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Després de sis anys, l’Andreu Bosch deixa l’alcaldia 

de Teià, càrrec que ocupava, com a cap de llista 

d’ERC, des de l’inici de la passada legislatura i fins 

a complir dos anys de l’actual, en què n’ha passat 

el relleu al cap de llista de CiU, en Josep Botey, tal com es va establir en 

el corresponent pacte de govern municipal.

Aquests han estat sis anys intensos per a la nostre vila. Teià ha fet un canvi 

espectacular i ha avançat cap a un Teià, present al territori i en equilibri 

amb el seu entorn natural, que ha sabut mantenir l’essència de poble 

incorporant progressius elements de benestar i modernitat. Sense deixar 

de mirar endavant, doncs, ha sabut respectar i excavar en els orígens (la 

Cella Vinaria n’és un exemple paradigmàtic). Ha sabut millorar la vida 

dels seus habitants que han guanyat, com dèiem, en benestar, incloent-hi 

millores en urbanisme, tant pel que fa als accessos i a l’endreç del nucli 

antic com pel que fa a la promoció de vivendes socials per a joves; en 

educació, on podem gaudir, ara, d’un continuum educatiu des dels 0 als 

16 anys (des la llar d’infants, Els Galamons, fins a l’Institut); en sanitat, 

amb l’obertura dels nous dispensaris i l’ampliació de serveis sanitaris 

pels més petits i pels nostres grans; en cultura, essent-ne, entre d’altres, 

el màxim exponent la flamant biblioteca de Can Llaurador; en mobilitat... 

No és això ocupar-se del que preocupa a la gent? No és això comptar 

amb la gent? 

I tot això ha estat possible gràcies a la gestió dels dos governs que s’han 

succeït aquest darrers sis anys, liderats per ERC i, doncs, per l’Andreu Bosch. 

Ha estat un líder honest, valent, ambiciós, tenaç, treballador incansable, 

exclusivament dedicat, ben preparat i disposat a aprendre. Compromès 

amb el poble, la seva gent i el seu entorn natural. S’han vist acomplerts 

pràcticament tots els objectius plantejats, que ara materialitzats queden 

al servei poble. Han estat temps de vaques grasses, és cert, però calia 

saber com munyir-les per treure’n el màxim rendiment i vet aquí bona 

part del mèrit de l’Andreu i del seu equip. Perquè també ha sabut fer 

equip, amb un lideratge indiscutible al front del seu grup polític i al front 

de l’ajuntament. Naturalment, hi haurà altres punts de vista sobre la 

seva persona i la seva gestió, però els resultats globals són ben vistents. 

I això enutja alguns adversaris polítics que sovint han romàs amatents, 

esperant l’ensopegada, buscant cinc peus al gat. Galdosa feina, aquesta! 

Un període, el passat, en què ha costat fer oposició perquè, no havent-

hi grans errors o alternatives, els arguments opositors resulten sovint 

primparats i aboquen a la demagògia, clara des del vessant “apolític”, i 

malauradament, també de vegades, des del vessant més polític.

Ara som en temps de crisi, és cert, i com si d’un terreny en guaret es 

tractés, hem de deixar el conreu de nous equips i instal·lacions que 

requereixen d’inversions i ajuts impossibles, i hem de ser encara més 

fèrtils en giny. Aquest és el repte per als propers dos anys de govern 

que ha de permetre la naixença d’un nou lideratge, una dona jove i 

capaç: l’Emma, que ha adquirit experiència durant tots aquests anys de 

regidories al costat de l’Andreu i que haurà de construir el seu equip i el 

seu projecte.

Amb la feina feta, i ben feta, l’opció personal (i ben lícita) de l’Andreu, 

ha estat deixar la corporació municipal, renunciant a l’acta de regidor, 

per passar a desenvolupar una altra tasca, amb un doble vessant 

professional i polític, com a director de l’Àrea de Llengua i Universitats de 

l’Institut Ramon Llull, que ben segur exercirà amb la mateixa dedicació 

i excel·lència, i que acabarà revertint en el país i, de retruc, en tots 

nosaltres. Emprèn, doncs, ben tranquil i satisfet aquest nou camí, que 

qui sap on mena... Gràcies Andreu i deixem-ho en un “a reveure!”.

