
pàgina 10 | Butlletí municipal 137 | Desembre de 2018 L’AJUNTAMENT INFORMA 

ENTREVISTA A GEMMA ROSELL, REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS

“Els serveis a les persones augmentaran perquè la 
població envelleix”

Gemma Rosell és regidora de 
Serveis Socials i Sanitat 
en representació del PDeCAT

Teià és un dels pobles amb una de 
les rendes per càpita més elevada 
de Catalunya, però això és simple-
ment una estadística. Quines són les 
principals problemàtiques socials 
dels seus habitants?

Les mateixes que les dels munici-
pis del nostre entorn: atur estructural 
de joves i majors de 40 anys, especi-
alment les dones; dificultats d’accés 
a l’habitatge per l’elevat preu dels 
lloguers... La majoria tenen a veure 
amb la manca de recursos econò-
mics de les unitats familiars, sobretot 
si són monoparentals. També hi ha 
problemàtiques associades a l’edat 
de les persones pel fet que viuen 
soles o bé relacionades amb el seu 
grau de dependència.

 
Des de l’oficina del Servei d’Aten-

ció a les Persones de l’Ajuntament 
quines accions i línies d’ajuts teniu 
en marxa?

Darrerament hem ampliat l’ofer-
ta dels serveis de Teleassistència i 
d’Atenció Domiciliària per a la gent 
gran. Es tracta de dos indicadors 
que ens demostren que la nostra po-
blació s’està envellint i que aquests 
serveis aniran augmentant. Des de 
l’Ajuntament també coordinem la 
gestió de beques menjador i d’ajuts 

escolars. Per aquesta raó, el 2017 
vam revisar a l’alça el llindar econò-
mic per accedir a les polítiques so-
cials que impulsa l’Ajuntament amb 
l’objectiu de satisfer la demanda real. 
D’aquesta manera se’n pot benefici-
ar més gent.

Enguany hem fet un nou conve-
ni amb la Fundació Maresme per a 
l’atenció de les persones amb dis-
capacitat i el 2016 en vam signar un 
altre amb Càrites per desplegar els 
protocols d’accions i ajudes a la nos-
tra població, a més de col·laborar en 
el nou model de distribució solidària 
d’aliments i roba.

 
En matèria de sanitat, quines són 

les principals línies d’actuació de la 
Regidoria?

Hem convertit Teià en un poble 
cardioprotegit amb cinc Desfibril-
ladors Externs Automàtics (DEA): 
dos als vehicles de la Policia Local, 
un al Poliesportiu, un al Mercat i un 
de nou al camp de futbol de Sant 
Berger. Com en els casos anteriors, 
properament durem a terme un curs 
de formació bàsica per a totes les 
persones que vulguin conèixer-ne el 
funcionament.

En paral·lel, hem desenvolupat un 
altre programa de formació i sensibi-
lització sanitària a través de xerrades 
i activitats de promoció de l’alimen-
tació saludable. El contingut s’adre-
ça a tota la població i compta amb la 
col·laboració especial del Casal de la 
gent gran. A més, des del darrer curs 
estem impulsant un programa d’hà-
bits d’higiene bucodental per als 
alumnes de primària l’escola El Cim.

 
Tant el Centre de Salut com el Sis-

tema d’Emergències Mèdiques són 
competència de la Generalitat. La 
gent es queixa que no hi ha prou ho-
res de pediatria. S’hi pot fer alguna 
cosa?

Els ajuntaments no hi tenim com-
petències i poca cosa podem fer. Hi 
ha una bona relació amb els respon-
sables territorials de l’Institut Cata-
là de la Salut, però la millora de les 

prestacions dels ambulatoris depèn 
de l’increment de recursos econò-
mics i de la disponibilitat dels pro-
fessionals sanitaris, com ha quedat 
palès en la darrera vaga de metges.

 
L’Ajuntament fomenta la tinença 

responsable d’animals de compa-
nyia, però continuen produint-se 
abandonaments.

Sí, la llei catalana de protecció dels 
animals obliga a posar-los un xip 
identificador i a inscriure’ls al cens 
municipal, però no tothom ho fa. De 
fet, el 2018 hem hagut de crear una 
nova taxa per la recollida d’animals 
a causa de la reiteració de casos en 
què alguns propietaris deixen esca-
par els seus gossos. D’altra banda, 
en aquest mandat hem subscrit un 
conveni amb l’associació DANA, que 
actua com a protectora local d’ani-
mals i s’ocupa de la recollida d’ani-
mals abandonats i perduts, així com 
del foment de l’adopció i del control 
de les colònies de gats que tenim en 
el poble. Durant aquests anys, n’hem 
establert i regularitzat algunes dins 
l’àmbit urbà i ens encarreguem de la 
seva cura i alimentació. Anualment 
també realitzem una campanya per 
fomentar l’esterilització de gats do-
mèstics, amb la col·laboració del 
centre veterinari.

