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Aquestes són les 50 propostes que us presentem per seguir fent Teià. Un 
programa electoral que recull, de manera sintètica i realista, el projecte 
d’Esquerra Teià per als propers quatre anys. 

Un programa que hem volgut nodrir amb les aportancions de teianencs 
i teianenques. I ho hem fet treballant directament amb persones del poble, 
organitzant diverses jornades de treball, sectorials d’esports i de promoció 
econòmica, i també amb les entitats municipals i persones que, a nivell particular, 
ens han donat una mica del seu temps per compartir inquietuds i il·lusions. Amb 
la voluntat de presentar-vos un programa electoral ric i divers. 

En aquests propers quatre anys haurem de concentrar els esforços en la gestió 
municipal i en el foment de l’activitat econòmica local. I ho hem de fer amb tots els agents implicats, 
treballant d’una manera propera, en contacte directe amb les persones.  

Esquerra Teià renova el seu compromís amb Teià, amb la satisfacció de veure el resultat de la feina 
ben feta i amb vuit anys d’experiència al govern que ens avalen sobradament. Som un equip jove de 
persones implicades en el dia a dia de Teià, amb experiència en la gestió municipal, vinculades a entitats, 
il·lusionades, amb empenta, rigoroses i constants. Persones que estimem Teià, que som de Teià.  

Ara més que mai, volem seguir decidint i us proposem aquestes 50 idees per seguir fent un Teià on ens 
agrada viure-hi. Ens sentim orgullosos de Teià, i volem que vosaltres també us en sentiu. 

Si ho voleu, plegats, Seguim fent Teià!

Emma Peiró
Candidata a l’alcaldia de Teià



EIX I: ACTIVITAT ECONÒMICA
L’actual context de crisi econòmica modularà, en gran part, la gestió i actuacions de l’Ajuntament els propers 
quatre anys. I és precisament en aquest context que, des d’Esquerra, entenem que la promoció de l’activitat 
econòmica esdevé un eix primordial durant la propera legislatura. Des del govern municipal caldrà vetllar per la 
generació d’oportunitats, i per oferir les condicions que facilitin la creació de riquesa i ocupació.

Caldrà vetllar per la promoció local, treballant conjuntament en els àmbits del turisme, el comerç, el patrimoni local i 
la promoció econòmica; per tal d’impulsar les potencialitats culturals, paisatgístiques i econòmiques del municipi.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1. Impulsar el desenvolupament del sector terciari de la Plana com a nova àrea comercial, industrial i de serveis 
de Teià, complementària a les existents. 

2. Crear un viver d’empreses mancomunat entre Teià, Alella i el Masnou, que doni servei als professionals 
autònoms i als nous emprenedors.
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3. Fomentar l’activitat econòmica vinculada a la producció ecològica: afavorint 
l’activitat agrícola de producte ecològic, impulsant la implantació d’horts urbans, 
mantenint la col·laboració amb els organitzadors de la Fira Verda, etc. 

4. Millorar els accessos i la senyalització al polígon industrial Buvisa des de la nova 
carretera de Teià.*

COMERÇ

5. Habilitar noves places d’aparcament de proximitat a l’eix comercial de la Riera:
 • Posar en funcionament les places d’aparcament a sota de la plaça de la 
Cooperativa.*
	 • Estudiar la viabilitat de recuperar les places d’aparcament soterrat a la plaça 
de les Teixidores i Ordidores, inversió recollida en el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) del 2012.

6. Impulsar un organisme eficaç d’interlocució entre l’Ajuntament i els negocis 
locals amb l’objectiu de desenvolupar accions conjuntes de promoció. 

7. Estudiar fórmules per a la reforma integral de l’edifici del Mercat Municipal, a 
partir de subvencions públiques o bé cercant la inversió d’empreses privades.*

8. Elaborar el Pla estratègic de dinamització del teixit comercial, que desenvolupi les 
actuacions per a la promoció i dinamització del comerç local a curt, mitjà i llarg termini.

9. Afavorir la instal·lació d’una caseta-bar i de serveis al parc de Vallbellida. 
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TURISME

10. Impulsar l’activitat turística lligada al patrimoni històric i la gastronomia a partir del Centre d’Acollida Turística 
de Teià i del celler romà de Vallmora. Dotar l’oficina de turisme conjunta de Teià, Alella i el Masnou, i vetllar per 
la connexió turística amb l’àrea de descans de la C-32. 

