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Tei de Plata per a la Comissió de Festes i 
Teianenc de l’any per als serveis de Salut
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Nadal i Reis 
ja són aquí!



Sortim d’una exitosa i participativa Festa Major de 
Sant Martí, amb l’atractiu enginyós de la capa, i ens en-
dinsem en els actes tradicionals de Nadal, Cap d’Any i 
Reis. I ho farem d’acord amb les normes de seguretat 
de Salut, perquè la Covid-19 continua afectant-nos.

En primer lloc, vull felicitar la Comissió de Festa Ma-
jor i la Regidoria de Cultura per l’excel·lent organitza-
ció. També vull traslladar l’enhorabona a la Comissió 
de Festes pel seu Tei de Plata 2021. I, naturalment, a la 
doctora Maria Viózquez, Teianenca de l’any (un reco-
neixement que inclou l’equip del consultori local) per 

la gestió acurada i propera a la gent durant la pandèmia.
Des d’aquest espai també em vull fer ressò d’una mala notícia: la fermesa 

de la nul·litat del POUM vigent des de 2016 després que el Tribunal Suprem 
no acceptés a tràmit el recurs de cassació interposat per la Generalitat, or-
ganisme que en va aprovar definitivament el text refós. 

Ara toca abordar la situació amb l’elaboració urgent d’unes Normes ur-
banístiques supletòries, que aprovarà el Govern de Catalunya, amb valor 
transitori i una durada màxima de tres anys, mentre es planifiquen el calen-
dari i les actuacions per a un nou POUM que millori l’anterior. Al seu darrere 
hi havia un munt d’esforços i complicitats que se’n van en orris: des dels 
Serveis Tècnics, l’equip redactor i la Generalitat als diversos governs locals, 
els grups municipals i la ciutadania que hi va participar. 

Haurem de vetllar per recuperar aquells esforços i la bona feina feta. Teià 
s’hi juga molt, sobretot des de la perspectiva de l’ordenació del territori, en 
harmonia amb el dret de l’habitatge protegit i una mobilitat i un creixement 
sostenibles.
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ELS TUITS DE L’AJUNTAMENT
Segueix-nos al twitter per assabentar-te de tot el que passa al poble

@ajTeia 11 de novembre
El Club Excursionista #Teià dona el tret de sortida 
a la #FestaMajor de #SantMartí2021 amb un pre-
gó que repassa la trajectòria de les diverses secci-
ons de l’entitat i que demana un rocòdrom perquè 
els més joves puguin practicar l’escalada esportiva

@ajTeia 7 de novembre
Prop de 300 ciclistes han completat algun dels 
dos recorreguts de la cursa de muntanya #LaTeia-
lada organitzada pel Club Excursionista #Teià amb 
motiu de la #FestaMajor de #SantMartí2021: la 
Bike Marathon, de 35 km, o la Bike Race, de 18 km

@ajTeia 18 de novembre
El Casal de Joves de fa un taller de rap feminista 
amb l’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut Turó d’en 
Baldiri, a càrrec de la cantant del Masnou Fanny 
Ortiz. N’escriuen la lletra i enregistren un vídeo 
que donen a conèixer el 25-N

@ajTeia 19 de novembre
Els voluntaris de Caritas col·laboren amb el 
#GranRecapte del Banc d’Aliments. El organitza-
dors agraeixen la implicació del Mercat Munici-
pal, can Marcual, Carnisseria J. Mònico, Condis 
i Mercadona, i el suport de tots els veïns i veïns 
que han fet les seves aportacions en línia

@ajTeia 20 de novembre
L’@ADF_Teia participa en els #PremisADF2021 
de la Diputació amb un projecte d’automatitza-
ció de quatre punts d’aigua i la instal·lació d’un 
hidrant. L’alcalde acompanya els voluntaris Mire-
ia Mor, Raül Pons i Carles Tarroch a l’acte institu-
cional

@ajTeia 3 desembre
Entra en vigor l’obligatorietat d’exhibir el certificat 
Covid per accedir a bars i restaurants, gimnasos 
i residències geriàtriques, al mateix temps que el 
Departament de Salut habilita al CAP d’Ocata un 
punt de vacunació sense cita prèvia per a tots els 
usuaris del Consultori de #Teià

@ajTeia 17 de novembre
L’alcalde de #Teià participa a l’@SmartCityexpo 
com a president del Parc de la #SerraladaLitoral 
per explicar com es gestiona aquest espai natu-
ral, com es concilien els diferents usos i quines 
eines digitals es fan servir des del seu Consorci i 
la @xarxadeparcs

@ajTeia 6 de novembre
Ca la Cecília acull el Campionat de Dòmino de 
#FestaMajor organitzat pel Casal de la Gent Gran 
de #Teià, amb aquests guanyadors: Silver Sanchez 
i Ana Gordillo, Toni Ferré i Lluís Ferré, Mauricio Gar-
cía i Venancio Díaz, i Alfredo Ollero i Félix Arnáiz

@ajTeia 23 d’octubre
L’equip femení amateur del Club de Futbol Jo-
ventut #Teià debuta al camp municipal de Sant 
Berger. Les jugadores han fet un minut de silenci i 
han lluït un braçal rosa contra el càncer de mama. 
Durant el partit s’han recaptat més de 200€ per 
a l’Associació Oncosmètica Solidària #Orgullosa 
#ThoEstasPerdent

@ajTeia 7 de novembre
El Casal de Joves de #Teià ha sortejat una entra-
da doble a Port Aventura entre les vint persones 
que van lliurar la butlleta completa dels túnels 
del terror del Casal, l’@esplaiitacateia i l’AE Min-
taka del 30 i 31 d’octubre. El guanyador ha estat 
Andre Montoro

Ajuntament de Teià
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La Regidoria de Promoció Econò-
mica, en col·laboració amb el teixit 
comercial de la població, ha projec-
tat tres accions per fer caliu al poble 
i incentivar el consum de proximitat.

Mercat de Nadal
El cap de setmana del 18 i 19 de 

desembre va tenir lloc a la plaça de 
la Cooperativa un Mercat de Nadal 
amb una vintena de parades d’arte-
sania i articles de regal amb creaci-
ons en fusta; macramé; productes 
sostenibles per a la cura personal i 
la llar; ceràmica; productes d’herbo-
lari; perfumeria i cosmètica natural; 
articles per a nadons i infants; flors, 
rams i corones; orfebreria; bijuteria 
feta amb minerals; joieria en plata 
ecològica; productes tèxtils reciclats 
i cosits a mà, jocs infantils pintats a 
mà i articles d’alimentació nadalen-
ca. També hi van estar presents Ca-
ritas, els Corresponsals del Casal de 
Joves i la Societat la Flor de la Palma.

Dissabte al matí, els assistents van 
poder gaudir de l’espectacle Nadal 
al carrer, a càrrec de l’alumnat de 
l’Escola d’Arts Escèniques Bibiana 
Morales, i, per la tarda, del caga tió 
organitzat pels Corresponsals. L’en-
demà, Òmnium Cultural va fer un 
taller de tions i el Casal de Joves va 
dur a terme una edició especial de 
Màster Xef Júnior.

Campanya comercial
Del 18 de desembre al 5 de gener 

estarà en marxa la campanya Fes 
Nadal al comerç local, que comp-
ta amb la participació de desenes 
d’establiments. Els clients podran 
demanar la butlleta a qualsevol de 
les botigues, negocis, restaurants o 
parades del Mercat de Nadal i del 
Mercat Municipal i grapar-hi sis ti-
quets de compra superiors a cinc 
euros. Un cop emplenades, les but-
lletes s’hauran de dipositar en una 
urna gegant i el 14 de gener se 
sortejaran dos premis: una bicicleta  
elèctrica de muntanya i una panera 
de productes sostenibles valorada 
en 300 euros.

Paneres del Mercat Municipal
Del 4 al 24 de desembre, cada 

cop que els clients del Mercat Mu-
nicipal facin una compra superior a 
cinc euros es podran apuntar en una 
llista i el dia 24 se sortejaran quatre 
paneres d’articles d’alimentació, una 
per cada parada.

Sense canvis 
L’Ajuntament fa anys que inten-

ta dinamitzar el Mercat Municipal, 
amb el suport de l’àrea de Comerç 
de la Diputació Barcelona. En di-
verses ocasions ha tret a concurs 
les parades que estan tancades, 

però només un cop se’n va assig-
nar una. Ara ha tornat a passar el 
mateix. 