Abans de topar amb aquest 
disc haig de reconèixer que 
el meu coneixement de Lluís 
Llach es reduïa a les seves 
cançons més emblemàtiques de to reivindicatiu i contestatari, a les 
aventures explicades pels meus pares de l’època de la censura, i a un 
treball de la meva etapa a batxillerat.

Em vaig assabentar que treballava en aquest projecte de casualitat, 
sentint una entrevista que li feien a la ràdio. Si no vaig errat, en aquell 
moment ja parlava de la seva futura retirada dels escenaris, malgrat 
que encara no hi havia posat data. I precisament ell mateix identificava 
aquest projecte conjunt amb el cantautor valencià Feliu Ventura com una 
de les causes que endarrerien aquest moment definitiu de posar punt i 
final a la seva carrera.

Al final, però, l’interès de la meva dona per Lluís Llach i per la seva 
trajectòria va ser el que va acabar provocant que en compréssim un 
exemplar plegats. I va resultar ser una boníssima elecció.

Gaudi tardà de Lluís Llach i descobriment sorprenent del cantautor 
de Xàtiva Feliu Ventura. El disc conté temes d’ambdós compositors 
interpretats conjuntament i enregistrats en directe en els concerts del 
Palau Sant Jordi i del Gran Teatre de Xàtiva.

Menció especial per als temes “Si ens queda la cançó”, “Venim del nord, 
venim del sud”, i “Que no s’apague la llum”, que dóna nom al disc.

I especialment recomanat a tots aquells “savis” que  encara s’entesten a 
considerar que català i valencià són llengües diferents.

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans de la vila. Integrat 
per la totalitat dels regidors -que en el cas de Teià en són 13, per nombre d’habitants- el 
plenari és la reunió, convocada per l’alcalde, on es discuteixen i s’aproven els temes de la 
seva competència.
El ple és doncs, l’espai en què cada grup municipal expressa el seu posicionament envers 
les diferents qüestions de l’ordre del dia; on cada grup pot votar a favor, en contra, o bé 
abstenir-se; en funció de si la proposta concorda o no amb les polítiques que el grup vol 
implementar.
D’aquí ve la rellevància dels plenaris: el lloc on els grups municipals es posicionen, debaten, 
arriben a acords polítics i defensen les seves propostes. Però cada vot, cada manifestació, 
denota quina política hi ha al darrere, quina ideologia es defensa; constituint així un bon 
indicador de les intencions del grup i partit polític al qual es representa.
És per això, que dedicarem aquesta secció a analitzar quines són les postures dels grups 
municipals envers els temes més rellevants que s’han aprovat per ple els darrers mesos.

Si anem una mica enrere, el passat mes de juliol, el ple de l’Ajuntament va 
aprovar amb els vots a favor d’ERC i CiU, la concessió d’un crèdit per valor de 
785.335’45 € amb l’entitat bancària de Caixa Laietana. L’objectiu d’aquesta 
operació ha estat poder finançar part del romanent negatiu del 2008, amb la 
finalitat de poder fer front a les factures endarrerides amb l’aval de l’Estat, que 
a través d’un Reial decret llei, vol facilitar a les entitats locals el pagament de 
deutes pendents amb empreses i autònoms. 

Davant d’aquesta proposta, impulsada pel govern espanyol amb l’objectiu 
de sufragar els efectes negatius que produeix el retard en el pagament de 
les administracions locals sobre la liquiditat de les empreses, en especial les 
petites i mitjanes i els autònoms, el grup municipal de Tots per Teià i el grup 
del PSC van decidir d’abstenir-s’hi. Des d’Esquerra ens preguntem com és que 
no es recolza un acord que permetrà el pagament de deutes pendents a petits 
i mitjans empresaris, tan afectats per la crisi econòmica.

Està clar que des de l’oposició, el més senzill és responsabilitzar l’equip de 
govern de la situació econòmica de l’Ajuntament, amb l’únic objectiu de 
rendibilitzar vots per a les eleccions properes, obviant la conjuntura econòmica 
general, que ningú no va saber preveure; obviant la retallada d’ingressos patida 
el 2007 i el 2008 amb la coneguda crisi de la construcció; i obviant també, el 
penós model de finançament dels ens locals que ens aboca a dependre dels 
ingressos a partir de les llicències d’obres.