11. Impulsar l’activitat turística lligada a l’esport i la natura promovent, conjuntament amb el Parc de la Serralada 
Litoral, la senyalització de camins i itineraris per fer a peu i en bicicleta.

12. Crear un portal web sobre turisme, comerç i promoció econòmica a Teià. 

13. Acondicionar el parc de Can Llaurador per tal que esdevingui punt de sortida de diverses rutes i itineraris 
senyalitzats.
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EIX II: PERSON
ES

EIX II: PERSONES
Des d’Esquerra creiem en un model de ciutadania basada en la igualtat i per això volem seguir 
treballant per afavorir el desenvolupament integral de les persones, vetllant per oferir a tots 
els sectors de població igualtat d’oportunitats.

La cultura, els esports i l’educació són, per a Esquerra, tres eixos bàsics per al 
desenvolupament i creixement integral de les persones. Tanmateix, treballar per 
les persones implica conèixer en profunditat les necessitats dels diferents sectors 
de població. Per això, des d’Esquerra apostem per treballar aquestes necessitats 
específiques des de les regidories d’Infància, Joventut i Gent Gran. Des d’aquestes 
àrees es treballarà per realitzar polítiques transversals a través de les diferents regidories 
de l’Ajuntament, podent així, cobrir les necessitats de la persona de manera integral.

CULTURA I EDUCACIÓ

14. Crear l’Arxiu Històric Municipal a partir de la construcció de l’equipament a la 
masia de Can Llaurador, amb dotació pressupostària ja aprovada del 95% de la inversió 
a càrrec del PUOSC 2010 (Generalitat de Catalunya)  i de la Diputació de Barcelona.

15. Crear un arxiu gràfic de Teià, incorporant-hi el Fons Magem.

16. Treballar el Pla d’equipaments culturals en el marc del Consell Municipal de 
Cultura, per establir a mitjà i llarg termini les polítiques de dotació i ús d’aquests 
equipaments al nostre municipi.
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17. Promoure la creació del Consell Escolar Municipal, amb la 
participació de representants de tots els centres educatius que 
configuren l’oferta d’escolarització obligatòria dels 0 als 16 anys.

18. Reclamar al Departament d’Educació la construcció de la segona 
fase de l’Institut, que compta amb projecte executiu.*

19. Donar suport a l’escola El Cim en el projecte de Comunitats 
d’Aprenentatge.

ESPORTS

20. Millorar la gestió del pavelló municipal, optimitzant l’ús dels espais 
per aconseguir la màxima rendibilitat de l’equipament.

21. Reactivar el funcionament del Consell Municipal d’Esports, amb 
el suport de les entitats esportives, i ampliant-ne els membres amb la 
incorporació de les AMPA i de persones a títol individual.* 

22. Cercar subvencions o fórmules d’inversió privada per desenvolupar 
millores en altres equipaments esportius municipals :
 
	 • Camp de futbol: millores en les banquetes i en el perímetre del 
camp, dotació de nou material esportiu, millora de les torres d’il·luminació, 
i estudi de viabilitat per a la instal·lació de gespa artificial. 
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	 • Piscina municipal:  millora de la gestió de l’equipament en la temporada d’obertura,  incloent el servei 
de bar-restaurant, i estudi de la possibilitat de realitzar la cobertura per ampliar-ne l’ús durant tot l’any.

23. Acondicionar els parcs públics del municipi amb la instal·lació d’equipaments d’esbarjo per a la pràctica 
esportiva de lleure (cistelles de bàsquet, porteries de futbol, taules de tennis-taula, etc).

24. Promoure l’esport per a tothom:

	 •	Esport federat de qualitat, conjuntament amb les entitats esportives del municipi.
 •	Esport en edat escolar, amb el suport de les entitats esportives i de les AMPA.
	 • Esport i Salut (programa PAFES), amb la implicació del CAP de Teià. 

25. Oferir col·laboració a les diferents federacions esportives catalanes per poder realitzar partits de les 
seleccions nacionals a Teià.

INFÀNCIA, JOVENTUT I GENT GRAN

26. Crear la Regidoria d’Infància per promoure polítiques específiques d’atenció a la infància. 

27. Traslladar el Casal de Joves, ubicant-lo en el futur Hotel d’Entitats. Aquesta inversió és recollida en el Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per a l’any 2012.*

28. Potenciar les polítiques d’ocupació per als joves a partir de diferents accions: millora de la dinamització 
de la borsa de treball jove, augment de l’oferta de cursos de formació, creació d’una borsa de professors de 
reforç, etc.
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29. Ampliar els horaris de la biblioteca i la Unió en determinades èpoques de l’any per al seu ús com a sala 
d’estudis.* 

30. Posar en marxa el local assistencial per a gent gran de l’edifici semisoterrat de la plaça de la Cooperativa i 
passatge de Sant Mateu, amb dotació de serveis com podologia, perruqueria, menjador, etc.

