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2017es buscade l’any



BusqueM eL TeiANeNC De L’ANY! TroBeM-Lo!
Coneixes algun veí o veïna que en el darrer any hagi destacat per algun mèrit? 
Participa-hi i proposa una candidatura per al Teianenc de l’Any.

“Teianenc de l’Any”
Nou guardó per votació popular

El Teianenc de l’Any és nou guardó que té 
l’objectiu escollir el teianenc o la teianenca 
que durant el darrer any hagi destacat per 
algun acte concret o un fet extraordinari en 
l’àmbit social, cultural, esportiu o científi c. 
L’elecció del Teianenc neix amb la voluntat 
de ser un guardó popular, on tot el procés 
d’elecció es farà per votació a partir de les 
propostes fetes per la ciutadania. 

qui pot ser-ho?
Qualsevol persona nascuda a Teia, que hi 
visqui o hagi viscut d’una manera prolongada 
al municipi o bé que hagi tingut una relació 
estreta amb el poble. 

qui i com pot participar en el procés 
d’elecció?
Podran participar-hi totes les persones ma-
jors de 16 anys empadronades a Teià.
Les propostes dels candidats i les votacions 
es podran fer de manera presencial a:
- Ofi cina d’Atenció del Ciutadà (Ajuntament 
de Teià): C. Pere Noguera, 12
- CMC La Unió: Pg. de la Riera, 116
- Biblioteca de Can Llaurador: Av. J. Roca 
Suárez Llanos, 1

i les votacions en línia a través de 
www.teia.cat

Calendari de propostes i votacions:

El procés d’elecció d’El Teianenc de l’Any es 
farà en tres fases:

Fase 1 (recollida de propostes)
Del 6 al 26 de setembre tothom pot fer la 
seva proposta a candidat a Teianenc de 
l’Any, a través de la “PROPOSTA DE CANDI-
DATURA”.

Fase 2 (elecció dels fi nalistes) 
Votacions del 27 de setembre al 17 d’octubre 
per escollir 3 fi nalistes d’entre totes les 
propostes presentades.

Fase 3 (elecció del guardonat) 
Votacions del 18 d’octubre al 7 de novembre 
per escollir el guanyador, d’entre els tres 
fi nalistes, d’El Teianec de l’Any 2017.

Lliurament:
El guanyador de la primera edició es donarà 
a conèixer durant la Festa Major de Sant 
Martí, l’11 de novembre en la cerimònia de 
lliurament de les distincions del Tei de Plata i 
el Teianenc de l’Any.

*trobareu les bases www.teia.cat i en els 
plafons informatius de l’Ajuntament

Ajuntament
de Teià


