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Amb la represa del curs polític i del curs escolar, us 
adreço aquesta salutació i algunes informacions a les 
portes de la tardor.

Al juliol ja us vam informar del nou servei d’autobús 
de Teià, el Masnou i Alella a Badalona i a l’hospital de 
Can Ruti, un servei que, amb el suport del Govern de 
la Generalitat, ha d’anar a més, com la línia C8 a Barce-
lona, molt millorada. Aquesta mesura pel transport pú-
blic ha precedit l’alliberament dels peatges de la C-32 
per part del Govern i l’anunci del projecte de connexió 
directa de Teià amb la C-32 i la rotonda de la Creu Roja 

i el Caprabo amb l’N-II, dos projectes que hauran de ser una realitat abans 
de final de 2026.

Aquest estiu hem viscut millores al poble a la piscina municipal de Sant 
Berger i l’obertura al públic de la pista de l’AE Teià, que ja té la vida esporti-
va i social recuperada. I ara des del govern municipal ens toca treballar per 
l’habitatge protegit dels vuit pisos dels mestres, amb el projecte executiu 
ja encarregat, i els divuit pisos de lloguer del Blanqueig, que també estem 
planificant.

Per altra banda, la sortida de la pandèmia i el retorn progressiu a la norma-
litat, encara amb mesures de protecció i prevenció, ens ha permès l’èxit dels 
concerts de la Remor i al setembre la represa de l’activitat educativa, que 
hem de cuidar i molt, com també el retorn a la normalitat en la restauració. 

I som a les portes de la Festa Major de Sant Martí, que viurem amb relativa 
normalitat i algunes restriccions, gràcies especialment a la Comissió de Fes-
tes i la Regidoria de Cultura. Tinguem la capa a punt, tal com ens convida el 
programa original que rebreu a casa!
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT
Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

@ajTeia 10 de setembre
Aquesta setmana, els corresponsals del Casal de 
Joves han visitat Disneyland París. Es tracta d’un 
grup de 36 nois i noies de 14 a 18 anys que s’han 
autofinançat el viatge mitjançant l’organització 
de diverses activitats al llarg de l’any

@ajTeia 18 de setembre
El camp municipal de Sant Berger acull la Sego-
na Jornada de Futbol Femení organitzada pel 
Club Joventut #Teià amb la participació d’equips 
del RCD Espanyol, Santa Susanna i Molins de Rei 
#Orgullosa #ThoEstasPerdent

@ajTeia 19 de setembre
Avui ha tingut lloc la 19a Caminada Popular per 
la #SerraladaLitoral organitzada pel Club Excursi-
onista #Teià. Hi han participat 500 persones que 
han triat entre dues rutes de 15 i 10 km. L’organit-
zació ha disposat dos punts d’avituallament i ha 
comptat amb 35 col·laboradors

@ajTeia 17 de setembre
#Teià revalida les dues flors d’honor en la gala 
dels premis de @VilesFlorides celebrada el a Ca-
brera de Mar. L’Ajuntament es va adherir el 2017 
a aquest moviment que promou el paisatgisme, 
l’enjardinament i l’ornamentació floral de l’espai 
públic i privat

@ajTeia 24 de setembre
L’alcalde Andreu Bosch i la regidora Montse Riera 
lliuren als treballadors municipals Rosa Colomer 
i Joan Tarradas una reproducció del ‘signaculum’ 
romà de Vallmora com a reconeixement als 37 i 
34 anys, respectivament, de dedicació al poble

@ajTeia 25 de setembre
L’Agrupació Esportiva @teiabasquet organitza un 
torneig triangular en categoria mini per a nens i 
nenes. És la primera competició de clubs que es 
juga a la pista un cop remodelada i compta amb 
la participació de les poblacions veïnes d’Alella, 
el Masnou i Premià de Dalt

@ajTeia 9 de setembre
El diari @elpuntavui publica una entrevista amb 
el director Jordi Almirall en què parla de la im-
portància, l’arrelament i la trajectòria del teatre 
amateur a #Teià, un fenomen cultural que implica 
desenes de persones de la població

@ajTeia 27 de juliol
El ple de l’Ajuntament nomena per unanimitat 
Eduard Sàenz nou jutge de pau suplent de #Teià 
en substitució de Gisela Clavell. Els grups muni-
cipals van felicitar Sàenz i van agrair la disponibi-
litat de la seva predecessora des de 2017

@ajTeia 12 de setembre
Per segon diumenge consecutiu, els voluntaris 
de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de 
#Teià, Alella, Premià de Dalt i la Conreria organit-
zen una jornada de treball al camí de la Cornisa 
i el pla de l’arròs per recollir els residus generats 
per les botellades alcohòliques

Ajuntament de Teià

@ajTeia 12 de setembre
Dídac Zamora Saldaña guanya la segona prova 
de la Copa d’Espanya d’escalada de dificultat ce-
lebrada a la Foixarda, en la categoria Sub18. En 
aquests moments, l’escalador de #Teià ocupa la 
segona plaça del campionat, en espera de l’úl-
tima prova
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El ple municipal del 23 de setem-
bre va aprovar definitivament el Pla 
Especial Urbanístic per adscriure la 
finca dels pisos dels mestres a la clau 
HD (dotacional pública) establerta a 
l’article 107 del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM). 

Proper pas
Aquest és el darrer tràmit per po-

der encarregar aquesta tardor el 
projecte executiu perquè, un cop 
redactat i aprovat, es pugui licitar 
l’obra de reforma i rehabilitació dins 
del primer trimestre del 2022.

L’alcalde, Andreu Bosch, va deixar 
clar que es tracta d’una actuació pri-
oritària des de la perspectiva local, 
“a la qual volem destinar el gruix 
dels ajuts del Catàleg de Serveis 
de la Diputació de Barcelona, mit-
jançant una subvenció que ja tenim 
confirmada”. 

Estudi previ
A l’hora d’encomanar el projec-

te executiu, l’Ajuntament compta 
amb un estudi de viabilitat fet per la 
Diputació, que facilitarà molt la fei-
na. Es tracta d’un document tècnic 
que analitza l’estat de l’edifici des 
del punt de vista jurídic, urbanís-
tic, arquitectònic i econòmic, i que 
planteja diverses alternatives per 
al desenvolupament i gestió d’un 
projecte d’habitatges de lloguer. 
En l’apartat de conclusions, advoca 
perquè sigui l’Ajuntament, a través 
d’un operador extern, qui dugui a 
terme totes les obres i que, poste-
riorment, obri un procediment d’ad-
judicació en règim de concurrència 
i un sorteig públic per adjudicar els 
habitatges.

Estat actual
L’immoble dels pisos dels mes-

tres és un edifici plurifamiliar aïllat 
de 8 habitatges de titularitat muni-
cipal que es va construir l’any 1972 
al carrer de Josep Puigoriol per 
destinar-lo a residència del profes-
sorat de l’Escola El Cim, per la qual 
cosa forma part de la mateixa unitat 
cadastral que el col·legi i està qua-

lificat en el POUM com un equipa-
ment educatiu en ús. Però aquesta 
descripció no correspon a la realitat 
actual. Els pisos fa temps que són 
buits i es troben en una situació de 
conservació precària.

L’abril de 2018, el ple de l’Ajunta-
ment va donar curs a un expedient 
per sol·licitar a la Generalitat la de-
safectació de l’edifici com a condi-
ció sine qua non per rehabilitar-los 
i destinar-los a “habitatges en règim 
de lloguer a preus assequibles i 
socials destinats, preferentment, al 
col·lectiu de gent jove que marxa 
del municipi per manca d’oferta”.

 
Característiques dels habitatges
L’edifici consta de quatre plantes, 

amb una escala central i una distri-
bució simètrica de dos habitatges 
a cada estatge. La superfície útil de 
cada pis és de 69 metres quadrats, 
repartits en una cuina, un menjador, 
un lavabo complet, tres habitacions, 
un pati de llums interior i una ga-
leria exterior tancada amb gelosia 
d’obra. Els habitatges no tenen tras-
ter ni garatge, i no disposen de cè-
dula d’habitabilitat vigent ni tampoc 
de certificat d’eficiència energètica.