31. Crear una borsa de persones jubilades voluntàries.



EIX III: TERRITORI

EIX III: TERRITORI
Des d’Esquerra apostem per una planificació de l’espai públic que generi 
cohesió social, per un creixement sostenible del municipi, prestant 
especial atenció en la preservació de l’entorn natural.

L’aprovació inicial del POUM ja establia aquests criteris. La propera 
legislatura caldrà vetllar per seguir mantenint aquests criteris en matèria 
urbanística, de medi ambient i mobilitat.

URBANISME

32. Vetllar per l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), tot respectant els criteris de l’aprovació inicial: 
cohesió social, sostenibiilitat i protecció de l’entorn natural. 

33. Vetllar per l’aprovació dels Plans Urbanístics de Millora Urbana al 
sector de la Muntanya (Delícies, Santa Fe–Paradís-Assumpció i Gran Vista-
Les Nogueres), amb l’objectiu que s’hi desenvolupin les infrastructures 
bàsiques (clavegueram, abastiment d’aigua, enllumenat, etc).

34. Executar el projecte de soterrament del tram urbà de la Riera, amb 
partida pressupostària aprovada pel Ministeri de Medi Ambient, amb 
l’objectiu d’acondicionar i millorar el clavegueram obsolet del passeig 
de la Riera, d’acord amb el projecte executiu i de mobilitat redactat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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35. Desenvolupar polítiques d’eficiència energètica a partir del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) 
elaborat per la Diputació de Barcelona, fent èmfasi especial en l’estalvi en edificis municipals i enllumenat 
públic. 

36. Mantenir la implicació directa del govern municipal en la gestió del Consorci del Parc Serralada Litoral, amb 
l’objectiu de vetllar conjuntament per la conservació del nostre entorn natural: xarxa de camins, gestió forestal, 
protecció de la biodiversitat, etc.

37. Promoure polítiques de gestió de l’aigua amb criteris de sostenibilitat.

MOBILITAT

38. Rebutjar el projecte de Ronda del Maresme, apostant per mesures alternatives: millora del transport públic 
(tren i autobús), alliberament del peatge de la C-32, creació d’un carril Bus–VAO, i construcció d’accessos de Teià 
a la C-32.

39. Adoptar mesures de millora de la mobilitat a l’entorn dels centres educatius (Escola El Cim i Institut). 
Potenciar l’ús dels camins escolars per a l’accés a peu.*

40. Potenciar l’ús del transport públic amb campanyes de sensibilització i difusió i polítiques de descomptes, i 
estudiar la possibilitat de mancomunar el servei amb Alella i El Masnou. Vetllar per l’ampliació de la freqüència 
de pas del Bus Nit i del bus directe Teià – Barcelona, i per l’arribada del Bus Nit de Mataró (N-80). 
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EIX IV: GESTIÓ MUNICIPAL
L’actual situació de crisi econòmica requereix que la propera legislatura disposi d’una organització administrativa 
basada en la transparència i el rigor. Transparència, perquè caldrà informar puntualment de la situació financera 
de l’Ajuntament, així com mantenir els mecanismes de transparència en la gestió econòmica. I rigor, perquè 
els propers quatre anys es caracteritzaran per la racionalització de la despesa ordinària a l’Ajuntament, i això 
implicarà ser rigorós amb la gestió dels recursos, cercant l’eficàcia en l’administració municipal i augmentant 
l’eficiència en el manteniment dels equipaments municipals i en la prestació de serveis. 

Amb el Pla de Sanejament 2011-2014 aprovat i les finances de l’Ajuntament estabilitzades, caldrà tanmateix 
seguir vetllant per l’acompliment del Pla, optimitzant recursos per tal de seguir prestant els mateixos serveis que 
s’han ofert fins ara, i cercant noves fòrmules que permetin oferir-ne de nous, amb creativitat i amb la participació 
ciutadana i d’entitats.



SERVEIS

41. Reorganitzar el servei de recollida de la brossa: freqüències de pas, 
àrees de contenidors, atenció a zones sensibles (escola El Cim i altres), 
etc. Impulsar campanyes de foment del civisme.