És més, és lògic que en l’actual conjuntura de crisi, el govern municipal apugi els 
impostos per a continuar prestant serveis de qualitat, però molt especialment, 
per reforçar les polítiques socials; amb la prioritat d’assolir el compromís d’evitar 
que les desigualtats socials s’incrementin. Els impostos són un instrument de 
redistribució social i econòmica, i no és lícit utilitzar arguments fonamentats 
en la utilització de mètodes emotius i irracionals amb aquesta qüestió, sense 
explicar a què es destinen aquests recursos.

No volem acabar, però, aquesta secció, sense esmentar un fet que creiem 
rellevant; i és l’abstenció del grup de Tots per Teià en la moció de commemoració 
del Dia Internacional de les Dones. Aquesta moció de suport a la lluita per fer 
front a les situacions discriminatòries que encara pateixen les dones en molts 
àmbits quotidians, va rebre l’abstenció del grup municipal de TxT, al·legant que 
“no solament hem de treballar la situació laboral de les dones, sinó que també 
hem de treballar per implantar mesures que millorin en general la precarietat 
laboral de totes les famílies”. 

Al cap i a la fi, les paraules són el reflex de les idees...

Oriol Vall-llovera i Calmet

Clara Mir i Aparicio

“Que no s’apague la llum”
(Lluís Llach i Feliu Ventura)

Un tast de cultura Editorial
Adéu, Andreu!

Des del carrer Pere Noguera...

“Som conscients de què en el nostre sistema polític no ne-
cessàriament ha de  governar qui guanyi les eleccions [...]. 

Però realment és sorprenent que el partit que més vots va per-
dre en les eleccions municipals del 2007 (CiU) sigui el partit que ara 
ostenti l’alcaldia”.

Ple municipal de relleu a l’alcaldia del 30 de juny de 2009
Grup municipal del PSC

“L’oposició no ha de fer propostes, les ha de fer el govern mu-
nicipal”

Ple municipal del 29 d’octubre de 2008

La gent que integra “tots per Teià”prové d'un tarannà que sempre a 
ha vist les coses en positiu, que al llarg dels anys hem intentat crear, 
col·laborar, ajudar i treballar en benefici del poble.

Ple municipal de relleu a l’alcaldia del 30 de juny de 2009
Grup municipal de txT (tots per Teià)

Sóc molt conscient que arribo a l'alcaldia per un pacte de go-
vern. Però això no minvarà la meva voluntat i la il·lusió  de 
treballar per Teià.

[...] també Teià, necessita del treball i la col·laboració de tots. I no 
és una frase feta. N’estic convençut. Ens en podrem sortir amb el tre-
ball conjunt dels grups municipals, uns, l’oposició, fent propostes i 
aportant els diferents criteris necessaris, i els altres, des del govern, 
gestionant, analitzant propostes i prenent decisions.

Ple municipal de relleu a l’alcaldia del 30 de juny de 2009
Grup municipal de CiU



 

Si la política és efímera, els seus liders també 

ho són. És un exercici saludable i beneficiós per a 

la política, per a la societat civil i per a les persones 

que ens hi dediquem. L’Andreu Bosch ha posat punt i final a 

la seva tasca com a alcalde i com a polític en l’àmbit municipal; els projectes tenen un inici 

i un final. El seu, el que va iniciar l’any 1999, ha entrat en la recta final i el deixa perfecta-

ment apamat per tal que en puguem rematar la feina. Aquest és un gest d’honestedat i 

transparència. Un gest de sentit comú. Aquesta és la manera de fer d’una persona que 

ha estat capaç de preparar el seu relleu sense reticències, capaç d’obrir i preparar el camí 

a les noves cares. I també ha estat un gest de responsabilitat política, malgrat hi hagi 

persones que s’entestin a no entendre-ho.

 

Ara em toca a mi prendre el relleu de l’Andreu Bosch. I ho faig amb valentia, amb il·lusió i 

amb empenta. I ho faig també per responsabilitat. Tinc un gran repte per endavant; cal 

cercar un nou equip generador de noves idees, amb capacitat per engegar un nou projec-

te. Un projecte que serà tan o més engrescador, un projecte que serà nou, diferent. Un 

canvi a ERC de Teià.