Aspectes arquitectònics
L’estudi de la Diputació conclou 

que l’estructura de l’edifici està “en 
bones condicions” i que i la distri-
bució interna “és vàlida per l’ús que 

se li vol donar”. La diagnosi també 
detecta mancances significatives, 
com ara filtracions d’aigua des de la 
coberta a l’interior de l’edifici, man-
ca d’escomesa d’aigua, absència 
d’un circuit d’aigua calenta sanitària 
o preexistència de canonades de 
plom i dipòsits de fibrociment. 

Per posar-hi remei, el document 
advoca per fer-hi “una intervenció 
important” que garanteixi l’estan-
queïtat del bloc i per actuar sobre 
les instal·lacions comunes: aigua, 
telecomunicacions i electricitat. 

Cost dels treballs
Segons els primers càlculs, el cost 

de les obres s’elevaria a 563.137 eu-
ros, amb una repercussió de 70.392 
euros per habitatge, incloent-hi la 
part proporcionals dels espais co-
munitaris. 

D’acord amb els preus del mercat 
immobiliari, el lloguer mig d’un pis 
d’aquestes característiques a Teià 
costaria uns 780 euros mensuals. En 
canvi, el preu de referència de l’ha-
bitatge social de règim general a la 
zona A, en la qual es troba situat el 
municipi, seria de 481 euros al mes 
(a raó de 7 euros per metre quadrat 
útil), un 38% més barat. En termes 
financers, aquest preu permetria 
amortitzar la inversió en un termini 
de quinze anys des del moment del 
lliurament de les claus als primers 
llogaters. g

Pas endavant per convertir els pisos dels 
mestres en habitatges de lloguer per a joves
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L’Ajuntament ha reforçat l’àrea de 
Serveis Municipals amb la compra i 
incorporació de dues màquines es-
combradores al servei de neteja vià-
ria, que és prestat directament amb 
personal propi. 

Es tracta d’un parell de models de 
la casa Schmidt Iberica de tres tones 
i mitja de pes i un xasís articulat, la 
qual cosa en facilita la maniobrabili-
tat i permet arrambar-se als racons.

Les escombradores disposen 
d’una boca d’aspiració centralitzada 
proveïda d’una càmera connectada 
a una pantalla que permet visionar 
la zona de treball des de la cabina. 
La boca de succió té un diàmetre de 
75 centímetres i és apta per qualse-
vol tipus de residus de naturalesa 
sòlida. Per evitar que s’aixequi pols, 
el mecanisme compta amb un siste-

ma d’humectació mitjançant la pul-
verització d’aigua neta.

Els vehicles estan equipats amb 
un sistema de tracció 4x4, dos ras-
palls rotatoris de 90 centímetres de 
diàmetre i un dipòsit per a la reco-
llida de residus de 1.600 litres de 
capacitat. 

El cost de les dues màquines ha 
estat de 173.175 euros, IVA inclòs.

La velocitat de treball oscil·la entre 
14 i 28 quilòmetres per hora, i té una 
velocitat de marxa de 40 quilòme-
tres per desplaçar-se del magatzem 
municipal fins al punt d’inici i vice-
versa, per traslladar-se del punt de 
finalització fins al lloc de descàrrega.

El nivell de potència acústica no 
sobrepassa mai els 99 decibels, la 
qual cosa permet respectar el des-
cans dels veïns.

El 13 d’octubre, el delegat de la 
Generalitat a la demarcació de Bar-
celona, Toni Morral, va ser rebut a 
l’Ajuntament de Teià per l’alcalde, 
Andreu Bosch, i les regidores Mont-
se Riera i Olga Parra. 

La trobada s’inscrivia en la roda 
de contactes i reunions periòdiques 
entre la delegació territorial del Go-
vern i les alcaldies de les comarques 
barcelonines amb la finalitat de ve-
hicular i fer el seguiment dels pro-
jectes de col·laboració entre el món 
local i els diversos departaments de 
la Generalitat. 

Afers abordats
Entre les carpetes obertes que les 

dues administracions tenen damunt 
de la taula, els interlocutors van trac-
tar els temes següents:

Antiga planta de compostatge 
de fangs. L’Ajuntament va demanar 
que l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) enllesteixi els treballs pen-
dents per poder recepcionar la nau 
i adequar-la com a magatzem dels 
Serveis Municipals.

Soterrament del tram urbà de la 
Riera. Es va acordar la necessitat de 
sol·licitar 8 o 9 milions d’euros amb 
càrrec als pressupostos generals de 

l’Estat per finançar el projecte exe-
cutiu redactat per l’Agència Catala-
na de l’Aigua.

Habitatge social. Es va parlar de 
la conveniència d’incloure dins del 
programa de l’Institut Català del Sòl 
(Incasol) per a 2022 la construcció 
dels 18 pisos d’habitatge de protec-
ció oficial del Pla de Millora Urbana 
del Blanqueig. Prèviament, l’Ajun-
tament ja s’havia reunit amb els di-
rectors de l’Incasol i de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per agili-
tar-ne la tramitació.

Seguiment del POUM. Es van re-
passar les conseqüències que va 
motivar la sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia sobre el planeja-

ment urbanístic i el recurs cassació 
presentat al Suprem. 

Ampliació de l’escolarització gra-
tuïta a partir dels 2 anys. Es van in-
tercanviar parers sobre el procedi-
ment i les condicions d’ampliació de 
les escoles bressol municipals com 
a servei públic universal i de com se 
sufragarà aquesta despesa.

Ajuts de Cultura. Es van revisar 
els ajuts i subvencions del Departa-
ment de Cultura per a la museïtza-
ció i conservació del celler romà de 
Vallmora. Després de reunir-se amb 
la directora general de Patrimoni, 
l’Ajuntament està pendent de con-
certar un dia per rebre la visita de la 
consellera.

Reforcen la neteja viària amb dos vehicles aspiradors

El delegat de la Generalitat visita Teià
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El passat 1 de setembre va expi-
rar la concessió de l’autopista del 
Maresme que regia des de 1969. 
Des de llavors, la C-32 ha esdevin-
gut gratuïta i el volum de trànsit s’ha 
incrementat sensiblement, la qual 
cosa ha donat peu a importants res-
triccions per venir cap a Teià des de 
l’antic peatge d’Alella. 

Reivindicació del territori
Des de fa anys, la ciutadania espe-

rava amb delit aquest moment. Fruit 
d’aquesta reivindicació, els princi-
pals actors institucionals i socials van 
subscriure l’octubre de 2020 el Pac-
te per la Mobilitat Sostenible sota el 
paraigües del Consell Comarcal i de 
la Generalitat amb la finalitat recon-
figurar el model de mobilitat i adap-
tar-lo a les necessitats del Maresme. 

El passat 27 d’agost, el Govern ca-
talà i el Consell Comarcal van pre-
sentar als ajuntaments una proposta 
d’actuacions conjunta per al corre-
dor de la C-32 i de l’antiga carretera 
N-II a mitjà termini:

 • Millorar la funcionalitat de 
la C-32, afavorir-ne l’accés al màxim 
nombre de poblacions i facilitar la 
connexió entre municipis mitjançant 
la creació de nous enllaços per cap-
tar una part del trànsit de pas que 
fins ara no l’utilitzava perquè no hi 
havia prou entrades.

• Transformar l’N-II en un passeig 
cívic pacificat que millori la perme-
abilitat de la façana litoral. Aquest 
model de mobilitat més segur i 
sostenible inclourà l’ampliació de 
voreres, la creació d’un carril bici 
continu, la construcció de sis noves 
rotondes per millorar la connectivi-
tat local i la reducció a un sol carril 
de circulació en cada sentit.

Nous accessos
Fins ara, la C-32 canalitzava el 76% 

dels moviments diaris entre el Baix 
Maresme i l’Àrea Metropolitana, amb 
una intensitat mitjana de 94.000 ve-
hicles; mentre que el tram de l’N-II 
entre el Masnou i Premià de Mar su-
portava el 24% del trànsit, amb un 
volum diari de 30.000 cotxes.