El procés de licitació que va fina-
litzar el 30 de novembre permetrà 
regularitzar la parada reservada a 
la venda de peix fresc i marisc, que 
disposava d’una concessió provisio-
nal; però quedaran desertes les tres 
parades buides que s’havien ofertat, 
tot i la participació de tres persones 
interessades en la jornada de for-
mació i portes obertes que s’hi va 
fer el dia 19. g

Aquest Nadal surten a la venda 
els perfums guanyadors del tercer 
Concurs Internacional de Perfu-
meria Mouillette d’Argent de Teià, 
corresponents a l’edició de 2019. 
Effluves de jasmins et magnolias, 
del brasiler Daniel Pescio, i Jas-
mins d’un riad Marrocain, de la ca-
talana Sandra Iruela, inauguraran 
aquesta col·lecció de fragàncies, 
que s’ampliarà progressivament 
amb les creacions guanyadores de 
cada any. En aquest cas, els dos 
perfums comparteixen una nota 
olfactiva de gessamí, tal com es-
tablia la convocatòria del concurs 

del 2019. Es tracta d’una edició 
numerada de 500 unitats que es 
podran adquirir en algunes perfu-
meries d’autor per un preu de 120 
euros.

Edició 2022
La cinquena edició del certamen 

tindrà la rosa com a nota olfactiva. 
L’1 de desembre es va obrir el pe-
ríode d’inscripció, que s’allargarà 
fins al 15 de febrer. A partir d’aque-
lla data, i fins al 15 de març, el jurat 
rebrà les composicions que hi arri-
bin de tot el món, abans d’iniciar-ne 
l’avaluació. g

Tres accions de promoció per a la campanya de Nadal

A la venda els primers perfums de la col·lecció 
Mouillette d’Argent
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Tal com ja va explicar prèviament 
en Comissió Informativa als grups 
municipals, l’alcalde, Andreu Bosch, 
va assabentar al ple municipal del 25 
de novembre que el Tribunal Suprem 
havia rebutjat els recursos de cassa-
ció que la Generalitat va presentar 
contra la sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
que declarava nul el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) i el text 
refós aprovat el juliol 2016.

Amb aquella resolució, que ara 
esdevé ferma, el TSJC invalidava el 
POUM en la seva totalitat, de mane-
ra que, a la pràctica, torna a regir el 
Pla General de 1990.  

Situació actual
La nul·litat del ple impedeix el des-

envolupament de totes les figures 
de planejament derivat que no s’ha-
guessin començat a tramitar abans 
de la sentència. Per tant, l’Ajunta-
ment només pot concedir noves 
llicències per a aquelles obres que 
es pretenguin realitzar en sòl urbà 
consolidat, sempre que els paràme-
tres del Pla General del 1990 i del 
POUM del 2016 siguin compatibles.

Ara, l’Ajuntament haurà de licitar un 
nou concurs per adjudicar els treballs 
de redacció d’un nou POUM, que 
prendrà com a model el del 2016. 
En l’entremig, els Serveis Tècnics Mu-
nicipals i la Direcció General d’Ur-
banisme elaboraran unes normes 
urbanístiques supletòries que seran 
aprovades per la Generalitat i de les 
quals caldrà donar-ne compte al ple.   

Indignació municipal
En qualitat de màxim responsable 

en matèria de planificació urbanística, 
Bosch va admetre que la inadmissió 
dels recursos per part del Suprem era 
“notícia molt trista”. “La meva indigna-
ció –va afirmar– és enorme perquè la 
part actora que va plantejar el conten-
ciós contra el POUM pretenia obtenir 
un aprofitament urbanístic a Vallbe-
llida que el propi jutge li va denegar 
com a sòl urbanitzable no delimitat, 
però el mateix magistrat va aprofi-
tar una sentència prèvia del TSJC en 

l’àmbit del Portal Urbà per anul·lar el 
planejament sencer”. L’alcalde es re-
feria a la sentència del TSJC de maig 
de 2019 que obligava a refer un pla 
parcial per “insuficient justificació” de 
la distribució de l’habitatge de pro-
tecció oficial. Segons el POUM, 215 
dels 390 nous habitatges del sector 
havien de ser protegits: 142 de pú-
blics i 73 de concertats.

Com a alternativa, l’Ajuntament 
tenia a punt una nova proposta per 
redistribuir l’habitatge social en càr-
regues simètriques del 40% entre 
els plans parcials del Portal Urbà i 
de Fivaller, i el sector urbanitzable 
no delimitat de Vallbellida-Can Fal-
có, d’acord amb els seus propietaris 
i la Generalitat.

Segons Bosch, si la sentència del 2 
de febrer de 2021 hagués arribat un 
mes després, “el document urbanís-
tic ja hauria estat aprovat pel ple i el 
POUM s’hauria salvat”, però “la part 
actora que es beneficiava no va de-
sestimar el contenciós i això va do-
nar temps al TSJC a dictar una nova 
sentència”; un fet “francament insò-
lit i sorprenent”, per a l’alcalde. “El 
més trist del motiu que ens ha dut 
a aquesta situació de nul·litat és que 
mai no hi va haver cap senyal que 
alertés sobre la distribució de l’ha-
bitatge social al POUM ni a l’equip 
redactor, ni als grups municipals, ni 
a la mateixa Generalitat, que va de-
manar-ne un text refós”, va plànyer. 

L’habitatge social, en marxa 
Tot i el revés judicial, l’Ajuntament 

segueix endavant amb la seva agen-
da per fer aflorar noves bosses d’ha-
bitatge protegit. L’alcalde va confir-
mar que “promovem el Pla Especial 
de la clau dotacional dels pisos del 
mestres i la redacció del projecte 
executiu per incloure’l en el progra-
ma general de finançament de la 
Diputació abans del 30 de juny de 
2022, amb la licitació ja feta”, i, en 
paral·lel, “treballem amb l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl, així com amb altres 
agents privats, dins del Pla de Mi-
llora Urbana del Blanqueig per a 
la construcció de 18 habitatges de 
protecció oficial”

Audiència pública
Per al portaveu de JxCat, Francesc 

Ribas, la decisió del Suprem “és un 
cop de puny contra aquest Ajunta-
ment i contra la feina de molta gent. 
Atesa l’extrema gravetat de la situ-
ació, tornem a demanar una audi-
ència pública perquè la gent pugui 
fer les seves preguntes, ja que és 
un tema extremadament tècnic”, va 
raonar. I un cop més, l’alcalde es va 
comprometre a “activar tots els me-
canismes” de participació: “Natural-
ment que la farem, quan sapiguem 
més detalls, en companyia dels Ser-
veis Tècnics, de l’equip redactor i de 
la Generalitat”. g

La Generalitat aprovarà unes normes 
urbanístiques supletòries
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El ple municipal del 28 d’octubre 
va aprovar per unanimitat el Pla Lo-
cal d’Igualtat de Gènere (2021-2025) 
impulsat per la Regidoria d’Igualtat 
i Drets Civils i finançat íntegrament 
per la Diputació. Es tractava d’un 
dels compromisos del Pla d’Actua-
ció Municipal (PAM) aprovat a l’inici 
de l’actual mandat, amb l’objectiu 
d’esdevenir una eina útil per abordar 
les polítiques públiques d’equitat de 
forma estructurada i planificada. 

La seva responsable, Èrica Bustos, 
va explicar que “el Pla és el fonament 
d’aquesta Regidoria, que partia de 
zero. No és un pla ambiciós, però sí 
realista, ja que s’ha fet d’acord amb 
les nostres possibilitats i conté acci-
ons totalment palpables”. 

JxCat va agrair “que sigui un pla 
realista i no un brindis al sol”, i el va 
valorar “positivament”. Per a GT “és 
una bona iniciativa”, amb l’única re-
cança que “potser l’hauríem d’haver 
començat abans, però ara no ens po-
dem parar”. Cs també se’n va congra-
tular i el PSC el va definir com un “pla 
encisador que s’ha de tirar endavant”. 