42. Elaborar una planificació acurada de la neteja viària per zones del 
municipi, amb possibilitat de consulta i seguiment a través del web 
municipal.

43. Crear un mecanisme de comunicació ràpida per part dels ciutadans 
de les incidències detectades en relació a la via pública.

44. Millorar el manteniment de les zones enjardinades, potenciant la 
conservació de l’arbrat monumental, i en especial de la plataneda de la 
Riera.

HISENDA I RECURSOS ECONÒMICS

45. Vetllar per una gestió acurada de la despesa municipal tot mantenint 
els nous serveis bàsics (escola bressol, biblioteca, autobús, CAP, etc).

46. Impulsar la gestió compartida de serveis amb Alella i el Masnou a 
través de la Mancomunitat de Serveis. 
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47. Mantenir i potenciar la política de recerca de recursos econòmics externs per al finançament de projectes i 
activitats: subvencions, patrocinis, donacions, etc.

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

48. Crear un portal d’Internet per a les entitats, únic i de referència clara, vinculat al web de l’Ajuntament, on les 
entitats puguin gestionar amb autonomia els seus continguts. 

49. Possibilitar la inserció de publicitat al Butlletí Municipal, com a mesura de promoció d’empreses i comerços 
locals i de finançar-ne l’edició.

50. Consolidar les trobades de proximitat com a espai de comunicació directa dels ciutadans amb els responsables 
polítics, i complementar-les potenciant l’ús de les xarxes socials (facebook, twitter, etc).

* Les propostes marcades amb l’asterisc són aquelles que han sorgit de les trobades de participació mantingudes 
amb entitats, associacions i col·lectius diversos.
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1.- Agustí Barbolla
2.- Artur Comas
3.- Montse Sales
4.- Carles Pujadas
5.- Josse Matarrodona
6.- Montse Alegrí
7.- Pep Camps
8.- Antoni Ferrero
9.- Ferran Vall-llovera
10.- Sandra Peiró
11.- Alba Compañó
12.- Carme Julià
13.- Glòria Prats
14.- Eduard Morella
15.- Mireia Riera
16.- Ricard Jové
18.- Eva Comas
19.- Montse Riera
20.- Oriol Barber
21.- Marc Cisa
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S22.- Roger Peiró

23.- Toni Martínez
24.- Maria Albert
25.- Ernest Garro
26.- Xènia del Amo
27.- Jordi Rodón
28.- Àlex Rosa
29.- Ferran Balada
30.- Vanesa Monllor
31.- Maria Reixach
32.- Miquel Sabater
33.- Narcís Mir
34.- Ramon Espelt i Badia
35.- Josep Monllor
36.- Laura Nicolàs
37.- Pau Camps
38.- Josep Aymerich
39.- Josefa Valls
40.- Bruno Pericot
41.- Pol Pellicer

42.- Marta Hinojosa
43.- Eduard de Cáceres
44.- Isabel Olivé
45.- Anna Síper
46.- Jaume Aymerich
47.- Pere Espelt i Orriols
48.- Aina Barbolla
49.- Jordi Vall-llovera
50.- Mercè Valls Samper
51.- Jordi Balada Argimon
52.- Lídia Orteu
53.- Susanna Fraguas
54.- Xavier Vaqués
55.- Sílvia Garcia
56.- Meritxell Poch
57.- Conxita Sales
58.- Carles Peiró
58.- Pere Duran
59.- Assumpció Mª Andiñach
60.- Josep Pérez

SUPORTS PÚBLICS A LA CANDIDATURA D’ESQUERRA TEIÀ
Aquestes són les persones han volgut donar suport públic a la candidatura d’Esquerra Teià per a les properes 
eleccions municipals del 22 de maig. A totes elles, moltes gràcies per la confiança dipositada en l’equip d’Esquerra 
Teià. El vostre suport públic ens dóna empenta per continuar treballant amb il·lusió i rigorositat.

61.- Iago Pericot
62.- Carme Galiana
63.- Emma Peiró
64.- Clara Mir
65.- Gerard Vall-llovera
66.- Josep Maria Ripollès
67.- Sara Pérez
68.- Anna Mª Balada
69.- Jaume Sala
70.- Olga Sabater
71.- Andreu Porta i Clota
72.- Andreu Porta i Espelt
73.- Olga Parra
74.- Isaac Compañó
75.- Andreu Bosch
76.- Oriol Vall-llovera
77.- Núria Asensio
78.- Albert Gallés



SEGUIM FENT

ARA MÉS QUE MAI