El Pacte per la Mobilitat estima 
que aquest volum és excessiu i que 
cal derivar-ne una part cap a la C-32 
mitjançant la creació de sis noves 
entrades i sortides a la C-32 en-
tre Montgat i Palafolls, dues de les 
quals podran beneficiar els veïns i 
veïnes de Teià:

• El primer accés anirà associat a 
la reconversió del nus de comunica-
cions del peatge d’Alella. S’hi faran 
dues rotondes, una a cada costat de 
la C-32. La inferior donarà servei al 
Masnou Alt i la superior tindrà un 
vial lateral d’entrada i sortida amb 

connexió amb la zona de descans 
de Vallmora. La Generalitat preveu 
que aquest enllaç desdoblat per al 
Masnou i Teià tingui una demanda 
diària de 5.000 vehicles en tots dos 
sentits.

• El segon accés serà exclusiu per 
a Teià i tindrà connexió amb l’eix la 
carretera nova, a l’altura de l’actual 
viaducte de la C-32 sobre la Riera. 
Com en el cas anterior, s’ha projec-
tat un sistema de rampes laterals 
d’acceleració i desacceleració als 
dos costats de la via. En aquest cas, 
es calcula que la demanda pugui 
ser d’uns 12.000 vehicles diaris.

En qualsevol cas, tant la Genera-
litat com l’Ajuntament expliquen 
que “s’ha fet un primer disseny a ni-
vell d’estudi previ. La definició final 
d’aquests projectes serà detallada 
en un estudi informatiu i en els pro-
jectes constructius posteriors”.

Pressupost i calendari
La Generalitat preveu destinar 431 

milions d’euros per al conjunt d’ac-
tuacions, però encara està pendent 
de rebre l’aportació de l’Estat pel 
traspàs de l’N-II compromesa l’any 
2009. Mentre això no s’aclareix, el 
Govern català destinarà 120 mili-
ons, repartits al 50%, per a la C-32 
i la reconversió de l’N-II entre 2022 
i 2026. g

Teià tindrà dos accessos directes a la C-32 

Els alcaldes del Masnou, Teià i Alella van celebrar l’alliberament del peatge. Les futures connexions de la C-32 amb Teià.
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El passat 6 de setembre, el Tribu-
nal de Comptes va dictar sentència 
absolutòria a favor de l’Ajuntament 
de Teià i dels alcaldes Andreu Bosch 
i Josep Botey, que havien estat de-
mandats per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya i el ministeri fiscal per una 
presumpta infracció de responsabi-
litat comptable pel fet d’haver satis-
fet, durant els respectius mandats, el 
pagament d’un complement de pro-
ductivitat a 26 treballadors i treballa-
dores municipals.

Després d’escoltar les parts, el Tribu-
nal va desestimar la demanda i va con-
cloure que “no s’ha acreditat que s’ha-
gi produït dany als fons públics i, per 
tant, no concorre el requisit essencial 
perquè pugui declarar-se l’existència 
de responsabilitat comptable”. 

Origen dels fets
Els fets tenen el seu origen l’any 

2002, quan el ple del consistori va 
aprovar la relació i valoració de la 
plantilla municipal. Aleshores, es va 
crear un complement de productivi-
tat per a tots els llocs de treball que 
registraven diferències negatives en-
tre el sou percebut anteriorment per 
realitzar la mateixa feina i les noves 
retribucions assignades. 

Més endavant, el maig de 2017, el 
ple va acordar la modificació parci-
al del catàleg retributiu de 2002 i va 
substituir el complement de produc-
tivitat residual per un complement 
personal transitori de caràcter ab-
sorbible. Tanmateix, l’Ajuntament va 
mantenir l’esmentat complement a 
26 treballadors i treballadores, entre 

funcionaris i laborals, perquè desen-
volupaven tasques no previstes en la 
valoració de llocs de treball de 2002. 

El juny de 2019, l’Ajuntament va 
suspendre cautelarment el paga-
ment d’aquell complement arran 
del trasllat al ministeri fiscal de les 
diligències obertes per l’Oficina An-
tifrau.

Dos dels tres alcaldes
Tot i que la situació es remunta al 

2002 i afectaria en principi tres al-
caldes –Joan Castán, Andreu Bosch 
i Josep Botey– i diversos equips de 
govern –formats per CiU, ERC-Com-
promís amb Teià, PSC, GT i PDeCAT–, 
la retroactivitat per a les infraccions 
comptables prescriu als 5 anys des 
que són notificades, la qual cosa cir-
cumscrivia el període d’estudi del 
30 d’abril de 2014 al 31 de maig de 
2019. En aquest temps, les quanti-
tats abonades en virtut dels comple-
ments de productivitat assignats van 
ascendir a 98.277,89 euros.

Tot i que el ple municipal –que 
aprova el pressupost anual– i la Junta 
de Govern –que aprova les nòmines 
mensuals– són òrgans col·legiats, 
el ministeri fiscal assenyalava els al-
caldes com a “ordenants dels paga-
ments en la seva condició de màxi-
ma autoritat municipal”.

Per aquesta raó, el fiscal sol·licitava 
en concepte de reintegrament 
76.784,83 euros a Andreu Bosch 
com a alcalde entre 2015 i 2019, i 
21.493,06 euros al seu predecessor, 
Josep Botey, com a batlle de 2014 a 
2015. 

Quantitats degudes
Segons la sentència, perquè exis-

teixi aquesta responsabilitat han de 
concórrer tots aquests elements: 
“Dany o perjudici en els cabals pú-
blics; infracció dolosa amb culpa 
o negligència greu de les normes 
reguladores del règim presupos-
tari o de comptabilitat, i relació de 
causa-efecte entre l’acció o omis-
sió i el dany ocasionat”. En el cas 
de Teià, el Tribunal considera que 
“no s’ha produït dany als fons pú-
blics atès que les retribucions abo-
nades corresponen a la realització 
de tasques noves no previstes en el 
catàleg de llocs de treball i relacio-
nades amb la implantació de l’ad-
ministració electrònica”, per la qual 
cosa es tracta de “quantitats degu-
des”. “A més –confirma el Tribunal–, 
cal ressaltar que les quantitats pa-
gades disposaven de la deguda 
consignació presupostària i no van 
excedir de la quantitat global que 
figurava en els pressupostos muni-
cipals de cada exercici destinada a 
la massa salarial i als complements 
de productivitat”.

Excés de zel
L’alcalde, Andreu Bosch, creu que 

“hi ha hagut un excés de zel per part 
del Tribunal de Comptes i el minis-
teri fiscal, i un origen insòlit i sense 
precedents del procés de la mà de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya”, que 
va atendre la denúncia d’un membre 
de la Plataforma de Policías Locales 
Represaliados por el Odio Naciona-
lista (PPL-RON). g

El Tribunal de Comptes absol Andreu Bosch i 
Josep Botey de responsabilitat comptable 
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El ple municipal del 22 de juli-
ol va rebutjar, amb els vots d’ERC-
Compromís amb Teià, JxCat i GT, la 
proposta d’acord presentada per Cs 
per cursar la baixa de l’Associació 
de Municipis per la Independència 
(AMI). La sol·licitud només va rebre 
els suport del PSC.

L’Ajuntament de Teià va aprovar 
l’adhesió a aquesta entitat munici-
palista, així com els estatuts que en 
regulen el funcionament, en la ses-
sió plenària del 15 de març de 2012 
amb els vots a favor de GT, CiU i ERC 
i els vots en contra del PP i el PSC. L’1 
de juliol de 2015, amb motiu de la 
campanya de l’ANC Els ajuntaments 
per la independència, el ple de la 
corporació va ratificar-ne l’adhesió 
i va acordar la instal·lació d’un rètol 
a l’entrada del poble, amb els vots a 
favor d’ERC, CiU i quatre dels cinc re-
presentants de GT. La regidora Bàr-
bara Furment s’hi va abstenir.