Diagnosi
La memòria del document assenya-

la que “l’Ajuntament ja ha començat 
a desenvolupar accions relaciona-
des amb la promoció i sensibilització 
vers l’equitat de gènere i per l’erradi-
cació de les desigualtats i violències 
masclistes i de gènere al municipi”, 
però constata que cal anar molt més 
enllà. Entre els punts forts de la situa-
ció de partida hi ha “les bones siner-
gies entre les entitats i el consistori” 
per abordar aquestes problemàti-
ques. També es valoren positivament 
les jornades i activitats de sensibilit-
zació i visibilització que s’organitzen 
a l’entorn del 8-M, el 28-J o el 25-N, 
així com la declaració institucional 
de “municipi feminista” i l’adopció 
de l’acord per a la “feminització del 
nomenclàtor oficial de carrers”. Entre 
els punts febles de la diagnosi hi ha 
el pressupost “clarament insuficient” 
de l’àrea, dotat amb 7.500 euros, i la 
manca de personal tècnic propi, que 
es considera “imprescindible al més 
aviat possible”. També s’hi troba a fal-
tar un pla de formació específica per 
al personal municipal. 

Pla d’acció
El Pla Local estableix un marc i una 

estratègia d’actuació comuna per 
crear i desenvolupar polítiques i ac-
cions d’igualtat de gènere. Consta 
de sis línies estratègiques que es di-
videixen en 44 objectius específics i 
estableixen les accions a implemen-
tar, acompanyades d’una bateria 
d’indicadors d’avaluació per mesu-
rar si s’ha executat l’acció i de qui-
na manera, així com d’un calendari 
que indica en quin període s’hauria 
d’iniciar cada acció. Per fer-ne el se-
guiment es crearà una comissió in-
terna formada per diversos respon-
sables tècnics i polítics.

Tot i que la Regidoria d’Igualtat i 
Drets Civils n’és la impulsora, el des-
plegament del pla d’acció requereix 
la implicació i el compromís de to-
tes les àrees i d’altres agents socials, 
com les entitats, les empreses, els 
centres educatius i la ciutadania en 
general.

Línies de treball
• Es detecta la necessitat d’elabo-

rar un protocol d’actuació i un circuit 
d’atenció propi per a l’abordatge de 
les violències masclistes i sexuals, que 
sigui oficial i estigui aprovat. Es tracta 
d’un aspecte rellevant, ja que en trac-
tar-se d’un poble relativament petit 
existeix certa ocultació de la proble-
màtica i una tendència a presentar les 
denúncies fora del municipi per part 
de les persones afectades. En l’àmbit 
de la prevenció, s’aposta per la pre-
sència de punts d’informació i suport 
en les festes populars.

• Fomentar la coeducació i trans-
missió d’una cultura igualitària, mit-
jançant la promoció del llenguatge 
inclusiu a  tots els nivells, la inclusió 
de la perspectiva de gènere en to-
tes les activitats públiques, i la pro-
gramació regular de formacions, 
tallers i activitats a la comunitat edu-
cativa, el teixit associatiu i la societat 
en general.

• En l’àmbit de la salut i l’esport, 
fer xerrades no mixtes sobre les 
diferents simptomatologies d’una 
mateixa malaltia en homes i do-
nes, promoure una educació afec-
tiva respectuosa amb la diversitat, 
i combatre la perpetuació dels es-
tereotips de gènere que distingei-
xen esports “de nois” i esports “de 
noies” amb equips mixtos i quotes 
d’entrenadores i directives.

• Afavorir el repartiment equitatiu 
dels treballs i dels usos del temps 
mitjançant la corresponsabilització 
dels homes en la cura dels infants i la 
gent gran; la creació de xarxes d’aju-
da mútua i de suport entre dones 
cuidadores no professionals, i l’esta-
bliment d’ajuts i programes ocupaci-
onals per a dones majors de 55 anys, 
migrades o llars monomarentals. 

• Reconèixer el lideratge i la par-
ticipació de les dones en l’esfera 
pública. Es planteja la convenièn-
cia que les entitats puguin elaborar 
les seves autodiagnosis i es valora 
positivament que creï una Taula de 
Dones per acordar línies d’actuació i 
reforçar els canals i espais de comu-
nicació, decisió i treball entre Ajun-
tament i ciutadania. g

Teià ja té Pla d’Igualtat de Gènere

El 25-N, el col·lectiu feminista Dones 21 va llegir un manifest davant del Mercat i de 
l’Ajuntament, i l’edifici de ca la Cecília es va il·luminar de color lila en homenatge a totes les 
víctimes de la violència masclista.
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ERC, JxCat i GT van aprovar una 
moció per reclamar a l’Estat una com-
pensació econòmica als ajuntaments 
per la pèrdua d’ingressos motivada 
per la recent sentència del Tribunal 
Constitucional que anul·la l’Impost 
sobre l’Increment del Valor dels Ter-
renys de Naturalesa Urbana, en els 
termes en què estava descrit en l’ar-
ticle 107 de la Llei d’Hisendes Locals. 

El regidor d’Hisenda, Yago Albert, 
va ser l’encarregat de defensar el text, 
que atribuïa tota la responsabilitat al 
govern de l’Estat perquè no va refor-
mar amb celeritat el mètode de càlcul 
per determinar-ne la base imposable, 
tal com l’instava a fer el mateix òrgan 
judicial en una sentència de 2017. 

Nou mètode
El nou mètode aprovat pel Reial De-

cret Llei 26/2021 fixa uns coeficients 
que s’actualitzaran cada any i que es-
taran vinculats a l’evolució del mercat 
immobiliari. A més, permet al contri-
buent acollir-se a un mètode alterna-
tiu per acreditar, si és necessari, que 
l’increment de valor ha estat menor al 
resultant del mètode objectiu o fins i 
tot que no ha existit, supòsit en el qual 
quedaria exempt de tributació.

En concret, els municipis estimen 

que el nou sistema de càlcul suposa-
rà una pèrdua del 30% dels ingressos 
per aquest concepte i per aquesta raó 
sol·liciten que es creï un fons de com-
pensació permanent que els garan-
teixi la suficiència financera, d’acord 
amb l’article 142 de la Constitució.

Debat polític
Francesc Ribas va dir que JxCat es-

tava “a favor de l’esperit de la moció i, 
per tant, a favor d’obtenir més ingres-
sos, però també ens hem de posar en 
la pell del ciutadà”. 

Cs i el PSC s’hi van abstenir, per 
raons ben diferents. En nom del par-
tit taronja, David Basi va retreure “al 
PSOE i els seus socis de pressupost” 
la seva inacció, ja que la situació d’in-
seguretat jurídica es remunta a 2017. 
“Cs considerem aquest impost injust 
i confiscatori perquè es tracta d’una 
doble imposició i és extremadament 
lesiu en els casos de mortis causa. 
Per aquest motiu, n’exigim la supres-
sió i l’augment de la participació dels 
ajuntaments en la recaptació dels tri-
buts que graven els beneficis en la 
transmissió d’immobles com l’IRPF 
o l’impost de societats”.  A més, Basi 
creu que l’Estat “hauria de compen-
sar els ajuntaments per la pèrdua de 

recaptació i per les devolucions que 
s’hagin de produir”. 

Joaquim Roca, del PSC, va con-
fessar seva estranyesa: “Sorprèn la 
moció perquè reclama a l’Estat que 
transfereixi a l’ajuntament els diners 
que estava recaptant injustament. 
Sorprèn que partits que demanen 
una rebaixa d’impostos reclamin a 
l’Estat la creació d’un fons compensa-
tori. Sorprèn que un govern munici-
pal que té 4 milions al banc en vulgui 
seguir recaptant. I sorprèn que hagin 
tingut temps de presentar la moció i 
no pas de modificar l’ordenança per 
adaptar-la a la resolució del tribunal”. 
Roca va defensar que “el govern cen-
tral ha actuat amb celeritat” i va criti-
car que “cap dels partits que impul-
sen la moció no hagi fet cap proposta 
de reforma legislativa des de 2017”. 