 

Abans, però, em queda liderar el Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament i dirigir aquest final 

de projecte a bon port. Ho faré conjuntament amb l’Anna Balada, la Clara Mir i la Sara 

Pérez. Quatre regidores engrescades en la política municipal que assumim les nostres 

tasques amb fermesa i convenciment. Un final de legislatura de les dones i per a les do-

nes. Ens queden dos anys per endavant per assolir tots els objectius marcats en els pro-

grames electorals del 1999, del 2003 i del 2007, els quals ens hem compromès a por-

tar a terme. Dos anys en els quals haurem de prendre importants decisions: l’aprovació 

del POUM, l’execució de la segona fase de Can Llaurador, amb la rehabilitació de la Masia 

(on podrem gaudir de l’Arxiu Històric Municipal i d’un servei de Bar), la gestió del Celler 

Romà, les obres d’ampliació i reforma de l’escola El Cim (que han començat aquest estiu 

la seva primera fase), els habitatges de la Plana o la segona fase de l’Institut de Teià, per 

mencionar alguns dels més rellevants. Dos anys en els quals haurem de posar els cinc 

sentits en  la gestió econòmica per dur a terme una bona distribució i inversió dels pocs 

diners públics que tindrem. Dos anys difícils, no ens enganyem. Difícils per a la majoria 

dels ajuntaments de Catalunya fins que no tinguem resolt el problema del finançament.

 

Continuem així la tasca inciada però amb un canvi de lideratge, de l’Andreu a l’Emma.

I amb un canvi entre les àrees; assumint ara Medi Ambient (amb la Vicepresidència del 

Parc de la Serralada Litoral), Cultura i Educació, i traspassant Serveis Socials, Gent 

Gran i Sanitat a la Sara Pérez. No us penseu que no deixo amb tristesa les àrees que 

gestiono des del 2003, tot i saber que queden en excel·lents mans. Som un mateix equip 

i compartim prioritats, i especialment la gent gran de Teià n’és una per nosaltres, i de 

molt important. He fet molta feina des d’aquestes regidories i me’n sento plenament 

satisfeta. Aquesta és la raó màxima de confiança i solidesa al treball d’ERC. 

Continuarem donant guerra, podeu estar-ne segurs.

Ja fa dies de la meva renúncia a l’alcaldia de Teià pel pacte de govern entre ERC i CiU. I també fa dies de 
la meva renúncia a l’acta de regidor, després del meu nomenament com a director de l’Àrea de Llengua i 
Universitats de l’Institut Ramon Llull. Han estat 6 anys d’alcalde i 10 anys com a càrrec electe d’ERC.

Me n’he anat amb un bagatge satisfactori. Si hom compara el Teià de fa sis anys (el del 2003) amb el d’ara, 
hi trobarà un gran canvi en equipaments, en infraestructures i en millores urbanístiques innegable. Tot al 
servei dels conciutadans i conciutadanes de Teià: la nova carretera de Teià, el barri de Vallbellida dignificat, 
l’institut de Teià, la biblioteca de Can Llaurador, la primera escola bressol municipal, el nou consultori 
local de la plaça de Catalunya, els 93 habitatges de promoció pública de la Plana i els 16 habitatges 
dotacionals per a gent gran de la Cooperativa, la dignificació del casc antic (la urbanització de la plaça 
de Missa i de la plaça de Catalunya, els carrers enllarbordats del torrent de Casa Bru i dels accessos al 

Cementiri, la nova plaça de la Cooperativa... I la museïtzació del celler romà de Vallmora i el primer Centre 
d’Acollida Turística de Catalunya, garantia d’una projecció cultural i turística Teià. I també me’n vaig havent impulsat des de Teià el Consorci 
del Parc de la Serralada Litoral en qualitat de president al llarg de dues legislatures, per haver pogut vetllar per aquest espai d’interès natural, 
avui en procés d’ampliació.

Tota aquesta feina ha estat possible gràcies al suport de molts teianencs i teianenques en les eleccions de 1999, com a segona força, i 
especialment en les de 2003 i de 2007 com a força política més votada; i a tots els companys i companyes de candidatura que han confiat 
en mi al llarg de 10 anys. I això sí que no té preu! Us n’heu de sentir orgullosos, com jo me’n sento, d’haver contribuït a la transformació i 
millora de Teià en només 6 anys.