Atac al pluralisme
Segons el portaveu de Cs, David 

Basi, la pertinença a l’AMI atempta, 
des del punt de vista legal, contra “el 
pluralisme polític, d’acord amb arti-
cles 1.1 de la Constitució espanyola 
i 4.3 de l’Estatut d’autonomia”. Ci-
tant la doctrina del Tribunal Suprem, 
“els ajuntaments han de perseguir 
sempre el seu respecte i promoció, 
i abstenir-se de promoure qualse-
vol iniciativa, per legítima que sigui, 
que s’allunyi del compliment íntegre 
d’aquest principi”.

El regidor va esmentar la jurispru-
dència creada pels nombrosos re-
cursos instats al llarg de 2018 i 2019 
per la Delegació del Govern i va as-
segurar que l’adhesió a l’AMI “s’allu-
nya del cicle competencial dels ajun-
taments que estableixen la Llei de 
Bases de Règim Local i el text refós 
de la Llei Municipal de Catalunya”. 
Per tot plegat, Basi va apuntar que 
“l’obstinada disposició a desobeir 
el marc normatiu municipal i el dret 
administratiu pot ser indici d’il·lícit 
penal”. Per a Cs, l’adhesió a l’AMI és 
“nul·la de ple dret” i per això va apel-
lar al “principi d’autotutela adminis-

trativa i de revisió d’actes nuls de la 
Secretaria Municipal perquè es cor-
regeixi aquell acord”.

Quotes “indecents”
Cs va denunciar que l’Ajuntament 

hauria abonat a l’AMI 6.709 euros 
des de 2012. El partit taronja consi-
dera que aquests pagamemts són 
una “traïció al servei públic”, ja que 
“l’AMI no aporta res ni al municipi ni 
als seus ciutadans, per la qual cosa 
és del tot innecessària i estèril”. “Tot 
això –va advertir Basi– fa de la seva 
malversació un fet reprovable penal-
ment, mentre hi hagi un sol element 
patrimonial moble o immoble que 
necessiti inversió, obra o cura”.

Nul·litat i anul·labilitat
A continuació, Cs va demanar tres 

coses: “restituir les quanties apor-
tades a l’erari públic”; “revertir la il-
legalitat que mai va haver de temp-
tar a cap càrrec públic, ni tacar el 
nom de la institució” i “acordar la bai-
xa immediata de l’AMI, d’acord amb 
l’article 2 dels seus estatuts, i cessar 
el pagament de quotes”.

Contra aquesta pretensió, l’alcalde, 
Andreu Bosch, va llegir un informe al 
respecte sol·licitat a l’AMI. En aquest 
escrit, l’entitat constata que “l’afilia-
ció a una associació legal de caràcter 
municipalista que agrupa al 80% del 

territori català” es troba sota l’empa-
ra del decret 110/1996, de 2 d’abril, 
pel qual es regula el règim de les 
organitzacions associatives dels ens 
locals de Catalunya i el registre cor-
responent. D’altra banda, la comissió 
jurídica assessora de l’AMI desestima 
el supòsit de nul·litat perquè a hores 
d’ara “no existeix, en l’àmbit judicial, 
cap impugnació dels estatuts ni cap 
procés d’il·legalització de l’entitat, ni 
cap resolució ferma, ja que està pen-
dent el recurs de cassació davant del 
Tribunal Suprem”.

A continuació, els grups municipals 
d’ERC-Compromís amb Teià, JxCat 
i GT van refermar el seu compromís 
amb l’AMI i Núria Andinyac va desta-
car que l’adhesió es va produir sota 
l’alcaldia de GT. Per a Basi, “el resul-
tat és l’esperat. És un posicionament 
polític que no té efectes jurídics o 
legals”. I va prometre que “a partir 
d’ara seguirem de prop si es torna a 
fer el pagament a l’AMI per empren-
dre les accions oportunes”.

Sobre la taula, la Junta de Govern 
Local té ara l’informe emès el 8 de 
juliol per la Intervenció Municipal fa-
vorable a la proposta de “donar de 
baixa el pagament de les quotes a 
l’AMI per part de l’Ajuntament”, ate-
nent una sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya de 
l’any 2019. g

L’Ajuntament seguirà a l’AMI, contra el criteri 
de Cs i el PSC  
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El 27 de setembre, el president de 
la Generalitat Quim Torra va pronun-
ciar a La Unió la conferència 1714, la 
caiguda de Catalunya, com a colofó 
dels actes institucionals de la Diada 
a Teià. Torra va explicar que “avui és 
un dia molt trist perquè es compleix 
justament un any que em van inha-
bilitar. Per això aquest acte em va bé 
per evadir-me”.

Com a exresponsable del Born 
Centre Cultural, Torra va distingir 
dos períodes: la Guerra de Succes-
sió pròpiament dita, fins al 1713, i 
la Guerra dels Catalans, que s’inicia 
el juliol de 1713 amb la decisió de 
la Junta de Braços de proseguir la 
“guerra a ultrança” contra Felip V i 
acaba l’Onze de Setembre de 1714. 

Per a Torra, “són uns fets gravíssims 
que representen la pèrdua de l’Estat 
català i la submissió a l’Estat espa-
nyol”, per la qual cosa es tracta d’una 
“data gravada al cor dels catalans 
que ens recorda, any rere any, que 
encara no hem recuperat les lliber-
tats perdudes”.

El ponent va contraposar el substrat 
“civil” i popular català a l’exèrcit de les 
Dues Corones, de Castella i França. 
“Són els mateixos ciutadans que de-
fensen la ciutat a través de la Coro-
nela, una milícia formada pels gremis 
d’artesans comandada per ciutadans 
honrats, com Sebastià Dalmau”. 

Comerciant i prestamista
L’ocupació militar d’Aragó, el Reg-

ne de València i la ciutat de Lleida el 
1707 va desencadenar la crema i sa-
queig de moltes viles, com l’assalt de 
Teià el 4 d’agost de 1713. Aquí hi te-
nia casa i terres la família Dalmau, una 
nissaga d’adroguers establerta al bar-
ri de la Ribera. Torra va explicar l’ori-
gen de la seva fortuna i va esmentar 
l’avi Sebastià Dalmau “el vell”, el pare 
Amador i el nét Sebastià, als quals va 
definir com “uns Medici a la catalana”. 
“Els seus préstecs van permetre a la 
Generalitat aguantar durant l’últim 
any i finançar moltes operacions mili-
tars i la compra de queviures”.

“Sebastià Dalmau va ser capità del 
seu propi regiment, el de la Fe”. Es 
tracta d’una “figura molt coratjosa 
i alhora molt equilibrada”. Segons 
Torra, “és a la Champions de la Guer-

ra de Successió, al costat de Rafael 
Casanova Antoni Villarroel i Antoni 
Desvalls, marquès del Poal. Dalmau 
és una de les poques persones que 
en el tram final decideix les coses i 
una de les dues que negocia els ter-
mes de la capitulació amb el duc de 
Berwick”. 

Per a l’expresident, “els pactes que 
fas amb els espanyols no serveixen 
de res perquè no es respecten. El dia 
13 es lliura la ciutat i s’inicia una re-
pressió terrible que suposa el primer 
gran exili de catalans i l’empresona-
ment de molts altres fins al 1725”. En-
tre els que marxen a la cort de Viena 
hi havia Sebastià Dalmau, “un dels 
grans herois de la història de Catalu-
nya del qual encara no n’hem localit-
zat la tomba”.