Albert va apuntar que en el cas de 
Teià “hi ha una bonificació molt alta 
quan la transmissió és per mortis cau-
sa i es tracta del primer habitatge”. Al-
bert també va recordar que “l’Ajunta-
ment es va acollir a una reducció del 
valor cadastral del 8%, que té impac-
te en la plusvàlua i l’IBI”, i va desmentir 
que s’hi apliqui cap imposició “si no 
hi ha increment del valor de l’immo-
ble, demostrat de forma fefaent”.  g

Reclamen un fons per compensar la nova plusvàlua

Amb els vots a favor d’ERC, JxCat 
i GT, el ple del 25 de novembre va 
aprovar una moció de rebuig a la ra-
tificació per part del Tribunal Suprem 
d’una sentència dictada el desembre 
de 2020 pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que obligava 
al Departament d’Educació a impar-
tir, com a mínim, un 25% de les hores 
lectives en llengua castellana. 

En nom de JxCat, Francesc Ribas va 
afirmar que la sentència “és un atac 
al gran consens polític i social que 
va fer possible la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC), a més de desauto-
ritzar el paper la Generalitat com a 
autoritat educativa en el marc de les 
seves competències exclusives”. Per 
a Ribas, “l’Estat domina l’idioma de la 
imposició, però no entén l’idioma de 
la diversitat. Imposar hores lectives no 

casa bé amb el relat de la concòrdia 
ni del retrobament. Les llengües son 
un tresor a conservar, però l’Estat les 
concep com una cosa a arraconar.   

Per a David Basi, de Cs, “l’amenaça 
més gran per a la llengua i la cultu-
ra catalana és que estigui constant-
ment polititzada per les forces inde-
pendentistes, adoptant polítiques 
d’exclusió, conflicte i imposició que 
divideixen la nostra societat”. El re-
gidor va defensar “un model social 
inclusiu, bilingüe i trilingüe a les es-
coles”. Per a Cs, “una proporció del 
75% de català i del 25% de castellà 
ens sembla desmesurada, però res-
pectem les sentències judicials, tam-
bé quan no ens agraden”, va reblar.

Per al PSC, “fa 10 anys que els tri-
bunals ens assenyalen que les dues 
llengües han de ser vehiculars a l’en-

senyament. Això no impedeix que 
el català sigui centre de gravetat del 
sistema educatiu per corregir la si-
tuació històrica de desigualtat i per 
aconseguir la normalització lingüísti-
ca, però el castellà no només ha d’es-
tar present en una assignatura”. Per al 
seu portaveu, el posicionament del 
Suprem “és molt raonable”.

L’alcalde, Andreu Bosch, va fer tres 
observacions: una, “que els jutges 
s’erigeixin en sociolingüistes no pas-
sa en cap altre país de la Unió Euro-
pea”; dues, que “la LEC tenia l’aval de 
totes les forces del Parlament i, per 
tant, això no té res a veure amb l’inde-
pendentisme”, i tres, que “el sistema 
educatiu garanteix les competències 
bàsiques en totes dues llengües, tal 
com ho avalen les proves de compe-
tències i el Consell d’Europa”. g

El ple dona suport a la immersió lingüística
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La Policia Local de Teià i l’Oficina 
de Català del Consorci de Norma-
lització Lingüística han organitzat un 
curs conjunt per formar els agents 
municipals en la redacció de docu-
ments en català amb claredat i cor-
recció.

Altres objectius del curs són detec-
tar i evitar els errors més freqüents, 
conèixer els criteris de redacció del 
llenguatge administratiu i del lèxic 
professional, aprendre a escriure do-
cuments policials de forma concisa, 
clara i objectiva sense ambigüitats.  

La proposta ha estat promoguda 
per la cap del cos, Rebeca Linde, i la 
responsable de l’Oficina de Català, 
Maria Carme Escriche, i s’acompanya 
amb materials recomanats per l’Insti-
tut de Seguretat Pública de Catalunya. 

Baix Maresme
Tot i que la idea ha sorgit de Teià, 

la iniciativa ha despertat l’interès 
d’altres policies de l’entorn. Per 
aquest motiu les sessions es fan en 
torns rotatoris i compten amb la 
participació de diverses plantilles 
professionals a les quals s’ha ofert la 
possibilitat de participar-hi. Els dos 
primers dies hi van assistir una vin-
tena d’agents de les prefectures de 
Teià, Cabrils i Montgat, i al llarg dels 
dos següents hi va passar la resta de 
companys de Teià, juntament amb 
d’altres d’Alella i Tiana.    

Les classes són de quatre hores: 
les tres primeres a càrrec de l’Ofici-
na de Català i una quarta a càrrec de 
la cap de la Policia Local. L’assistèn-
cia al curs és voluntària i es planteja 
com un incentiu per als agents de 
carrera i com un mèrit per als agents 
interins que volen opositar. 

Rescat a la riera
D’altra banda, la nit del passat 

31 d’octubre els Bombers de la 
Generalitat van rescatar un home 
que va ser arrossegat per la riera 
de Teià, fruit de les abundoses plu-
ges que s’hi van registrar. Es trac-
tava d’un transeünt que viatjava en 
bicicleta amb la seva parella i que 
es va aixoplugar sota el pont de la 
C-32. En el moment de la rierada, 
la dona va poder sortir de la tenda 
de campanya del seu propi peu, 
però l’home no va tenir temps de 
reaccionar i va ser arrossegat més 
de 500 metres. 

La Policia Local es va afegir al dis-
positiu de Bombers i Mossos d’Es-
quadra i, gràcies al seu coneixe-
ment del terreny, els dos agents que 
estaven de guàrdia van recórrer la 
llera fins a sentir els crits de l’home. 
L’afectat tenia esgarrinxades i pre-
sentava símptomes d’hipotèrmia, 
per la qual cosa va ser traslladat a 
l’Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona.  g

Posen en marxa un curs de 
redacció de documents policials

ERC-Compromís amb Teià va 
transaccionar una moció d’ur-
gència amb el PSC, que va ser 
aprovada per unanimitat, en què 
el grup socialista demanava a la 
Generalitat que inclogui en la llei 
de pressupostos de 2022 una 
partida de 232.000 euros per en-
carregar la redacció del projecte 
d’enllaços a la C-32, tal com pre-
veia l’estudi previ presentat el 26 
d’agost als alcaldes del Maresme 
pel Departament de Territori. g

El ple del 28 d’octubre va acor-
dar per unanimitat la supressió de 
la bonificació del 100% de l’impost 
de què gaudien fins ara els cotxes 
afiliats a un club de vehicles clàs-
sics, a proposta de JxCat. Per al seu 
portaveu, Francesc Ribas, “no té 
sentit que hi hagi vehicles que no 
poden entrar a Barcelona perquè 
contaminen molt o que l’Ajunta-
ment faci un esforç econòmic per 
instal·lar plaques solars i al mateix 
temps estigui bonificant vehicles 
que tenen més de 25 anys”. Ribas 
va agrair la predisposició del go-
vern i va demanar que l’augment 
d’ingressos d’entre 8.000 i 9.000 
euros associat a aquesta mesura 
es destini “a accions contra el canvi 
climàtic”. g

Reclamen una partida per 
fer els accessos a la C-32

Eliminen la bonificació 
als vehicles històrics
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L’Esbart Català de Dansaires ha 
editat un llibre i un CD que recull 
el ball dels Llancers de Teià. Els dos 
documents es va presentar el passat 
21 de novembre a La Unió, a càrrec 
del president de l’entitat, Daniel Tru-
llols, i el seu director musical, Joan 
Gómez. 

El llibre, titulat Aportacions a la 
dansa catalana, n’exposa l’origen i 
l’evolució, gràcies a les explicacions 
proporcionades per Rosalia Ramén-
tol i Primitiva López, i a la documen-
tació facilitada per Mercè Sabates i 
Joan Gibernau.

El CD va ser enregistrat el 2019 i 
constitueix el primer volum interpre-
tat per la Cobla del centenari, dins 
de la col·lecció Músiques del Mercè 
Dansa. El ball de Teià apareix amb el 
nom de Ball dels Llancers de la Palma 
i reprodueix en cinc pistes consecu-
tives les danses de què es compon: 
Els calaixos, Les línies, Els molinets, 
Les visites i Els Llancers.

Vídeo i demostració
Després dels parlaments s’hi va 

projectar un vídeo sobre la trajectò-
ria del col·lectiu local que va recupe-
rar la dansa i, en acabat, quatre pa-
relles abillades amb la capa de Sant 
Martí van fer-ne una demostració.

Història del ball
Els Llancers és un ball de saló vuit-

centista amb gran predicament que, 
en el cas concret de Teià, es ballava 
per la Festa Major després de la pri-
mera part del ball de nit. La docu-
mentació escrita més antiga que s’ha 
conservat referida al municipi és del 
1891, tot i que segurament és molt 
anterior.

