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Editorial
Una mirada de futur
El pas del temps comporta canvis en molts 
sentits i naturalment també en política. De 
vegades, són canvis necessaris: per omplir un 
buit o per canviar dinàmiques o per esgota-
ment d’un cicle. Forçats, en definitiva. 
Aquest no és el cas, però, del canvi del 
cap de llista d’ERC per a l’alcaldia de 
Teià. Es tracta d’un canvi previst i minu-
ciosament dissenyat, conseqüent amb 
el fet d’haver marcat a priori un termini de dues legis-
latures per a l’anterior cap de llista d’ERC, l’Andreu Bosch. Un 
exercici, aquest, de salut política que no sovinteja. Les circums-
tàncies electorals, i els pactes polítics derivats, han fet que el 
testimoni del relleu no s’hagi pogut lliurar en mà a l’acabar la 
present legislatura, però la cursa ha continuat pel mateix camí 
que ja havia estat traçat.

Vet aquí doncs, que el passat 3 de desembre de 2009, l’Emma 
Peiró fou escollida, oficialment i sense sorpresa,  per l’assemblea 
de militants i simpatitzants, candidata d’ERC a l’alcaldia de Teià 
per a les properes eleccions municipals. Una dona jove, valenta, 
amb compromisos personals i familiars i amb formació i expe-
riència suficients per assolir aquest nou i important repte. Ella 
mateixa deia en el seu discurs d’aquell dia: 
“Sóc i som conscients que l’Andreu Bosch ha deixat una forta pe-
tjada, però també ha sabut preparar el relleu i deixar pas a noves 
generacions. La confiança que ha dipositat en mi m’ha donat força 
i coratge i l’experiència a govern, al llarg d’aquests anys, tots els 
coneixements necessaris.”

En efecte, la seva formació política s’haurà esculpit durant els 
vuit anys de treball en diverses regidories, totes elles relaciona-
des amb l’atenció més directa a les persones, la qual cosa no 
és cap fotesa perquè traspua el tarannà humanista d’aquesta 
llicenciada en filosofia sempre pròxima a la ciutadania:
“Sé que tinc un gran repte per endavant. I també sóc conscient de 
les dificultats afegides pel fet de ser dona (i jove) i per no ser filla 
de Teià.”, va afegir.

Però cal confiar en la intel•ligència i el sentit comú de l’electorat 
de Teià que sap que ser dona, malgrat les dificultats a què ella 
al•ludeix, pot ser un valor afegit (que no necessita quotes ni ar-
gumentacions específiques), si més no, com a aposta nova en un 
món polític preponderantment masculí per raons històriques, que 
la pròpia història s’ocupa i s’ocuparà d’esmenar. Ser jove (potser 
ja no tant, Emma...), preparada i en aquest cas amb experiència 
no pot sinó llegir-se també com un valor més. 

I encara: les persones no estem plantades a terra, ni germinem 
en un sòl determinat. Les arrels afectives que ens aferren a una 
terra, a un país i naturalment a un poble (a Teià, doncs) tenen 
a veure amb l’estimació a la seva gent i a la seva cultura, amb 
el respecte a la seva història, amb el que hem fet i fem perquè 
millori el benestar dels que hi viuen i amb el que hem fet i fem 
per contribuir que el seu entorn natural, privilegiat en el nostre 
cas, es preservi per deixar el millor llegat als nostres fills. Algú 
pot dubtar a hores d’ara que les arrels teianenques de l’Emma 
siguin prou fondes?

Sense prejudicis, l’Emma Peiró ens ofereix, doncs, una mirada 
de futur.

Olga Parra
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Quan cal ajustar-se el cinturó
Els inicis d’any, dins el funcionament d’un Ajuntament, es ca-
racteritzen per l’elaboració -ben complicada, per altra banda- del 
pressupost municipal. I dic complicada perquè és prou sabut per 
tothom que els ajuntaments, com a administració més propera 
al ciutadà, es veuen obligats, cada cop més,  a donar molts més 
serveis que aquells que els són obligatoris per llei. Per contra, 
però, veuen clarament restringits els seus canals de finançament 
per a poder-los suportar econòmicament. 