Recepció i dedicatòria
Al final de l’acte, l’alcalde, Andreu 

Bosch, va felicitar Torra “per una hora 
deliciosa d’enriquidora conferència, 
mescla d’erudició i pedagogia”, i va 
lliurar al president un exemplar del 
llibre commemoratiu del centenari 
de Toni Batllori Jofre i una reproduc-
ció del signaculum romà de Vallmo-
ra. A continuació, alguns membres 
de la corporació municipal van 
acompanyar Torra al saló de sessions 
de l’Ajuntament, on va signar el llibre 
d’honor amb aquesta dedicatòria:  
“Als veïns de Teià, ciutat dels Dal-
mau, que tan importants van ser en 
la Guerra de Successió. Gràcies per 
preservar la seva memòria i la seva 
lluita, que també és la nostra d’avui: 
la llibertat de Catalunya!”. g

Quim Torra reivindica l’heroi Sebastià Dalmau   
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Coincidint amb les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni, el 9 d’octubre 
es va presentar al jaciment romà de 
Vallmora la Guia de Recursos de les 
Biblioteques del Maresme 2021, que 
enguany gira a l’entorn de la temà-
tica El Maresme amb la recerca. Si 
en voleu un exemplar, podeu dema-
nar-lo de forma gratuïta a la Bibliote-
ca Can Llaurador.

Visita guiada
La presentació de la Guia va comp-

tar amb la presència de l’arqueòleg, 
museòleg i gestor cultural Anto-
ni Martín, que és l’autor de l’article 
divulgatiu que hi apareix sobre el 
Projecte Cella Vinaria que ell mateix 
dirigeix. Martín va fer una visita gui-
ada als assistents per explicar-los la 
recerca bàsica i aplicada que s’ha 
desenvolupat al jaciment vitivinícola 
al llarg d’aquests 18 anys.

Nova campanya 
El passat mes de juliol es va dur 

a terme la campanya d’excavaci-
ons corresponent a l’any 2021, que 
compta amb el finançament de la Di-
recció General de Patrimoni Cultural 
i la col·laboració logística de l’Ajunta-
ment. Des del 2019, els treballs s’ins-
criuen dins del projecte de recerca 
quadriennal 2018-2021 Dinàmiques 
socioeconòmiques del món rural 
romà: formes d’hàbitat i cultura ma-
terial al litoral central català. 

Hi van participar professionals con-

tractats i alumnes de grau, màster i 
doctorat de la Universitat de Barcelo-
na, que van fer la prospecció, regis-
tre i documentació del sector nord 
de l’àmbit, corresponent a una de 
les àrees de reserva arqueològica. Es 
tracta d’un espai on es desenvolupa-
ven activitats artesanes –bàsicament 
de terrisseria, ferreria, i fusteria– as-
sociades a les necessitats logístiques 
del celler romà.

Forn i bassa
S’hi han localitzat diversos murs i 

estructures productives, una bassa 
de decantació d’argiles i un gran forn 
terrisser de 4 metres de llarg per 3 i 
mig d’amplada.

Gràcies a l’aplicació de tècniques 
geofísiques de teledetecció paleo-
magnètica s’hi han identificat diver-
ses estructures de combustió que 
molt probablement corresponen a 
petits forns artesans per a la fabrica-
ció de peces, eines i estris de mida 
reduïda. Aquestes estructures s’ex-
cavaran en futures campanyes.

Tines de terrissa
A més de l’excavació, s’ha completat 

la documentació i el registre fotogra-
mètric de quatre dolia originals del se-
gle I dC trobats el 2004 i museïtzats in 
situ, la qual cosa ha permès la creació 
d’un model digital en 3D. Es tracta de 
grans tines de terrissa semisoterrades 
per a la fermentació del most que po-
dien arribar a contenir entre 550 i 700 

litres de vi. Martín calcula que a Vall-
mora n’hi podrien haver uns 200 dolia 
d’aquestes característiques.

Per acabar, la campanya de 2021 
ha inclòs el registre fotogramètric 
aeri del tota l’àrea mitjançant un dron 
amb l’objectiu de desenvolupar nous 
projectes de reconstrucció en 3D de 
les diferents estructures i de museït-
zació del jaciment. g

La consultora audiovisual Maresme 
Film Commission, a la qual està ad-
herida l’Ajuntament de Teià, i l’equip 
de rodatge de la sèrie alemanya Der 
Barcelona Krimi van escollir el centre 
urbà de la població per enregistrar 
algunes escenes corresponents a la 
segona temporada d’aquesta pro-
ducció policíaca ambientada a Cata-
lunya. La Policia Local es va encarre-
gar de senyalitzar i reduir al màxim 
les afectacions de trànsit.   

Curs de crítica cinematogràfica 
Per la seva part, la Biblioteca can 

Llaurador organitza el taller de crítica 
cinematogràfica Escriure de cinema, 
amb el suport de la Casa del Cine. 
Les sessions són gratuïtes i es faran 
els divendres de 18 a 20 h el 29 d’oc-
tubre, el 5 i 12 de novembre i el 3 de 
desembre. 

Us hi podeu apuntar trucant al 
93 555 01 04 o escrivint al correu 
b.teia@diba.cat g

Descobreixen un forn i diverses estructures de 
combustió artesanals al jaciment romà de Vallmora

Teià, plató de cinema
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El 7 d’octubre es va fer l’escrutini 
de les votacions dels pressupostos 
participatius 2019-2020 en un acte 
públic davant la comissió de garanti-
es que va tenir lloc a l’Espai can Llau-
rador. El regidor de Participació Ciu-
tadana, Jordi López, va explicar que 
s’havien emès un total de 141 vots 
de veïns i veïnes majors de 16 anys 
a través de quatre canals: presencial, 
web, correu electrònic i WhatsApp. 

Un cop validats els vots i establert 
l’ordre de prioritat de cada elector, es 
van ordenar les propostes fins a ex-
haurir els 50.000 euros de la partida 
pressupostària. Al final, els projectes 
seleccionats han estat la creació d’un 
bosc mitjançant la plantació d’arbrat 
al parc de Vallbellida, amb 35 vots i 
un pressupost de 35.000 euros; l’ar-
ranjament dels vestidors de l’Escola 
El Cim, amb 33 vots i un import apro-
ximat de 7.000 euros; la instal·lació 
d’una taula de ping-pong al parc de 
can Godó, amb 33 vots i un cost de 
5.000 euros, i la col·locació d’indi-

cadors per reduir la perillositat a la 
intersecció dels carrers de Fivaller i 
de la Garrotxa, amb 20 vots i una do-
tació de 2.000 euros.

Nou calendari
A partir d’ara, els Serveis Tècnics 

Municipals desenvoluparan i planifi-
caran l’execució de les actuacions i la 

Regidoria de Participació publicarà 
el calendari previst, d’acord amb les 
característiques i la complexitat de 
cadascuna d’elles.

López va anunciar que “està previst 
que es convoquin uns nous pressu-
postos participatius entre desembre i 
gener”, i va animar tothom a “propo-
sar-hi tot allò que li cal al poble”. g

Els pressupostos participatius executaran quatre actuacions

El 13 de setembre es va iniciar el 
curs escolar 2021-2022 amb prop de 
800 alumnes inscrits als centres edu-
catius d’infantil, primària i secundària 
de la població: 54 a l’Escola Bressol 
Municipal Els Galamons, 40 a la llar 
d’infants Bambi, 432 a l’Escola El Cim 
i 237 a l’Institut Turó d’en Baldiri.

Places lliures de P0
La regidora d’Educació, Montse 

Riera, destaca que “les llars d’infants 
comencen gairebé plenes” i recorda 
que Els Galamons “ofereix cinc pla-
ces de P0 per a nadons menors d’1 
any”. Les famílies interessades poden 
contactar amb la direcció del centre 
al correu electrònic galamons@teia.
cat o bé per telèfon al 93 555 86 32.

100.000 euros 
Per afavorir l’escolarització de 0 a 3 

anys, l’Ajuntament subvenciona per 
segon any consecutiu les famílies que 
acudeixen a l’escola Bambi amb 80 
euros mensuals per alumne. Pel que 

fa als Galamons, l’Ajuntament manté 
el nombre d’educadores de suport i 
l’augment d’hores dedicades a neteja 
i cuina, a causa de la pandèmia. Tot 
plegat suposa una despesa suple-
mentària de 50.000 euros anuals.