El seu origen se situa a França, si 
bé sembla derivar de les antigues 
contradanses angleses del segle 
XVII. Del país veí va arribar a Catalu-
nya a través dels balls burgesos de 
l’alta societat barcelonina. El 1860, 
per exemple, ja apareixia en el pro-
grama de balls del Liceu amb mo-
tiu del Carnaval, i, poc més tard, es 
devia estendre a les festes populars. 
Sembla que el nom li ve donat per-
què els primers dansaires probable-
ment anirien vestits amb l’uniforme 
de llancers.

N’hi ha un gran recull de músiques 
diferents. En el cas de Teià, la partitu-
ra hauria estat escrita pel mestre En-
ric Tresserras per ser tocada per una 
orquestrina.

Pèrdua i recuperació
A casa nostra, el ball dels Llancers 

va gaudir de bona salut fins a la dè-
cada de 1950. El 1974 es va tornar 
a ballar, però no va ser dins al 2010 
que se’n va reprendre la continuïtat, 
gràcies a la feina de recuperació im-
pulsada per les citades Rosalia Ra-
méntol i Primitiva López, amb la col-
laboració de la pianista Maria Rosa 
Ribas i de la coreògrafa i professora 
de balls de saló Elena Barrioso. 

La seva tenacitat va esperonar 
l’aparició d’un grup de dansaires 
format per setze parelles i la impli-
cació del músic local Bernat Antolín. 
Aquesta iniciativa –que Rosalia Ra-

mentol va documentar en un dossier 
que podeu consultar a la Biblioteca 
municipal de can Llaurador– va do-
nar peu a la creació de l’associació 
Teià Tradició Viva amb el propòsit de 
vetllar per l’execució, conservació, 
difusió i transmissió dels Llancers a 
les generacions futures.

Reconstrucció fidel
El 2011, es van sumar al projecte 

el formador i mestre de danses po-
pulars i tradicionals Mon Cardona i 
l’erudit i mestre dansaire Pompili Mas-
sa, premi Joan Amades 2006 i autor, 
entre d’altres, del llibre El ball a plaça 
a la Costa de Llevant, sobre els valls 
populars al Maresme. Gràcies als seus 
coneixements, Massa va coreografiar 
novament les tres figures inicialment 
recuperades i va reconstruir la resta 
d’escenes del ball, d’acord amb els 
paral·lels existents.  g

Presenten el ball dels Llancers de Teià en llibre i CD
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El passat 28 de novembre va tenir 
lloc a La Unió la gala de lliurament 
dels premis de la 38è edició de la 
Mostra Literària del Maresme, durant 
la qual es van reconèixer els mèrits 
d’una trentena d’autors de totes 
les franges d’edat. Entre els convi-
dats hi havia el president del Con-
sell Comarcal, Damià del Clot, així 
com diversos consellers, alcaldes i 
regidores de Cultura d’una desena 
d’ajuntaments. Tots ells van ser els 
encarregats de lliurar els guardons.

La representació de de Teià, com 
a municipi amfitrió, va comptar amb 
la presència de l’alcalde, Andreu 
Bosch, i bona part del seu equip: 
Yago Albert, Jordi López, Olga Parra 
i Montse Riera.

Dos premis
Un cop superades les vint-i-dues 

fases locals de la Mostra Literària, els 
jurats dels diversos municipis van se-
leccionar un total de 257 treballs en les 
categories de prosa, poesia i microre-
lats, que han estat llegits i valorats pel 
tribunal de la fase comarcal. Després 
de posar en comú les seves impressi-
ons el passat 16 de setembre, el jurat 

format per la llibretera Cristina Armen-
gol, l’editor de còmics Ignasi Estapé, el 
filòleg Jaume Prat i la directora del Cen-
tre de Normalització Lingüística Núria 
Pera va fer públic el seu veredicte. 

Entre les obres premiades n’hi ha 
dues signades per autors de Teià. Es 
tracta del poemari Plany d’hivern, de 
Francesc Ribas, que va obtenir el pri-
mer premi de poesia “per una obra 
completa i interessant” en la catego-
ria per a majors de 26 anys, i del text 
Exitdèmia, “un relat distòpic i engi-
nyós del nostre temps de pandèmia” 
escrit per Miquel Esquirol Jiménez, 
que va ser distingit amb el segon 
premi en la categoria de prosa per a 
majors de 25 anys.

En total es van concedir tretze pre-
mis de poesia, tretze de prosa, un de 
microrelats i un premi extraordina-
ri per a persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Com és habitual, totes les obres i 
composicions premiades han estat 
compilades en un volum que podreu 
trobar a les biblioteques del Mares-
me i la portada del qual està il·lustrat 
amb l’escultura de La lectora, obra 
del ninotaire Toni Batllori. g

Del 15 al 24 de desembre s’han 
dut a terme els treballs anuals de 
conservació i adequació al jaciment 
arqueològic de Vallmora, consistents 
a netejar i fer el manteniment de les 
diferents estructures: murs, revesti-
ments, premses, dolia i enterraments 
tardoantics. També s’han restaurat els 

petits desperfectes, com ara l’aparició 
d’esquerdes, causats per l’exposició 
dels elements a la intempèrie i les in-
clemències meteorològiques.

D’altra banda, s’ha instal·lat un reg 
automàtic i tutors de fusta a la vinya 
romana experimental per acondu-
ir-ne els ceps, i s’han fet contenci-

ons perimetrals d’acer en el camp 
de dolia a cel obert.

Totes aquestes actuacions comp-
ten amb el suport econòmic del 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat mitjançant una línia de sub-
vencions específica i amb recursos 
propis que l’Ajuntament. g

Francesc Ribas i Miquel Esquirol, premiats a la 
Mostra Literària

Treballs anuals de conservació al celler romà
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L’Ajuntament lamenta les defun-
cions del Tei de Plata Josep Duran i 
del Teianenc de l’any Josep Villagras-
sa i se suma al condol de tot el poble 
a les seves famílies.

El 4 de novembre, els seus com-
panys de la Policia Local van acomi-
adar Villagrassa, que n’era agent des 
de 1998. Sempre proper i disposat 
a ajudar, tenia una gran vocació de 
servei. Era també un gran esportista 
i destacava en la pràctica de l’atletis-
me i la bicicleta de muntanya.

Villagrassa tenia una gran cons-
ciència social, i això el va dur a col-
laborar amb algunes entitats i a im-
pulsar diverses iniciatives solidàries. 
El 2017 va promoure la participació 
dels Gegants de Teià en la Marató de 
Barcelona per conscienciar sobre la 
situació de les persones refugiades 
per la guerra de Síria i recaptar fons 
per ajudar-les.

Per aquest motiu, Villagrassa va ser 
guardonat amb el premi al Teianenc 
de l’any. Es tractava de la primera ve-
gada que es concedia aquest reco-
neixement, la qual demostra de l’es-
tima dels seus conciutadans. El 2019 
va tornar a ser un dels promotors 
del pelegrinatge a peu dels gegants 
Pere Noguera i Elionor des de Teià a 
Montserrat per recollir diners per a 
La Marató de TV3.

Tei de Plata 2011
El 29 de novembre va tenir lloc l’ac-

te de comiat de Josep Duran, mort als 
96 anys. Des del 1961 va esdevenir el 
principal reporter local. A través del 
seu objectiu va plasmar una part de la 
vida social del poble –especialment, 
la relacionada amb les manifestaci-
ons populars i de caire religiós– i va 
deixar testimoni dels canvis que s’han 
produït en el paisatge urbà al llarg de 
cinc dècades. Es calcula que el seu ar-
xiu fotogràfic està format per prop de 
18.000 imatges. 

Molt vinculat a la parròquia, Duran 
va ser un dels promotors del Patro-
nat Local de la Vellesa, l’any 1951. 
Més endavant va participar en l’orga-
nització de les festes d’entronització 
de la Mare de Déu de Fàtima a Teià. 

El 1974 va fer el seguiment fotogrà-
fic de les obres de restauració del 
temple, tal com va quedar recollit en 
el llibre de mossèn Joan Déu titulat 
Sant Martí de Teià, 1574-1974. 