Des d’inicis de novembre i fins el passat 4 de febrer, quan el 
pressupost 2010 es va aprovar per ple, els regidors i regidores 
de govern ens hem dedicat a treballar incansablement per tal 
d’equilibrar ingressos amb despeses. No cal explicar el nivell de 
dificultat que això ha suposat, només cal tenir en compte que 
partíem de prop d’1 milió d’euros menys d’ingressos sobre un 
pressupost total de més de 7 milions.

Tanmateix, el pressupost de l’exercici 2010 va rebre els vots a 
favor de l’equip de govern (ERC i CiU) i l’abstenció dels grups 
de l’oposició (tXT i PSC). Tots per Teià, però, va manifestar que 
aquesta abstenció era més propera al vot a favor, que no pas 
al vot en contra. El PSC, en canvi, no va votar en contra “per no 
posar pals a les rodes”, però va abstenir-s’hi de manera crítica 
perquè va considerar que la retallada no s’havia efectuat en la 
mateixa proporció en les diferents àrees. 

En aquest sentit, el partit dels socialistes va reclamar una re-
ducció més contundent de la despesa, a través de la revisió dels 
contractes de serveis, o la renegociació del lloguer de la nau de 
la brigada. La proposta més curiosa, però, va ser la retallada 
del servei del bus de les urbanitzacions -malgrat les nombroses 
mocions presentades pel partit dels socialistes sobre protecció 
mediambiental-. Des d’Esquerra, però, hem seguit apostant en 
aquest pressupost pel transport públic, com ho hem estat fent 
d’ençà el 2003, no només perquè és ambientalment sostenible, 
sinó també, perquè constitueix el mitjà de transport de les capes 
socials més desfavorides, en què l’autobús esdevé l’únic mitjà 
de transport possible.

Si bé alguns responsabilitzaran l’actual -o bé l’anterior- equip de 
govern de la situació econòmica de l’Ajuntament, obviant la con-
juntura de crisi general i obviant la retallada d’ingressos que hem 
patit els darrers dos anys en llicències d’obra, el cert és que sen-
se el període de bonança en la construcció, Teià no tindria avui 
equipaments cabdals per a la cultura, l’educació o la promoció 
econòmica del nostre municipi.

Davant d’aquesta situació, però, cal ser curós amb els judicis que 
s’emeten. A vegades és complicat transmetre a la població la 
tasca que es duu a terme des de govern. Segurament ningú no 
s’imaginaria el desgast que això suposa. L’experiència és insubs-
tituïble. Podem sentir a algú que narra un determinat sentiment, 
però no sabrem realment de què parla fins que no ho vivim en 
primera persona. Una cosa és pedalar, i l’altra informar-se sobre el 
que passa quan anem en bicicleta. Una cosa és escoltar música, 
i una altra, informar-se sobre el que se sent escoltant una cançó. 
Una cosa és governar, i una altra, de molt diferent, és veure com 
governen. De fet, no hi ha experiències de segona mà.

      Clara Mir

On coi la clava?

Somriu...

Un tast de cultura

Escapada a Lisboa
El passat mes de novembre vaig tenir 
ocasió d’escapar-me un cap de set-
mana a Lisboa i, amb l’ajuda de tots els avis, fer-ho sense els dos 
fills, encara massa petits.

Afrontava aquest viatge sense cap expectativa especial sobre 
aquesta ciutat, i sense una planificació prèvia treballada i exhaus-
tiva com les que acostumo a fer en altres ocasions abans de 
viatjar. Potser per això em va sorprendre tan gratament.

La seva configuració urbanística està curiosament condicionada per la 
seva geografia en forma de “petita vall”, limitada per la presència del 
riu Tajo i amb desnivells importants entre la part baixa i les altes resolts 
amb solucions diverses: els famosos tramvies i fins i tot un ascensor.

Val la pena la visita dels barris de l’Alfama i el Barrio Alto; guardar-se 
la guia i deixar-se endur per la intuïció a l’hora de triar el local per 
sopar i sentir fado. Especialment recomanables les sopes, el peix i 
el cafè. I, malgrat que les distàncies fan agradables els passejos a 
peu, per a la tornada reservar-se el trajecte amb el tramvia.

Per als qui no hi heu estat, les curiositats més cridaneres tenen a veure 
amb la pavimentació dels carrers i l’acabat de les façanes de les cases 
(amb detalls que no desvetllaré perquè les descobriu vosaltres mateixos), 
i amb el fet que els lisboetes no tenen el costum d’anunciar els restau-
rants amb un rètol a l’exterior (detall que em va fer notar la meva dona). 