Pel que fa al col·legi El Cim, l’Ajunta-
ment va aprofitar l’estiu per fer refor-
mes a la zona d’educació infantil i tre-

balls de pintura per un import global 
de 35.000 euros. També es va practi-
car una obertura a la terrassa que hi 
ha al costat de l’entrada al centre per 
instal·lar-hi, més endavant, un apar-
cament de bicicletes i patinets. Amb 
aquesta mesura, l’Ajuntament vol afa-
vorir la mobilitat sostenible, els hàbits 
saludables i l’autonomia personal. g

800 alumnes i 100.000 euros d’inversió en Educació



Butlletí municipal 143 | Novembre de 2021 | pàgina 11L’AJUNTAMENT INFORMA 

Aquesta tardor, la Regidoria de 
Cicles de Vida activa posa en marxa 
diverses línies de treball destinades 
a tres col·lectius generacionals:

Infància
És previst que al llarg del novembre 

es torni a activar el Consell d’Infants 
amb la recerca de nous consellers i 
conselleres. Amb aquesta finalitat, 
s’organitzarà una activitat lúdica a 
l’aire lliure. Aquesta nova etapa serà 
coordinada per l’Ajuntament i la co-
operativa + Educació i tindrà com a 
objectiu suplementari que els nens i 
les nenes que no estan escolaritzats 
a Teià també hi puguin participar.

Adolescència i Joventut
Després del viatge a Disneyland Pa-

rís en què van participar 36 nois i no-
ies, el tècnic i el dinamitzador del Casal 
de Joves estan tancant la programació 
trimestral amb els Corresponsals del 
Casal que tenen entre 12 i 17 anys i 
els membres de la Comissió Jove, que 
aplega els majors de 18 anys. El 6 de 

novembre celebraran l’Oktober Fest i 
ja han iniciat els preparatius per mun-
tar el Túnel del terror a l’entorn de la 
Castanyada i Halloween.

Paral·lelament, s’han fet reunions 
amb l’Institut Turó d’en Baldiri per 
seguir oferint activitats complemen-
tàries al curs escolar, com el taller de 
rap feminista per reivindicar el 25-N.

A més, la Regidoria treballa en la 
redacció del nou Pla Local de Joven-
tut. Un cop superada la fase de diag-
nosi, comença ara la feina per con-
cretar els nous objectius i les accions 
a realitzar en els propers quatre anys. 

Gent gran
El Casal de la Gent Gran de ca la 

Cecília ha reprès els tallers que eren 
habituals abans de la pandèmia: pin-
tura, gimnàstica, balls en línia i cos-
tura. Al novembre també s’activaran 
els tallers de memòria i de mandales 
gestionats a través de Serveis Socials.

Tot i que el Dia Internacional de 
la Gent gran va tenir lloc el passat 1 
d’octubre, la Regidoria li vol donar 

continuïtat amb un cicle de cinema 
de tres sessions a La Unió, una sorti-
da al teatre i una excursió a la Fàbrica 
de la Fageda, a la Garrotxa. 

La responsable de Cicles de Vida, 
Èrica Busto, destaca que “enguany 
hi haurà una implicació important 
del Casal dins la Festa Major amb la 
recuperació del torneig de dòmino 
i la realització d’un vermut obert a 
tothom el 7 de novembre al pati de 
l’equipament”. g

En pocs mesos, Teià ha perdut 
dues persones il·lustres que havien 
estat distingides amb el Tei de Plata, 
el màxim guardó honorífic que ator-
ga el municipi. 

El passat juliol va morir, a l’edat de 
92 anys, mossèn Joan Déu i Martí, 
que va estar al front de la parròquia 
de Sant Martí entre 1971 i 1989. 
L’any 2008 va ser distingit amb el Tei 
de Plata “pel seu compromís perso-
nal en la reconstrucció de l’església 
i en l’impuls a les iniciatives del jo-
ves del poble en un moment trans-
cendental de la vida social, cultural 
i política”, en referència als darrers 
anys de la dictadura i l’arribada de 
la democràcia. En aquells temps, 
Joan Déu va promoure el Moviment 
Cultural del Jovent de Teià (MCJT), 
el butlletí Quelcom i el Músicpist, un 
col·lectiu de joves que organitzaven 
una discoteca al Casal parroquial. 
També va acollir i potenciar entitats 
i esdeveniments que, encara ara, 

continuen ben actius, com l’Esplai 
Itaca, les corals Picarol i Esclat, la 
Setmana Cultural a l’entorn de la di-
ada de Sant Jordi o la Festa Major.

El 18 i 19 de setembre, les ban-
deres de l’Ajuntament van onejar a 
mig pal en record de Jordi Puigo-
riol Sala, que fou alcalde de Teià a 
finals del franquisme. Puigoriol va 
ser l’impulsor de la pavimentació 
del passeig de la Riera entre 1973 i 
1974, la qual cosa va contribuir a la 
millora de l’accessibilitat i la netedat 
de la població. En l’àmbit professi-
onal, Puigoriol va situar-se al cap-
davant de la Fàbrica del Blanqueig, 
una empresa familiar que va donar 
feina a molts veïns i veïnes i que va 
resistir la crisi del sector tèxtil fins al 
final. L’any 1995 l’Ajuntament li va 
concedir el Tei de Plata en qualitat 
de ciutadà i empresari compromès 
“sempre amb el desenvolupament 
cultural, social, esportiu i religiós de 
Teià” . g

Cicles de Vida centra l’atenció en tres franges d’edat

Adeu a dos Tei de Plata

Mossèn Joan Déu, en primer terme. 

L’exalcalde Jordi Puigoriol.
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Al llarg de l’any, l’ocupació al Ma-
resme s’ha recuperat i ha superat els 
nivells previs a la pandèmia. A Teià, 
l’augment ha estat del 2,3% en ter-
mes internuals fins al mes de setem-
bre. Aleshores hi havia 2.895 perso-
nes afiliades al règim general de la 
Seguretat Social: 1.441 dones i 1.454 
homes. Percentualment, el creixe-
ment ha estat similar entre els treba-
lladors per compte propi (autònoms), 
dels quals n’hi ha 827, i els assalariats 
(empleats), que ara són 2.068. 

Per franges d’edat, el principal incre-
ment s’ha produït entre els joves de 16 
a 30 anys, que ha crescut gairebé un 
14% en relació al 2020. En valors abso-
luts, l’ocupació femenina ha augmen-
tat el 4% i la masculina, el 0,7%. 

Treball, Talent i Tecnologia
Teià i nou ajuntaments més (Ar-

gentona, Cabrera de Mar, Dosrius, El 

Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de 
Dalt, Tiana i Vilassar de Mar) partici-
pen en el programa Treball, Talent i 
Tecnologia (TTT) de la Diputació de 
Barcelona. En el cas del Maresme, la 
iniciativa ha posat en marxa el pro-
jecte Construcció Tecnosostenible.

Fruit de la crisi climàtica, les noves 
normatives i la innovació tecnològi-
ca, el món de l’edificació i la reha-
bilitació patirà una transformació 
cap a la sostenibilitat energètica i 
mediambiental. Aquest procés de 
canvi i adaptació requerirà la capa-
citació d’empreses i treballadors a 
les noves tecnologies. Amb el pro-
jecte Construcció Tecnosostenible 
es pretén afavorir aquesta transició 
en diversos àmbits, com les tecno-
logies 4.0, les energies renovables, 
la innovació en els materials i tèc-
niques de construcció, l’economia 
circular, la digitalització dels proces-

sos productius o la gestió de resi-
dus, entre d’altres.

Diagnosi i accions
En una primera fase, acomplerta 

abans de les vacances d’estiu, s’ha 
realitzat una anàlisi de la situació 
actual per detectar les necessitats 
de les empreses. En aquell mo-
ment, totes les empreses del sector 
van rebre un correu informatiu i van 
emplenar una enquesta. A Teià n’hi 
ha 76. 

Amb els resultats obtinguts, s’ini-
ciaran accions de col·laboració pú-
blico-privada amb el propòsit d’im-
pulsar l’adaptació del sector i de 
millorar l’ocupabilitat i la creació de 
llocs de treball qualificat.