En els darrers anys havia col·laborat 
i cedit moltes imatges per il·lustrar les 
publicacions de l’Arxiu Històric, com 
ara calendaris, programes de Festa 
Major i guies de passejades. El setem-
bre de 2011, la Comissió d’Exposici-
ons va organitzar a La Unió una mostra 
titulada Josep Duran, reporter i artista. 
50 anys fotografiant Teià. Aquell any va 
ser distingit amb el Tei de Plata per la 
seva “aportació fotogràfica documen-
tal, per la col·laboració amb les entitats 
i, en especial, pel seu tarannà, que ha 
estat un exemple per a tots els teia-
nencs i teianenques”. g

Banderes a mig pal per Josep Villagrassa i Josep Duran

Josep Villagrassa, Teianenc de l’any 2017. Josep Duran, Tei de Plata 2011.

Els grups municipals d’ERC, Jx-
Cat i GT van aprovar inicialment el 
reglament d’ús de la pista de bàs-
quet de l’AE Teià, que va esdevenir 
definitiva després d’un termini d’in-
formació pública de trenta dies. 
El debat d’aquest punt va quedar 
ajornat fins a l’octubre perquè els 
grups de l’oposició van demanar 
que es tinguessin en compte les se-
ves esmenes. El regidor d’Esports, 
Jordi López, els va agrair la feina i 
va acceptar la correcció de l’article 
17, en el sentit de permetre el con-
sum de begudes i menjar en ocasió 
“d’activitats extraordinàries i amb 
autorització expressa de l’Ajunta-
ment”. 

Els grups de Cs i el PSC s’hi van 
abstenir “perquè hi ha un recurs 
pendent de resolució sobre el con-
veni entre l’Ajuntament i l’AE Teià”. 
Tot i votar a favor, el portaveu de 
JxCat va observar que “no està ben 
distingit l’horari d’estiu i hivern. És 
ambigu i porta a confusions. Seria 
més entenedor parlar de tempora-
des esportives, d’1 de setembre a 
30 de juny”. També va criticar que 
“s’hagi de pagar un lloguer en cas 
que les entitats fixin un preu d’en-
trada ja que en realitat no hi ha 
ànim de lucre, sinó que ho fan per 
finançar la pròpia activitat”. L’alcal-
de va admetre que “és una experi-
ència nova, subjecta a adaptar-se 

a les circumstàncies de cada mo-
ment, de manera que haurem de 
modificar el que convingui, a pos-
teriori”.

Defectes en la pintura
A principis de novembre es va 

detectar que la pintura del pavi-
ment de la pista s’havia després en 
diversos punts. L’alcalde va infor-
mar al ple que els Serveis Tècnics 
n’han sol·licitat un informe i una 
valoració econòmica de les actua-
cions necessàries per reparar-ho a 
l’empresa fabricant de la pintura, 
per poder emprendre les mesures 
que corresponguin amb l’adjudica-
tària. g

El ple aprova el reglament d’us de la pista de bàsquet
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El passat 11 de novembre, coinci-
dint amb la diada de Sant Martí, es 
va celebrar a La Unió l’acte de con-
cessió del guardons del Tei de Plata i 
del Teianenc de l’any.

Tei de Plata
El Tei de Plata és el guardó honorí-

fic que lliura la corporació municipal 
a persones o entitats com a reco-
neixement a tota una trajectòria. Per 
aquest motiu, la Comissió Informati-
va Plenària reunida el passat 27 de 
juliol va acordar la seva concessió 
a la Comissió de Festes com a col-
lectiu ciutadà que té com a objectiu 
la realització d’activitats relacionades 
amb el foment de la cultura i de la 
participació popular en l’esfera soci-
al.

La regidora de Cultura, Olga Parra, 
va destacar que es tracta d’un reco-
neixement a “la tasca feta per un col-
lectiu de persones que es remunta a 
la restauració dels ajuntaments de-
mocràtics, a final dels anys setanta, o 
fins i tot abans”.

En aquell context es van reprendre 
les festes populars i moltes entitats 
van proposar les seves pròpies acti-
vitats. Calia, però, una visió de con-
junt i calien mans per dur a terme 
tasques diverses, per a les quals no 
es disposava –ni es disposa ara– de 
prou efectius contractats, ni dels re-
cursos econòmics per contractar-ne. 
A tal efecte, cada titular de Cultura es 
va envoltar dels seus col·laboradors, 
que aportaven el seu temps de ma-
nera desinteressada.

Aquell va ser l’embrió de l’actual 
Comissió de Festes, que es va con-
figurar com a tal coincidint amb 
la contractació professional d’una 

tècnica municipal de Cultura, que 
n’assumeix el lideratge. A partir del 
2004, la Comissió de Festes va adop-
tar més protagonisme i capacitat de 
decisió, la qual cosa va afavorir la 
seva consolidació, amb un nucli força 
estable i nombrós al llarg del temps, 
la consecució i orientació de la Festa 
Major i de tot el conjunt d’activitats 
culturals que es desenvolupen al 
llarg de l’any, com són: Nadal i Reis, 
Carnaval, Remor, Setmana Cultural i 
el que calgui.

La ‘MOBA’
Per il·lustrar-ho en imatges, s’hi 

va projectar un vídeo de 13 minuts 
amb algunes imatges històriques i el 
testimoni dels exregidors de Cultura 
Joan Botey, Oriol Vall-llovera i Fran-
cesc Ribas, de la dinamitzadora cul-
tural Teresa Casals i de l’actual tèc-
nica de l’àrea, Maria Federico. No hi 
ha dubte que, sense la MOBA –com 
anomenen irònicament la “mà d’obra 
barata”–, les festes s’haurien de re-
pensar de dalt a baix. Tots ells van 
lloar el “bon rotllo” que s’hi respira, 
les complicitats que s’hi estableixen 
i el dolor per la pèrdua d’alguns dels 
seus membres durant la pandèmia, 
com la Maria, la Sílvia i en Dani.

Per tot plegat, l’Ajuntament “vol fer 
honor a totes les persones que n’han 
format part al llarg del temps, ja que 
es tracta d’un grup heterogeni en 
edat, creences, punts de vista, inte-
ressos culturals o d’altra índole, que 
treballa de manera desinteressada i 
generosa, propositiva i enriquidora, 
inclusiva, amb camaraderia i toleràn-
cia, amabilitat i alegria, per al conjunt 
de les festes i la cultura del nostre 
poble”.

A continuació, l’alcalde, Andreu 
Bosch, va lliurar la placa amb el Tei 
de Plata als membres actuals de la 
Comissió.

Teianenca de l’any
Prèviament al Tei de Plata, el regi-

dor de Participació Ciutadana, Jordi 
López, va donar a conèixer el resultat 
del procés participatiu de proposta 
de candidatures i votació popular 
del Teianenc de l’any, el premi que 
reconeix la tasca feta al llarg dels 
dotze mesos previs per part d’una 
persona vinculada al poble.

Enguany, el guardó ha estat per als 
serveis locals de Salut, representats 
en la persona de la doctora Maria 
Viózquez, “per l’excel·lent atenció ciu-
tadana i la proximitat de servei durant 
la pandèmia de la Covid-19 a Teià”.

La doctora, que fa set anys que és 
al capdavant del consultori, va tras-
lladar als assistents l’agraïment “de 
l’equip humà de Teià i d’Ocata” i va 
posar en valor la feina de tot el per-
sonal. La facultativa va garantir que 
“seguirem treballant per oferir una 
salut pública d’equitat, igualtat i res-
pecte a tots els teinanencs i teianen-
ques” i va admetre que “l’últim any 
ha estat especialment dur”.

Al costat de Viózquez, també 
van pujar a l’escenari dues nenes, 
que van ser distingides amb una 
“menció especial a la participació i 
a l’amistat”. Es tracta d’Amanda Ca-
bello, “pel seu interès en el procés 
participatiu”, i Cloe Saudino, “pel 
valor de l’amistat, que ha fet que 
fos proposada com a Teianenca de 
l’any”. Totes tres –Viózquez, Cabello i 
Saudino– van ser obsequiades amb 
un ram de flors.  g

Premien la Comissió de Festes amb el Teia de Plata i 
lliuren el Teianenc de l’any al consultori local
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Del 20 al 28 de novembre es va ce-
lebrar la Setmana Europea de la pre-
venció de residus. Com el seu nom 
indica, es tracta d’una campanya de 
periodicitat anual en l’àmbit de la 
Unió Europea que té com a objectiu 
fomentar la reducció de residus. A 
Catalunya, la iniciativa compta amb 
el patrocini de l’Agència Catalana de 
Residus, la Diputació de Barcelona i 
la col·laboració de desenes de mu-
nicipis.