Al llarg d’aquests sis anys a l’alcaldia, primer amb un govern de coalició amb el PSC, i ara amb CiU, he volgut treballar des de la confiança 
recíproca en les persones amb qui em comprometia a desplegar un projecte municipal. És per això que tot el que hem aconseguit al llarg 
d’aquests sis anys, amb el segell i el lideratge d’ERC, ha estat gràcies als regidors i regidores que m’han acompanyat en aquest llarg 
trajecte de govern municipal, amb els quals hem forjat un gran equip humà. En la passada legislatura, amb els companys d’ERC, amb un 
equip “cinc estrelles” (amb l’Agustí Barbolla, treballador incansable i compromès; l’Emma Peiró, la dona que ha posat al dia l’Àrea d’atenció 
a les persones; l’Albert Gallés, responsable del nou i eficient transport públic de Teià; i l’Oriol Vall-llovera, que va assumir el repte d’un nou 
rumb en la cultura del nostre poble), i amb els anteriors companys del PSC (amb en Joan Anton Martínez i en Josep Maria Gallés). I en 
aquesta legislatura, amb el renovat equip d’ERC (amb l’Emma Peiró, el meu relleu natural, de compromís infranquejable; amb la Clara Mir, 
la regidora més jove de la casa que ha transformat el web municipal i que ha de liderar la nova imatge de comunicació de l’Ajuntament; 
i l’Anna Balada, que ha assumit amb fermesa la complexa regidoria d’Hisenda en una època difícil) i amb els companys de CiU (amb en 
Josep Botey, que m’ha rellevat a l’alcaldia; en Jordi Soler; i la Fina Ribas). A  tots vosaltres us adreço la meva més sincera gratitud per la 
confiança i per la lleialtat política i personal.

Després dels resultats electorals del 2007, ERC ho va tenir clar: només un pacte d’estabilitat política amb CiU garantiria l’execució de tots 
aquests equipaments i serveis. D’aquí que personalment no hagués dubtat ni 24 hores a oferir un pacte de govern a CiU amb un peatge 
polític significatiu: compartir l’alcaldia en aquesta legislatura. No me n’he penedit ni un instant, perquè mai he actuat en clau personal, sinó 
en clau de garantir un model i un projecte de poble. Perquè el pacte ERC-CiU va ser possible des de la confiança política, des del respecte 
personal i polític forjat en l’anterior legislatura, que avui ha determinat una solidesa envejable, malgrat el moment tan complex i difícil que 
estem vivint des d’un punt de vista econòmic i financer. Els acords polítics els signen els partits polítics, però sobretot els fan efectius les 
persones i llur predisposició i responsabilitat de construir, de sumar.

El que és cert és que el meu cicle s’ha acabat. La política municipal és efímera i jo l’he volguda efímera. M’he dedicat amb esforç i amb 
tenacitat a l’alcaldia del meu poble, amb sentit de la responsabilitat. Avui sóc una persona més rica intel·lectualment i humanament, sens 
dubte. Em sento profundament orgullós i satisfet d’haver estat alcalde de Teià en aquests darrers sis anys. Per un fill d’aquest poble és una 
satisfacció indescriptible, com deia mon pare. Hi he nascut, hi he crescut i m’hi he format com a persona i ciutadà; hi tinc la meva família, la 
meva dona i les meves filles; i hi tinc el cor.

Gràcies als teianencs i teianenques per haver-me ofert aquesta oportunitat. Gràcies als electors i electores d’ERC. Tant de bo que no us 
hagi decebut.

En l’últim ple municipal l’Andreu va deixar de ser alcalde de Teià per 
emprendre noves responsabilitats a l’Institut Ramon Llull, tot i que segueix 
recolzant-nos i aconsellant-nos des del profund coneixement que posseeix 
del món municipal (i segueix col·lapsant-nos el correu electrònic amb 
observacions i suggeriments que sempre li agrairem). Estem convençudes 
que li anirà molt bé en aquesta nova aventura, i ho farà amb les mateixes 
ganes i dedicació que els 10 anys que ha dedicat al poble de Teià. 