Suport a autònoms i emprenedors
El passat octubre, el centre d’em-

preses de la Casa del Marquès va 
organitzar un cicle de quatre acci-
ons formatives presencials i en línia 
adreçades a persones autònomes i 
emprenedores d’Alella, el Masnou 
i Teià subvencionades per la Dipu-
tació. La iniciativa persegueix tres 
objectius: la millora competencial 
de les persones inscrites, la renova-
ció i actualització dels seus coneixe-
ments professionals, i l’adequació 
dels continguts a les necessitats ac-
tuals de cada perfil o sector. 

Cooperativisme
D’altra banda, les jornades d’in-

troducció al cooperativisme i l’eco-
nomia social previstes per al 21 i 22 
d’octubre es van ajornar per manca 
d’inscripcions i la majora d’activitats 
programades s’encabiran dins de 
les VIII Jornades d’Ocupació d’Ale-
lla, el Masnou i Teià.  g

El ple municipal del 23 de setem-
bre va aprovar el compte general de 
l’Ajuntament corresponent a l’exer-
cici 2020, que es va tancar amb un 
balanç positiu de 25.395 euros.

Aquest superàvit, que és la dife-
rència entre els drets i les obligaci-

ons reconegudes, se suma al resul-
tat positiu d’exercicis anteriors.

En aquests moments, l’Ajuntament 
acumula un romanent de tresore-
ria de 5.741.236 euros. D’aquest 
import, hi ha 4.224.750 euros dis-
ponibles per a despeses generals, 

si bé el regidor d’Hisenda, Yago 
Abert, explica que “la major part es 
manté com a reserva de seguretat 
per seguir atenent els pagaments 
a proveïdors davant del previsible 
endarreriment de les transferències 
de l’Estat”. g

Noves accions d’impuls a la formació, la transició 
digital i l’autoocupació 

L’Ajuntament aprova el compte general de 2020
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Repassem, a través del compte d’Instagram @ajteia, les principals cites culturals 
celebrades a Teià durant el darrer trimestre:

La cultura, en viu i en línia

A partir de juliol
Després d’un any sense cercaviles, els Gegants de Teià fan sortides al Mas-
nou, Sant Pol, Blanes, Alella. El 3 d’octubre, Vilassaar de Dalt va celebrar-ne la 
Trobada Comarcal, que el 2022 es farà a Sant Adrià del Besòs.

3 de setembre
Obre les portes l’exposició Pedres i papallones a La Unió, amb fotografies de 
Jordi Balada. Cada dissabte, el ninotaire Toni Batllori hi va fer tallers familiars 
i Ramon Rull hi va pronunciar una xerrada sobre les papallones del Parc de la 
Serralada Litoral i com fotografiar-les.

10 de setembre
A causa de l’amenaça de pluja, l’audició i exhibició de sardanes prevista a l’era 
de can Llaurador es trasllada a La Unió. L’activitat formava part de la Diada 2021 
i va comptar amb la participació de la Cobla Premià i del Grup Sardanista Maig.

23 de setembre
Teià rellança la Coral Picarol per a infants de 6 a 12 anys de la mà de l’Escola 
de Música Cadença. Els assajos es fan cada dimarts a les 17 h sota la direcció 
de Txell Bascompte.

26 de setembre
La Regidoria de Cultura posa en marxa una programació estable adreçada 
al públic familiar. El projecte, de periodicitat mensual, es va iniciar amb l’es-
pectacle de màgia i il·lusionisme d’Enric Magoo al teatre de La Palma i va 
continuar el 23 d’octube amb l’espectacle de carrer A la fresca!

27 de setembre
El celler romà de Vallmora organitza una visita per a docents d’escoles i ins-
tituts del territori de la DO Alella per donar-los a conèixer el jaciment i els 
tallers que s’hi ofereixen de cara a programar futures sortides amb l’alumnat 
dels respectius centres.

1 d’octubre
S’inaugura a La Unió una mostra d’homenatge a Frederic Viñals, el pintor 
de la llum i el color, organitzada pel Grup d’Artistes de Teià (GAT). Els seus 
quadres i dibuixos representen un magnífic document gràfic de com era el 
poble a mitjan segle XX.

2 d’octubre
La Biblioteca acull dues noves exposicions –Sketching Teià, a càrrec del Grup 
d’Artistes Teià (GAT) i Homenatge al pedagog Joan Triadú, a cura d’Òmnium 
Cultural– i posa en marxa dos nous clubs de lectura amb periodicitat quinze-
nal: un per a infants de 8 i 9 anys, i un altre sobre el gènere de ciència-ficció.

Fins al 15 d’octubre
Durant quatre caps de setmana consecutius, La Unió acull el quart cicle de Ci-
nema amb valors que impulsa el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, 
en col·laboració amb el Film Festival Terra Gollut. La projecció dels documen-
tals i curmetratges s’acompanya d’un cinefòrum amb els respectius directors. 

FEED DE CULTURA
Segueix-nos a Instagram per conèixer l’actualitat cultural
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Una de les claus per un bon funcio-
nament en la gestió municipal parteix 
de la participació de la ciutadania. 
Aquest acte ens permet obtenir unes 
relacions transparents entre l’Admi-
nistració i les persones que viuen a 
Teià per obtenir objectius col·lectius.

Volem agrair i destacar la partici-
pació activa de moltes persones del 
municipi al llarg d’aquest mandat. Se-
guim treballant i defensant aquesta 
participació que creiem molt impor-
tant per tal de copsar de primera mà 
quines són les inquietuds i necessi-
tats de la ciutadania. Compromís amb 

Teià-ERC treballa per dinamitzar els 
mecanismes de participació: audièn-
cia pública, consell d’infants, regidors 
de barri i  pressupostos participatius  
que recentment amb l’escrutini de 
les votacions s’han pogut tancar des-
prés de l’aturada pel covid i ja estem 
treballant per endegar les propostes 
guanyadores i encetar els nous pres-
supostos participatius del 2022. Con-
tinuarem potenciant la participació, 
indispensable en la nostre manera de 
fer política, i sempre tenint en comp-
te la perspectiva de totes les perso-
nes que activen el municipi. 

No oblidem tampoc la feina de 
totes les entitats del poble que par-
ticipen i ajuden a tirar endavant un 
munt de projectes socials que enri-
queixen i posen en valor l’associaci-
onisme i el treball de base. Agraïm 
aquest temps invertit de manera 
desinteressada a totes les persones 
que hi col·laboren. 

Ens sentim orgullosos de la ciutada-
nia de Teià i volem continuar donant 
suport perquè la construcció de les 
polítiques municipals parteixen del 
carrer i de la feina que es realitza des 
de la base.

La participació com a eina indispensable

Fa un mes que s’ha complert el quart 
aniversari d’una de les fites més im-
portants de Catalunya en la seva histò-
ria. El referèndum de l’1 d’octubre de 
2017, conduït per la ciutadania, espe-
ronat per les entitats socials catalanes 
i assumit pels polítics dels partits sobi-
ranistes, va representar una il·lusió col-
lectiva i un empoderament que ens va 
portar a plantar-nos davant l’estat es-
panyol i creure que el futur d’una Cata-
lunya lliure i independent era possible.

Tots recordem què vàrem fer els 
dies precedents, i sobretot, la jornada 
de votació amb la “vetlla” dels locals 
electorals, durant la nit anterior. Teià 

va respondre, com no podia ser d’altra 
manera, i els carrers al voltant de les 
meses, supuraven animació, emoció i 
entusiasme, en veure la mobilització i 
comprovant que els teianencs havíem 
sortit en massa per votar, amb un resul-
tat del 90% de vots afirmatius en favor 
d’una República Catalana.

Des de Junts-Teià creiem que aquest 
és el camí. Que la unitat que vàrem 
viure al voltant del referèndum de l’1 
d’octubre, no s’hauria d’haver perdut 
mai, malgrat que les ferides obertes 
per la repressió, persecució, empreso-
nament i exili, fos l’única proposta d’un 
Estat Espanyol humiliat per la determi-

nació dels catalans, fent trontollar l’es-
tratègia i la unitat.