En el cas de Teià, la Regidoria de 
Medi Ambient va contractar un se-
guit de tallers educatius per realitzar 
a l’Escola El Cim a càrrec de Go Zero 
Waste, que és el col·lectiu amb qui 
l’Ajuntament promou, de forma con-
junta, la campanya Mou-te pel zero.

Més de vint tallers
En total s’hi van fer més de vint 

tallers, un per cada classe, a tots 
els cursos. Les activitats van ser di-
namitzades per tres educadors am-
bientals, un per a cadascuna de les 
fraccions de residus que es van trac-
tar a l’aula: plàstics i envasos, paper i 
cartró, i tèxtil.

Pel que fa als plàstics i envasos, es 
van explicar l’impacte negatius que 
provoquen sobre el medi natural i els 
avantatges d’utilitzar recipients reutilit-
zables. En el cas del paper i cartró es 
van fer manualitats de decoració na-
dalenca, amb l’objectiu de reaprofitar 
i allargar la vida útil del material. I en el 
cas del tèxtil es va ensenyar a l’alumnat 
a llegir i interpretar les etiquetes de 
roba, així com a considerar els benefi-
cis de portar roba de segona mà.

Malbaratament alimentari
A més del tèxtil, les tres classes de 

6è van treballar també el problema 
del malbaratament alimentari mitjan-
çant un taller de generació d’idees 
impartit per la Fundació Espigola-
dors. L’activitat es titulava Rebel·lat 
pel clima i estava plantejada com un 
joc de rol en què els joves aprenen 
les característiques de la cadena de 
producció, distribució i consum d’ali-
ments, i busquen solucions per tal 
de reduir les pèrdues alimentàries i 
fomentar la cultura de l’aprofitament.

Reptes familiars
Per tal de traspassar l’àmbit escolar 

i incidir en els hàbits col·lectius, es 
va lliurar una butlleta a tots els nens 
i nenes amb deu reptes per realitzar 
en equip amb tota la família, com ara 
comprar productes a granel, reco-

llir en una galleda l’aigua de la duta 
mentre s’escalfa, separar correcta-
ment els residus domèstics, crear 
jocs i objectes artístics amb materials 
usats o agafar en préstec llibres a la 
Biblioteca.

Bosses reutilitzables
D’altra banda, el 27 de novembre 

i el 19 de desembre, coincidint amb 
la fira de Nadal, la Regidoria de Medi 
Ambient va muntar una paradeta in-
formativa sobre la campanya Mou-te 
pel zero en què es regalava una bos-
sa reutilitzable a totes les persones 
que s’hi acostaven per superar el pri-
mer repte: comprar a un comerç de 
proximitat sense fer servir bosses de 
plàstic. També s’hi va fer un taller de 
furoshiki, una mena de mocador de 
farcell japonès, amb el mateix pro-
pòsit. g

Fins al 16 de gener es pot visitar 
a La Unió l’exposició La importància 
de dir-se Martí. Es tracta d’una mos-
tra de fotografies de la Festa Major. 
El passat 12 de desembre, coincidint 
amb la seva obertura, es van donar a 
conèixer els autors i les imatges gua-
nyadores de les tres modalitats del 
concurs Fotomajor 2021: el primer 
premi d’Instagram va ser per a Jor-
dina Altafaja; Laura Delucas va rebre 
el guardó del jurat i el vencedor de 

la categoria clàssica va ser Pere Pairó.

Més capes
La Festa Major d’enguany s’ha dis-

tingit per la invenció i el llançament 
de la capa de Sant Martí, que ha tin-
gut molt bona acollida. Diu la llegen-
da que, quan era encara soldat romà, 
Martí va tallar amb l’espasa la seva 
capa per abrigar un captaire que 
tremolava de fred. La idea és que, 
en futures edicions, s’estengui l’ús 

d’aquesta indumentària i que la gent 
hi cusi els pedaços de roba amb el 
logotip corresponent.

Per començar, el primer any s’han 
venut 200 capes i pegats. Per donar 
a conèixer la iniciativa, la Comissió 
de Festes va idear una gimcana con-
sistent a amagar capes per diversos 
llocs del poble. Si us en vau quedar 
sense, se n’han encarregat 50 més, 
que podeu aconseguir a l’exposició 
fins a exhaurir les existències. g

Noves iniciatives per reduir residus

Exposició ‘La importància de dir-se Martí’
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Repassem, a través del compte d’Instagram @ajteia, les principals cites culturals 
celebrades a Teià durant la #FestaMajor de #Sant Martí2021:

La cultura, en viu i en línia

4 de novembre

• Una desena de persones participa en el taller de relleno que Eli Creus i 
Maria Dolors Inglés, mare i filla, van fer a La Unió per ensenyar a cuinar el plat 
típic de la Festa Major.

11 de novembre

• Després de l’ofici solemne, s’ha fet la tradicional foto amb tots els Martins i 
Martines a les escales de l’església, acompanyats per l’alcalde, la regidora de 
Cultura i el gegantó que duu el nom del patró.

• Se celebra per primera vegada el Joc de Pomes de la Festa Major. Dina-
mitzat per l’actor i humorista Pep Plaza, el concurs ha comptat amb la parti-
cipació de quatre restauradors: la Marta del Nou Antigó, en Ramon de Mas 
Padellàs, en David de can Gassò i en Jose de ca la Rosi.

12 de novembre

• L’equip de Caritas guanya el concurs Què d’aquí en una gala conduïda per 
Núria Crespillo i destina els 100 euros de premi al seu servei de suport a 
persones en situació de vulnerabilitat.

13 de novembre

• Una vintena de persones participa en la 26a Passejada de Festa Major que 
organitza l’Arxiu Històric. Enguany s’ha sortit des del mirador de la Cornisa 
i s’ha fet un recorregut guiat per Josep Maria Balada per les formacions de 
granit que van inspirar l’exposició Pedres i papallones, il·lustrada amb foto-
grafies del seu germà Jordi.

• Camions de bombers, carpes de circ, repartidors de menjar en bici, capses 
de llapis, astronautes en patinet... Aquests van ser alguns dels vehicles van 
desfilar pel passeig de la Riera en la baixada que organitza l’AMPA de l’Es-
cola El Cim.

• Els Dimonis de Teià i l’Escola d’Arts Escèniques Bibiana Morales ofereixen 
un espectacle de llum, foc i sofre a l’aparcament de can Barrera i després 
protagonitzen un correfoc al passeig de la Riera, precedit pel Batraci.

14 de novembre

• Una quinzena de colles acompanyen en Pere Noguera i l’Elionor en el seu 
35è aniversari. La cercavila, encapçalada per en Cirili i la Teia, va del parc de 
can Godó fins a l’esplanada de can Padellàs, on té lloc un ball en record de 
Josep Villagrassa. 

• El jurat fa públic els guanyadors de la Balconada, el concurs d’ornamenta-
ció de façanes: Sònia Marco i la família Ramentol García guanyen els premis 
col·lectius, i Mercè Calero i Montserrat Riera queden primera i segona en la 
categoria d’adults.

• El Cor Atàlia interpreta una selecció de musicals com La La Land, Sister Act, 
Mamma Mia o Els Miserables al teatre de La Palma.

FEED DE CULTURA
Segueix-nos a Instagram per conèixer l’actualitat cultural
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Acabem el 2021 satisfets per la re-
presa de les activitats després de me-
sos durs on calia fer un sobre esforç 
per anar recuperant mica en mica el 
ritme del nostre dia a dia, tot i així, no 
hem de baixar la guàrdia i cal seguir 
amb atenció les recomanacions de la 
conselleria de salut.

Si alguna cosa hem après en aquest 
temps és a saber gestionar canvis de 
darrera hora i no deixar-nos portar per 
la inacció. Important aquesta darrera 
nota per seguir treballant des del món 
local per aquelles polítiques que po-
sin en valor la nostra llengua i cultura.