I la gent es deu preguntar, qui hi ha ara d’Esquerra a l’Ajuntament? Qui són 
els d’Esquerra? Doncs us quedareu bocabadats quan sapigueu que no són 
ells, sinó elles. La secció local d’Esquerra Teià, de forma unànime, fent una 
aposta forta, decidida i, perquè no dir-ho, agosarada, ha situat quatre dones 
al capdavant de la nostra formació per tal de liderar un nou projecte de 
govern per a Teià. “I això?” es preguntaran alguns. “És una mesura estètica?” 
pensaran uns altres. “Per qué tantes dones? “ criticaran uns pocs. La resposta 
és senzilla, primer, perquè és un bon exercici la renovació periòdica de les 
cúpules dels partits polítics per evitar-ne l’enquistament i segon, perquè 
amb la feina dels últims anys al capdavant de l’Ajuntament, han demostrat 
la seva vàlua per fer política i portar a bon terme els projectes engegats. 

El nostre nou equip està encapçalat per l’Emma Peiró (és el nostre Xavi 
Hernández), actual regidora de Cultura, Educació i Medi Ambient, que ha 
liderat anteriorment les àrees de Benestar Social, Sanitat i Gent Gran del 
nostre Ajuntament. L’experiència adquirida al govern durant els últims 6 
anys dins l’equip de l’Andreu Bosch, l’avalen amb suficiència, però és la seva 
força i decisió allò que més ens admira. Algú ho va dir una vegada, i ho puc 
confirmar, és una dona “tot-terreny” capaç de liderar algunes de les àrees 
més dures i importants del nostre consistori i dur-les a bon port. El nostre 
equip compta també amb la Clara Mir, una intel·ligentíssima regidora de 
Joventut, Comunicació i Participació Ciutadana que ha aconseguit connectar 
com mai abans amb la gent jove i les entitats del municipi. L’hem vista 
participar en totes les activitats de la Setmana de la Joventut, a les activitats 
de joves de la  Festa Major, als partidets de futbol a l’estiu, allà on hi hagi 
inquietuds i ganes de muntar coses. I també hem notat el canvi en tots 
els mitjans de comunicació municipals, amb la renovació del butlletí (més 
ecològic) i dels seus continguts i una nova pàgina web, que fa goig de veure! 
La tercera de l’equip és l’Anna Ma Balada, regidora d’Hisenda i Mobilitat, 
dues àrees complicades perquè afecten la butxaca i els desplaçaments dels 
nostres vilatans. En l’àrea d’Hisenda treballa per controlar un pressupost 
tocat per la crisi econòmica que a tots ens afecta i, des de l’àrea de Mobilitat, 
lluita per la sostenibilitat econòmica de les línies d’autobús i afavorir-ne el 
seu ús entre la gent gran i, sobretot, entre els més joves, a través dels títols 
socials bonificats. 

I finalment us parlaré del nostre llampec, del raig d’energia que se’ns incorpora, 
la Sara Pérez (el nostre Ibrahimovic). Qui 
no coneix aquesta noia de cabell curt i 
somriure murri que se sap el nom tots 
i cadascun dels 5.900 habitants de 
la nostra vila (o quasi)? Si és que 
vas amb ella pel carrer i 
no para de saludar! 
“Adéu Pepeta! 
Hola Ramon!” 
I és que la 
Sara és una 
marassa que 
s ’ e s t i m a 
Teià, gairebé 
tant com els 
seus fills. 
D’ara en 
endavant 
la Sara 
p r e n d r à 
l e s 
regidories de Benestar Social, Sanitat i Gent Gran, dues àrees en què sabem 
que farà una excel·lent feina, perquè hi té traça i moltes ganes d’aprendre. 
I n’estem molt contentes les regidors de govern de rebre una persona amb 
tanta energia i tantes ganes de treballar per Teià. 

Acabada la pretemporada i les vacances d’estiu al setembre recomença la 
Lliga i us puc ben assegurar que, amb aquest equip, no ens guanyaria ni el 
Barça! 

Emma Peiró i Sales 

Andreu Bosch i Rodoreda

Anna Balada i Valls

Sara Pérez Andiñach

una mirada propera...

Nascuda al Masnou, ha estat resident a Sant Joan de les Abadesses i avui teianenca. 

Casada i amb dos fills. Mestressa de casa i auxiliar de Geriatria. 

Dona d’activitat teatral, és membre dels grups de teatre de la Palma i del grup Tres o Vint, de Teià. 

Militant d’ERC

i regidora de Sanitat i Gent Gran i Benestar Social.

Recta final del trajecte: inici 
d’una nova etapa a ERC de Teià

El Bloc de l’Emma

El relleu

Benvinguda  a l’equip