 
Algunes persones no recullen els 

excrements dels seus gossos i això 
provoca que els carrers estiguin 
bruts. Caldrà recórrer a les sancions?

El 2016 vam encetar una campa-
nya de civisme contra els excrements 
de gossos a la via pública, que és 
una de les principals queixes dels 
ciutadans. També recordàvem que 
els gossos han d’anar lligats amb la 
corresponent corretja i que les races 
potencialment perilloses han de dur 
morrió. Hi ha alguns propietaris que 
incompleixen la normativa i les nor-
mes de convivència més elementals. 
És per això que hem aplicat algunes 
sancions i demanem a tothom qui si-
gui testimoni d’aquests fets que els 
denunciï a la Policia Local. g



Butlletí municipal 137 | Desembre de 2018 | pàgina 11GRUPS MUNICIPALS

2018: Balanç positiu

Un cop més hem d’iniciar un escrit 
al Butlletí reivindicant la llibertat dels 
companys i companyes presos i el lliu-
re retorn de les persones exiliades.

Aquest passat novembre hem gau-
dit d’una Festa Major ben reeixida on 
destaca el trasllat les activitats del Po-
liesportiu al centre del municipi. Ente-
nem la Festa Major com un espai que 
va més enllà de l’oci i que busca ser un 
punt de trobada i cohesió de totes les 
persones que vivim a Teià.

A més a més, aquest any, la Fes-
ta Major de Sant Martí també ens ha 
servit per inaugurar la nova Riera. Una 
obra que s’ha executat de manera 
excel·lent, complint totes les previ-
sions inicials i que suposa una millo-
ra notable en la seguretat i salubritat 
del clavegueram del centre del poble. 
Així mateix suposa una actualització 
del paviment de l’artèria principal del 
municipi, així com diferents millores 
addicionals, com l’arranjament dels 
escocells o la il·luminació dels passos 
de vianants... També cal afegir, com ja 
hem anat destacant, la resposta ciuta-
dana a les obres on la responsabilitat 
i la paciència han estat presents en tot 
moment.

Un altre element a destacar és la fi-
nalització del primer procés de pres-
supostos participatius, on per primera 
vegada ha permès a la ciutadania pren-
dre part activa amb decidir com s’han 
d’invertir els recursos públics del mu-
nicipi. Enguany han sortit 10 propostes 
que s’executaran durant l’any 2019.

En paral·lel a aquestes accions, i com 
a mesura important, hem de parlar de 
les accions que s’han anat prenent 
contra els robatoris que s’han produ-
ït a diferents domicilis particulars. Per 
fer-hi front s’han ampliat els controls 
policials, properament s’instal·laran 
els primers lectors de matrícules i du-
rant el 2019 s’acabaran de desplegar. 
Com no pot ser d’altra manera, seguim 
treballant per millorar Teià!

Per últim, i com no pot ser d’altra ma-
nera, volem desitjar unes molt bones 
festes de Nadal a tots els teianencs i 
teianenques. g

Fem balanç
Som a punt de tancar un any intensís-

sim pel que fa a la feina realitzada des del 
Govern en el que ha tingut un especial 
protagonisme les obres de substitució 
del clavegueram del Passeig de la Riera. 
Sabíem que era una actuació que com-
portaria molts desajustos en mobilitat, 
estacionament, i que el comerç local i els 
teianencs i teianenques en patiríem les 
conseqüències. Malgrat tot, era una obra 
ineludible i d’obligada execució per mi-
llorar el benestar dels vilatans, i a més a 
més ha suposat una sèrie de millores afe-
gides com la il·luminació dels passos de 
vianants o els panells informatius de ve-
locitat dels vehicles per pacificar l’eix viari 
principal de Teià. 