Tota la feina feta al llarg d’aquests 
anys de democràcia no poden cau-
re en l’oblit encara que persisteixin 
en imposar les seves lleis al sistema 
educatiu català. Tornarem a defen-
sar el que ha estat un bon sistema 
d’immersió lingüística i un model 
d’escola catalana exemplar i inclusi-
va. El català ara i sempre ha d’estar 
present a totes les aules d’arreu el 
pais. Des d’aquí tot el nostre suport 
a la comunitat educativa. Ni un pas 
enrere.

Pel que fa al 2022 des de l’equip de 
govern seguirem apostant per tenir 

una infraestructura dins el municipi 
que garanteixi els drets de la ciutada-
nia. Posant en valor el treball social i 
garantint millores en carrers i camins. 
Redactarem un nou POUM i seguirem 
generant activitat al poble. Polítiques 
d’igualtat i feminisme aniran de la mà 
en totes les àrees de treball. Així ma-
teix seguirem activant recursos per la 
sostenibilitat i treballant per la segu-
retat.

Us desitgem bones festes i una en-
trada al 2022 joiosa i alegre . Per la 
nostra part continuarem treballant 
per fer de Teià un municipi model.

Teixint el futur

El temps previ a les festes de Na-
dal són sovint uns dies d’ofertes, de 
rebaixes, a vegades llamineres i a 
vegades no tant. El que estem vivint 
aquests dies a tomb de la llengua 
catalana és, dit finament, un despro-
pòsit i un retrocés sense precedents 
o que caldria anar desenes d’anys 
enrere per trobar un menyspreu i una 
falta de respecte cap a la catalanitat i 
el nostre ser i fer.

Aquesta rebaixa en l’ús del català, 
aquesta negociació per la quota de 
català en la llei de l’audiovisual, així 
com l’atac a la exitosa immersió lin-
güística i a la llengua catalana, tant 

reeixida a l’escola durant tants i tants 
anys, són gratuïtes i no obtenen res a 
canvi, en contraposició a les rebaixes 
que llueixen en els aparadors de qual-
sevol establiment, que poc o molt et 
recompensen d’alguna manera, a no 
ser que valorem com a recompensa 
la perpetuació en poltrones de polí-
tics de curta volada i poc sentit d’Es-
tat, però sí de partit. Ben trist!

Junts per Catalunya defensem a 
tort i a dret el català, la immersió lin-
güística i la cultura catalana en majús-
cules com a elements cohesionadors 
i, malauradament, de supervivència.

Junts per Catalunya no donem su-

port als botxins de la nostra manera 
de ser, parlar i viure, i menys a canvi 
de res de res.

La salut, però, és el primer. Cui-
deu-vos, cuidem-nos i que tingueu 
un bon Nadal i que el 2022 ens porti 
la recompensa que com a catalans i 
catalanes ens mereixem, la Llibertat!

De rebaixes!

GRUPS MUNICIPALS
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Ciutadans va néixer d’una platafor-
ma cívica creada per un grup d’intel-
lectuals i professionals oposats al que 
consideraven imposicions del naciona-
lisme a Catalunya. Avui dia, més enllà 
dels avatars electorals, la nostra pre-
sència per primera vegada en el con-
sistori municipal de Teià ha donat veu a 
tots aquells vilatans que han vist com la 
divisió i la paràlisi s’han enquistat en la 
vida política de Catalunya. I no ho hem 
fet per la via de la confrontació intel-
ligent, sinó mitjançant la cooperació 
intel·ligent per a millorar la vida de tots, 
aquí i ara. A Teià, el consistori ja sap que 
la nostra oposició és lleial però ferma, 

basada en la força de les idees i tam-
bé el sentit comú. D’aquesta manera, 
malgrat comptar el govern municipal 
amb majoria absoluta, també una ma-
joria de les nostres propostes han estat 
aprovades per unanimitat. Així ho hem 
fet des de la nostra arribada al consis-
tori en 2019 i durant el llarg “via crucis” 
de la Covid-19 i així continuarem fent: 
aportant moderació i idees en tots els 
ordres de la vida municipal. Impulsant 
propostes per a millorar el gran i el petit, 
des de l’últim al més vistós racó del mu-
nicipi. Però també oposant-nos al bala-
fiament i a la ruptura amb la legalitat. 
No pretenem forjar una nova realitat, 

sinó reflectir la realitat diversa i enriqui-
dora del nostre poble amb propostes 
concretes. Millora de serveis educatius 
des de l´escola bressol. Modernització i 
reforç dels serveis municipals en matè-
ria de recollida d’escombraries, neteja 
d’espais públics o Policia Local. Coope-
ració amb altres institucions públiques 
sense importar color polític a l’hora 
d’impulsar grans projectes municipals, 
com l’impuls a les energies renovables 
i el cotxe elèctric, la riera o la sortida a 
l’autopista, i tantes altres. És la força de 
les idees. Volem també aprofitar aques-
tes línies per desitjar unes bones festes 
a tots els nostres veïns i veïnes.

La força de les idees

En els dibuixos de Disney, l’Ànec Donald 
i els seus tres nebots tenien un Oncle Gar-
repa que ens feia riure molt, amb la seva 
obsessió d’acumular diners i més diners pel 
simple plaer de banyar-se entre monedes i 
bitllets.

La seva imatge va venir-nos al cap quan, 
al Ple de novembre, ERC presentà una mo-
ció relativa al nou Decret-llei que regula 
l’impost municipal de “la plusvàlua” (im-
post que grava l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, des que un 
propietari comprà casa seva, fins que més 
tard la ven).

La moció explica que la normativa anti-
ga (aprovada pel PP) era injusta, perquè en 
alguns casos es cobrava l’impost als veïns 
sense haver existit realment un increment 

de valor dels terrenys, o l’impost superava 
l’increment de valor produït.

Gràcies al Tribunal Constitucional i, final-
ment, al recent Decret-llei del Govern de 
l’Estat, s’ha posat fi a aquella injustícia.

No obstant, la moció d’ERC, aprovada 
amb JUNTS, GT i CIUTADANS, demana 
a l’Estat que creï un “Fons Compensatori 
Permanent” que segueixi proporcionant 
als ajuntaments aquells diners que, injus-
tament, venien recaptant als seus veïns. I 
com es finançaria el Fons? Doncs cobrant 
aquells diners als ciutadans per algun altre 
lloc, és clar!

Sorprèn que això ho demanin uns partits 
que, en el Ple, acostumen a defensar la con-
tenció de la despesa i que s’abaixin o supri-
meixin impostos. Fins que arriba de debò 

una possible baixada d’impostos als veïns: 
aleshores demanen a l’Estat el contrari del 
que deien. 

També sorprèn que hagin tingut temps 
de córrer a preparar aquesta moció i a la-
mentar-se davant l’Estat, però no hagin 
tingut temps de preparar la modificació de 
l’Ordenança fiscal de Teià, per adequar-la a 
la nova normativa.

I en fi, sorprèn que això ho reclami un Go-
vern de Teià que porta anys recaptant als 
vilatans més impostos dels que necessita, o 
dels que és capaç de gestionar; com acre-
diten els 4.000.0000 € que l’Ajuntament té 
acumulats en el banc, sense cap ús (de fet 
ens costa calés, tenir-los allà).

Al PSC-TEIÀ volem una política financera 
millor.

La política del “Tío Gilito”



Viu Teià!

Demana la teva butlleta de participació a qualsevol dels comerços, restaurants o parades 
de la Fira de Nadal i del Mercat Municipal de Teià adherides a la campanya i adjunta-hi 
6 tiquets de compra superiors a 5 € de 6 comerços diferents. 
El sorteig serà el 14 de gener del 2022 a les 18 h, al Mercat Municipal de Teià.

DEL 18 DE DESEMBRE 
AL 5 DE GENER 

COMPRAR A TEIÀ 
TÉ PREMI!

Sortegem una 
bicicleta  
elèctrica  
de muntanya  
i una panera 
de productes 
sostenibles
panera valorada en 300 €

Nadal 2021
Reis 2022

Fàbrica de les joguines 
Dilluns 3 i dimarts 4 de gener 
De 17.30  a 20 h al Casal de Joves
Ho organitzen Els Corresponsals

Cavalcada de Reis
Dimecres 5 de gener 
A partir de les 18 h des del passeig del Castanyer 
a les escales de l’església


