 
i perquè sóc conscient que hi ha un 
segment de població que no té ac-
cés a les xarxes socials i té tot el dret 
a estar informada del que passa a 
Teià.

Tot i això, hem de ser conscients 
de quina infraestructura disposem, 
i què podem fer amb aquesta. La 
nostra aposta és editar almenys una 
publicació cada trimestre i buscar 
fórmules per obtenir més recursos 
per augmentar-ne la freqüència.

Un altre dels cavalls de batalla 
dels darrers anys ha estat la trans-
parència de l’administració, com 
ho demostra la recent consecució 
del reconeixement Infoparticipa. 
Per què no arribem encara al 100% 
dels indicadors?

Aquests darrers anys s’ha fet mol-
ta feina per avançar en els termes 
de transparència, ja que vetllar per 
unes institucions netes i transparents 
és un deure ètic que tenim com a re-
presentants públics. Partíem d’una 
situació clarament deficitària, i hem 
fet progressos importants. Les audi-
tories del segell Infoparticipa així ho 
acrediten: a l’inici de mandat com-
plíem un 41,46% dels indicadors 
(2015) i any rere any hem anat millo-
rant fins obtenir un reconeixement 
explícit el 2016 amb un grau de 
compliment del 63,46%,  i el 2017 
ens hem situat ja al 75% dels indi-
cadors. Evidentment l’objectiu és 
seguir millorant i fer un Ajuntament 
tan transparent que tingui les parets 
de vidre. g
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Amb l’empoderament ciutadà, 
millorem Teià

Un cop més tornem a fer un escrit 
al Butlletí Municipal amb persones 
empresonades i exiliades per motius 
polítics. Des d’aquí volem denunciar, 
altre cop, la repressió que està duent 
a terme l’Estat Espanyol contra perso-
nes i col·lectius que defensen opcions 
legítimes i democràtiques. Des d’aquí 
la nostra més enèrgica denúncia i so-
lidaritat.

Centrant-nos en l’àmbit local, aques-
tes setmanes estem gaudint de la II 
edició del Maridatge dels sentits. Una 
aposta que buscar situar Teià al mapa 
de la perfumeria internacional, mostra 
d’això és la primera edició del Concurs 
Mouillette d’Argent, que aspira a ser 
una cita de referència dins del sector.

En paral·lel, aquests dies també hem 
anat desenvolupant les primeres fases 
dels pressupostos participatius, que de 
ben segur marcaran una fita important 
a l’hora de definir les polítiques públi-
ques d’inversió a Teià i on la ciutada-
nia, té veu i vot directe per decidir que 
s’acabarà realitzant el proper any 2019.

Un altre element a destacar, és al mi-
llora d’un 12% al segell Infoparticipa a 
la transparència que atorga el Labora-
tori de Periodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural, de la UAB. Actual-
ment ens situem amb un 75% dels indi-
cadors, però seguim compromesos per 
assolir el mandat del nostre programa 
electoral d’aconseguir el segell.

Un tercer element són les obres de 
millora del clavegueram de la Riera, 
una acció necessària i vital per la segu-
retat i salubritat de tots els teianencs i 
teianenques. Som conscients que és 
una acció delicada, ja que actuem a 
la principal artèria viaria del municipi, 
però el resultat final de l’obra serà po-
sitiu per tots els ciutadans i ciutadanes 
del municipi. 

Per últim, animem a tots aquells que 
volen participar del projecte republicà 
a Teià que us poseu en contacte amb 
nosaltres. Tenim les portes obertes per 
teixir un Teià millor! g

Els Presidents

El passat 14 de maig, el Parlament de 
Catalunya ha proclamat el 131è President 
de la Generalitat, en la persona de Joa-
quim Torra, a qui de seguida –alguns fins 
i tot abans- els prohoms de les forces del 
155, s’han afanyat a menysprear titllant-lo 
de “titella”, mentre la premsa espanyola els 
hi feia els “coros” al millor estil eurovisiu 
del “la, la, la” .

Ho va deixar ben clar a la investidura: 
“vull ser el President de tots”. Per què mal-
grat els esforços d’Arrimades, Albiol i Iceta 
de voler-lo presentar com a sectari i només 
governar per una part dels catalans, el Pre-
sident Torra va expressar que vol encarar la 
legislatura amb garanties socials per a tots 
en habitatge, sanitat, ensenyament i recu-
perant lleis tombades pel Tribunal Consti-
tucional com la llei de desnonaments, de 
la Pobresa Energètica, del Canvi Climàtic 
o de Protecció Social, entre d’altres. Però, 
naturalment, els valedors dels drets soci-
als com els socialistes o els comuns, estan 
tan enfeinats buscant tuits de Quim Torra 
o llastre capitalista al nou President, que 
no s’adonen que serà un benefici per a 
tothom.

També va ser explícit quan va dir “se-
rem lleials al mandat del primer d’octu-
bre: construir un estat independent en 
forma de república”, una premissa inclosa 
en els programes de tots els partits que 
l’hi han donat suport, en l’ideari de la ma-
joria sobiranista de diputats del Parlament 
i en la il·lusió dels més de dos milions de 
votants. Què els extranya? Mentre, la ca-
verna mediàtica espanyola insulta, brama 
i delinqueix, si no digueu-nos com poden 
ser acusats de terroristes els CDR per ta-
llar carreteres, mentre el senyor Losantos 
demana bombardejar Barcelona. Però ell 
seguirà cada matí esprement el seu odi 
contra Catalunya.

La nostra perseverança els treu de polle-
guera i no poden entendre que tinguem 
dos presidents: un d’oficial i efectiu, Quim 
Torra, i un de legítim, Carles Puigdemont, 
i malgrat les seves males arts, insults, vio-
lències, empresonaments, persecucions, 
desprestigis, mentides i escarafalls, mai 
doblegaran un sentiment, ni una idea, 
que per a ells se’ls fa incomprensible.

Ens felicitem per l’elecció de Quim Torra, 
com a President de la Generalitat a Catalu-
nya i la presidència de Carles Puigdemont 
treballant des d’Europa. g

Plens supramunicipals

El Ple és l’òrgan Municipal bàsic que 
té, com una de les seves atribucions,  el 
control i la fiscalització de la gestió de 
govern, no només per part de l’oposi-
ció, sinó també per part dels vilatans.

Ja fa molt de temps, sobretot als dar-
rers  mesos, que en aquestes sessions 
es tracten cada vegada menys aspectes 
de política municipal (pràcticament no-
més aquells assumptes que s’ hi ha de 
tractar de forma inevitable), deixant pas 
a tot un seguit de mocions d’àmbit su-
pramunicipals, que tot i ser pertinents, 
moltes vegades suposen un percentat-
ge molt significatiu en relació als punts 
de l’ordre del dia que hauria de tenir un 
Ple Municipal.

Tot i ser coneixedors que l’equip de 
govern té majoria dins el consistori, 
creiem que per tal de fomentar el de-
bat entre els diferents grups, es neces-
sari dotar de més contingut Municipal 
els Plens per tal que aquestes sessions 
siguin més participatives en la gestió 
directa dels temes locals del poble, i 
generin més interès al vilatà. 

Si la gestió Municipal es tira enda-
vant a partir dels decrets d’alcaldia i els 
acords de les Juntes de Govern, la relle-
vància que hauria de tenir aquest òrgan 
bàsic, anomenat Ple, queda reduïda 
a un simple tràmit administratiu, més 
encara quan al govern no li cal el vist-i-
plau de la oposició per dur a terme  la 
seva gestió. g