Com he comentat després amb algú altre que hi ha estat, Lisboa és 
una ciutat que té un encant especial, difícil de descriure però fàcil de 
gaudir. A diferència d’altres llocs on he viatjat, espero poder repetir.

Oriol Vall-llovera

Des del carrer Pere Noguera

FRASES DE PLE

En referència a la moció sobre la defensa del dret a decidir i la con-
sulta popular per la independència a Arenys de Munt presentada al 
ple del 24 de setembre:

“[...] no podem donar suport a la moció que avui es presenta a votació en aquest ple. 
Aquest Grup Municipal podria haver donat suport a la moció si aquesta s’hagués 
limitat a defensar el dret d’entitats, de persones, de la societat civil en general a 
instar consultes populars, però el que traspua aquesta moció és alguna cosa més que 
això, i no és altra cosa que un atac al govern de la Generalitat que, en definitiva, és 
qui representa la nostra nació [...]”.

Grup Municipal del Partit dels Socialistes

“El Grup Municipal d’ERC votarà a favor de la moció, però abans replicar la 
intervenció del PSC. La portaveu del PSC diu que respecten la iniciativa, però en 
canvi no la recolzen; una iniciativa que és de la societat civil. Suposo que al PSC 
li ha costat fer un argument coherent i s’ha desviat amb altres qüestions vinculades 
a l’Estatut, al finançament i a temes municipals. Doncs el que manifesten realment 
és un rebuig a la voluntat dels catalans i catalanes al dret de decidir. Tanta por 
tenen?”. 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

“Felicitats als regidors que han recolzat la moció, però també als que han votat en 
contra, atès que la filosofia de la moció és el respecte per la llibertat d’expressió. 
La democràcia és el respecte a l’opinió dels altres”.

Grup Municipal de Convergència i Unió



Els càrrecs electes, sovint, ens trobem amb el dilema de decidir què 
s’entén per “bona gestió municipal”. D’opinions n’hi ha per triar i reme-
nar, alguns diran que la “bona gestió” és aconseguir d’estalviar molts 
diners del pressupost i deixar-los ben guardats a la caixa, d’altres diran 
que és aconseguir captar moltes subvencions i fer moltes obres públi-
ques, i els últims afirmaran que consisteix en què tot quedi igual. Es 
tracta d’un concepte subjectiu però, per a la gent d’Esquerra Teià la 
“bona gestió” dels recursos públics s’ha reflectit en les nombroses 
actuacions que hem dut a terme en els darrers anys. 

El primer repte en entrar al govern 
municipal el 2003 va ser la regu-
larització laboral dels recursos 
humans. A partir de la valoració 
de llocs de treball feta per la Dipu-
tació de Barcelona en l’anterior le-
gislatura, de la que només s’havia 
aplicat l’aspecte retributiu, es van 
optimitzar i reorganitzar totes les 
àrees de l’Ajuntament. Es va pactar amb els representants sindicals 
la regularització d’un 40% de llocs de treball en frau de llei i es va ne-
gociar un nou conveni col•lectiu equiparant els drets dels funcionaris 
(37% de la plantilla) i laborals (el 63% restant), contemplant un pla de 
formació i establint mecanismes de coordinació i negociació. També 
es van estandarditzar els mecanismes de control de la despesa co-
rrent per fer-la més transparent.

Un altre dels eixos de treball importantíssims ha estat l’ampliació i 
millora de molts serveis existents que fins llavors eren merament 
testimonials. Com l’autobús, que passava cada hora i que ara ofereix 
cobertura al centre del poble cada mitja hora i a les urbanitzacions. 
O la nova Biblioteca, que amb 15.000 usuaris des de la seva ober-
tura demostra que la gent de Teià necessitava un espai de lectura, 
treball i aprenentatge. O també la recollida de brossa per fraccions. 

Són només alguns exemples, però n’hi 
ha molts més. 