Tot el procés ha estat coordinat a la per-
fecció per els serveis tècnics municipals, 
els serveis de manteniment i la Policia 
Local, principalment, i una intensíssima i 
constant campanya de divulgació i infor-
mació de l’evolució de l’obra en cada canvi 
de tram a executar, fet que n’ha reduït l’im-
pacte en el dia a dia. Ens n’hem sortit, però, 
i des d’aquestes línies volem agrair enèrgi-
cament a tot els agents que han contribuït 
a que una obra d’aquesta envergadura, 
s’hagi dut a terme amb diligència. Agraïm 
als propietaris dels terrenys on s’han ha-
bilitat bosses d’aparcament durant l’obra 
i, sobretot volem destacar la paciència i 
comprensió del comerç local i del veïnat 
en general. Gràcies sinceres i de cor.

Després de la tempesta, però, ha vin-
gut una festa major ben reeixida i amb la 
participació i protagonisme de tot el teixit 
associatiu del poble i amb l’intens treball, 
una vegada més, de la Comissió de fes-
tes. Bona feina!

Tot plegat amb el rerefons d’un panora-
ma polític farcit d’injustícies, amb presos 
polítics des de fa més de 14 mesos, amb 
exiliats, i amb demòcrates innocents en 
vaga de fam a presó. Des de JuntsxCat-
PDeCAT de Teià denunciem aquesta bar-
bàrie i insistim en la necessitat de fer front 
comú mitjançant llista unitària per a les 
properes eleccions municipals del maig 
vinent, per no deixar cap escletxa oberta 
a la possibilitat de que aquells que no els 
tremola el pols en engarjolar la democrà-
cia, governin el nostre poble. 

Malgrat tot, us desitgem un bon Nadal 
i una bona entrada al 2019 clamant per 
la #LlibertatPresosPolítics i el #Retorn dels 
exiliats, perquè #UsVolemACasa. g

Un poble viu
El teixit associatiu de Teià és un dels seus 

trets diferencials. La transversalitat de la gent 
que formen part de  les diverses entitats és 
l’esperit que impulsa que totes les activitats 
que generen en tots els àmbits de partici-
pació del poble siguin un èxit. Aquesta di-
versitat i proximitat amb Teià var ser el nos-
tre exemple quan ja fa 10 anys es va crear 
Gent de Teià com una agrupació de vilatans, 
i un dels nostres objectius és no perdre mai 
aquesta identitat.

Volem aprofitant aquest últim escrit de 
l’any per felicitar a totes les persones que fan 
possible amb el seu esforç, totalment desin-
teressat, que durant tot l’any tinguem un ven-
tall d’activitats, que omplen de vida el Poble.

I justament ara que deixem enrere Novem-
bre, volem agrair la feina de la Comissió de 
la Festa Major que conjuntament amb les 
entitats locals, sempre ens ofereix una àmplia 
agenda durant dues setmanes excepcional.

Volem remarcar la recuperada “Festa de 
l’Esport” que va permetre fer un homenatge a 
totes les entitats esportives i als seus esportis-
tes a principis de mes. Una Festa organtizada 
per les pròpies entitats amb la col·laboració 
de la Regidoria d’ esports, que esperem que 
ja sigui un clàssic any rere any.

Llarga vida a les entitats !!!
Tots els actes que organitzen les entitats 

no serien possible sense la feina inestimable 
dels treballadors municipals, la brigada i la 
Policia Local. I per suposat del recolzament 
de les regidories implicades.

També volem aprofitar aquest escrit per 
donar uns agraïments personalitzats.

Donem l’ enhorabona a l’ Escola Bambi, 
guardonada enguany amb el Tei per la seva 
gran tasca educativa amb infants, que ja su-
pera els 50 anys. I en segona edició del “Te-
ianenc de l’ any” , a la  Laia Dosta per la seva 
gran feina en cooperació internacional.

Recentment també s’ ha emportat un pre-
mi, l’ ADF, concedit per la Diputació de Bar-
celona, per la planificació i gestió d’incendis 
forestals. L’enhorabona també.

Com a teianencs podem estar orgullosos 
del que tenim. Un poble viu.

I ara que s’acosta el Nadal, no podem aca-
bar l’escrit sense fer una menció especial al 
difícil i injust moment que estem vivint com a 
país. Volem tenir un record molt especial per 
a les preses i presos politics, exiliades i exiliats, 
que passaran un any més aquestes festes fora 
de la seva llar. Un record també pels familiars. 
Una abraçada molt gran a tots i totes. No ens 
podem arribar a imaginar el que viuen.

I a les veïnes i veïns de Teià, Us desitgem 
unes bones festes de Nadal i una bona en-
trada d’ any. g