La recent detenció i alliberament del 
MHP Carles Puigdemont a l’Alguer ha 
demostrat que l’exili és qui exporta el 
conflicte i l’internacionalitza. El con-
flicte polític de Catalunya continua al 
tauler d’escacs d’Europa per la feina 
que es fa des de l’exili, malgrat que els 
mitjans i els polítics d’Espanya i també 
d’una part de Catalunya, vulguin me-
nysprear-la, donant importància a una 
taula de negociació innòcua, que no-
més servirà perquè el Gobierno d’Es-
panya aprovi els seus pressupostos i 
blanquegi la repressió.

El camí de l’1 d’octubre

GRUPS MUNICIPALS
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En los últimos años estamos viendo 
con preocupación un aumento signi-
ficativo de las agresiones a miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, tanto cuando están 
cumpliendo su mandato, como cuan-
do le piden a alguien que se ponga la 
mascarilla en un espacio público. To-
dos los cuerpos policiales se han visto 
afectados, las Policías estatales, las au-
tonómicas e incluso diferentes Policías 
locales.

Es sumamente preocupante la perdi-
da de autoridad que esta sufriendo la 
Policía, porque lamentablemente pro-
porciona más derechos al delincuente 
y se los quita al ciudadano de a pie, lo 

que sin duda pone en jaque el estado 
de derecho que debe protegernos a 
todos por igual.

Hace ya unos años que en España 
en general y en Cataluña en particular, 
algunas opciones políticas se dedican 
a menoscabar y dificultar la labor de la 
Policía cuando actúa tanto por iniciativa 
delictiva, como cuando lo hace por or-
den de los tribunales de justicia, situa-
ción que ha sido denunciada en diversas 
ocasiones por el sindicato de Mossos.

Estas opciones políticas que practi-
can del populismo paranoide intentan 
convencer a las nuevas generaciones 
de que pueden exigir derechos pres-
cindiendo de la ley, sin que ello conlle-

ve la menor obligación o consecuencia.
Recientemente hemos sabido tam-

bién, que gracias a los socios del Go-
vern, la CUP presidirá la comisión so-
bre el modelo policial para “darle un 
giro de 180 grados”, lo que unido al 
repunte de la delincuencia y al reto 
demográfico al que nos enfrentamos, 
podemos intuir que la situación solo 
puede ir a peor.

Por todo ello desde nuestro grupo 
municipal queremos mostrar nuestro 
más firme apoyo y respeto a la labor 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, y en especial por nuestra 
competencia municipal, a nuestra Poli-
cía Local de Teià.

Autoridad y estado de derecho

No pensaven en els carrers de Teià, els qui 
fa poc entonaven el càntic del títol. O no pen-
saven en els problemes dels carrers de Teià, 
que són de tots i que s’analitzen al “Pla de 
mobilitat urbana sostenible de Teià” (PMUS), 
elaborat per la Diputació i que l’Ajuntament 
sotmetrà a aprovació properament.

El PMUS estudia i proposa solucions, 
per exemple, al problema de moltes vo-
reres intransitables per ser massa estretes 
(agreujat per pals de cablejat telefònic, o 
arbustos procedents d’habitatges o del 
bosc mateix; com al final del c/ Josep Pui-
goriol, on diàriament transiten escolars a 
peu i han d’esquivar als cotxes).

El PMUS també fa interessants propos-
tes per millorar punts perillosos o amb 

congestió de vehicles. I vol potenciar la 
mobilitat a peu, bicicleta o patinet, redu-
int a 30 km/h la velocitat permesa i recon-
vertint l’entorn de la parròquia i l’ajunta-
ment en carrers de prioritat invertida en 
favor dels vianants.

Les propostes del PMUS eliminarien 
places d’aparcament, però diu que es 
compensaria amb àrees d’aparcament en 
zones més allunyades (malauradament, el 
PMUS ja no pot compta r amb l’aparcament 
per a 100 vehicles sota la pista de bàsquet, 
proposat pel “Pla d’ordenació urbanística”, 
però que ERC-JUNTS-GT van decidir obvi-
ar només per no demorar la nova pista).

El que no solucionarà el PMUS és l’eter-
na falta d’execució del soterrament de la 

Riera, al tram urbà, que hauria de cana-
litzar les aigües, sorra, restes vegetals... 
arrossegats en dies de pluja intensa, com 
al passat setembre.

El soterrament té un cost milionari, que 
al 1994 l’Estat va acordar finançar i execu-
tar, quan la Generalitat aprovés un projec-
te. Però després l’Ajuntament s’hi oposà 
al projecte, per possibles riscos sobre els 
plataners. La Generalitat va refer el projec-
te al 2009, però Ajuntament i Generalitat 
no van concloure la seva tramitació i per 
això l’Estat no va poder executar les obres. 
I degut al temps transcorregut, l’any 2018 
la Generalitat va iniciar un projecte d’actu-
alització de l’anterior. Esperem, pel bé de 
tots, que no ho tornin a fer!

Els carrers seran sempre nostres!

La feina feta en matèria de sanejament 
econòmic dels darrers mandats (2011-
2019) és innegable. Una feina que ha 
permès corregir el forat econòmic dels 
períodes anteriors a 2011 i que hauria de 
permetre, ara i avui, destinar més diners 
a inversió en diferents àmbits:
1. VIA PÚBLICA.- són incomptables els car-
rers i espais públics que necessiten d’actu-
acions de millora. De Sant Berger a la Vi-
nya, del Poble Espanyol a La Molassa, del 
centre de la vila a Vallbellida, de la Plana 
a muntanya, cal invertir diners en ferm de 
calçada, en voreres, en reposició d’arbrat...
2. NETEJA.- Cal una sectorització i l’ela-
boració d’un pla de neteja de la via públi-
ca, que intensifiqui les actuacions en tots 
els racons de la vila,. Hi ha nombrosos 

carrers i places que resten en l’oblit. La 
vila no és només La Riera.
3. RECOLLIDA RESIDUS.- Ha de ser l’autèntic 
cavall de batalla. Les zones de contenidors 
es troben sovint brutes i traspassades de 
volum de brossa. Hi ha vilatans incívics, cert, 
però caldria valorar la possibilitat d’ampliar 
les recollides per evitar abocament fora dels 
contenidors, a voltes per incivisme i a voltes 
per manca d’espai en els contenidors.
4. EQUIPAMENTS.- Abans de construir 
nous equipaments caldria que els que te-
nim estiguin en perfecte estat per al seu 
òptim funcionament. A l’escola li cal més 
inversió, al Parc de Vallbellida li cal inversió 
a l’edifici de l’ ajuntament necessita rehabi-
litar les jardineres de la façana i la balcona-
da d’alcaldia, per seguretat i per dignitat.

5. PERSONAL.- El poble creix desaforada-
ment i neixen noves zones que hauran de 
ser ateses pels serveis municipals. Els recur-
sos humans dels serveis de manteniment 
són absolutament insuficients per atendre 
el que tenim i el que està per venir amb el-
creixement urbanístic sense aturador.

Per tot això, havent-hi 4.200.000 euros 
al calaix, esperant ser posats a disposi-
ció del poble, de la seva millora i, en de-
finitiva, de la gent, JuntsxCatalunya Teià 
no entenem com és que el Govern de 
CAT+ERC, només hi destina mig milió a 
inversió, i dels quals, gairebé la meitat són 
per desplaçar la Policia Local a la caseta 
de Sant Berger, que ha de ser rehabilitada.

Volem els diners al carrer i no al calaix, 
per fer de Teià, el millor poble per viure-hi!

En l’anterior edició impresa del Butlletí Municipal no es va publicar el text correcte de JxCat, per la qual cosa demanem disculpes. 
Per subsanar l’error, tot seguit es reprodueix l’escrit d’aquest grup municipal corresponent al mes de juliol.

Tenim 4.224.753 euros al calaix! Que es noti!