També ha estat molt important donar 
resposta a les necessitats socials que 
els nostres ciutadans ens demana-
ven. Començant per la construcció de 

l’esperadíssim Institut de Teià. O l’Escola Bressol Municipal, un servei 
necessari i imprescindible a causa del creixement de la població del 
nostre municipi. O la recuperació del Jaciment Arqueològic de Vallmo-
ra, que ha estat finançat amb subvencions i ajuts del Departament de 
Turisme i empreses privades. O l’obertura d’un nou Centre d’Atenció 
Primària a la Plaça de Catalunya, a càrrec del Departament de Salut, i 
els Pisos de Gent Gran ubicats a sobre. Com també la construcció de 
93 Habitatges de Protecció Oficial per a la gent de Teià.

Hem fet una bona gestió dels recursos públics? Des d’Esquerra Teià 
creiem que dirigir el govern municipal és una responsabilitat impor-
tant i que la nostra tasca ha consistit i consistirà en treballar pel 
benestar de la nostra ciutadania. Des d’aquesta visió de feina, feina 
i feina, ens sentim orgullosos de tots els projectes que hem engegat, 
i dels que n’anirem collint els fruits en els anys que vindran però, 
sobretot, creiem que els diners públics se’ns donen per a què oferim 
serveis i no per deixar-los en un racó guardats. Malgrat això, també 
cal ser conscients de què la situació econòmica generalitzada a tota 
Catalunya ha canviat de forma radical i que caldrà ajustar-nos el cintu-
ró en els anys que vénen. Hem fet una bona gestió dels recursos que 
teníem i és la nostra intenció seguir fent una bona gestió dels menors 
recursos que tindrem. 

Anna Maria Balada

Aquest és el segon any que l’estat espanyol ens ofereix aquestes 
ajudes: una borsa de finançament per als municipis per a possi-
bilitar una inversió destinada a projectes puntuals. Els projectes 
s’han de presentar en un temps rècord, sense marge per pensar, 
planificar i dissenyar; i les obres subvencionades van acompan-
yades d’uns immensos rètols publicitaris, el cost dels quals ja ha 
estat objecte de burla.

A Teià ens pertoquen 647.239 euros, dels quals 129.707 euros 
són per pagar proveïdors i 517.532 euros per a inversions muni-
cipals: la renovació d’una part de l’enllumenat públic; 
l’eix de vianants de Can Llaurador a La Plana; i dos 
projectes de millora i adeqüació dels equipaments 
municipals de La Unió i Ca la Cecília.

La reordenació dels espais municipals i de les àrees 
ha estat un objectiu per ERC. Cal unificar i concen-
trar els serveis d’una mateixa àrea i economitzar els recursos 
municipals. L’àrea de Cultura amb un nou Pla d’Acció Cultural 
que contempli els nous equipaments culturals (Biblioteca i Parc 
Arqueològic) i l’àrea de Serveis Socials amb la seva reubicació 
propera a la resta d’equipaments destinats a la gent gran.

I quina ha estat la proposta dels grups municipals a 
l’oposició?

El PSC va proposar un projecte de reducció de la despesa ener-
gètica sense detallar-ne els aspectes fonamentals. I com a re-

La reordenació dels espais 
municipals i de les àrees, 
amb l’economització de 
recursos associada, ha 
estat un objectiu per ERC.

ferència tenim un projecte fet a Caldes d’Estrac on es van invertir 
2.000.000 d’euros amb el conseqüent estalvi de 200.000 euros. 
A Teià però, només tenim 517.532 euros, llàstima. Això sense 
entrar en el detall que el Departament d’Educació (governat pel 
PSC) ens ha instal·lat calefaccions elèctriques a les noves aules 
del Cim; tot un exemple d’estalvi energètic.

Pel que fa a txT, la proposta és més agosarada i menys realista. 
Lluny de contenir la despesa, txT ens proposa un nou equipa-
ment ben complet ubicat a l’antic Escorxador. Un projecte que no 

és una proposta pròpia sinó una proposta ben lícita 
feta per dues entitats (ADF i CET), bé, teòricament de 
tres (doncs sembla que DANA mai n’ha parlat amb 
txT), per a la construcció d’uns espais propis per a les 
entitats i un petit auditori i sala d’exposicions. Una 
casa de natura, per entendre’ns.

I és que el projecte presentat per les entitats és força correcte i 
estan en tot el seu dret i deure! Però defensat per un partit polític 
ja no ens sembla massa ètic; la nostra responsabilitat és vetllar, 
no per dues ni per tres, sinó per totes les entitats del poble. I són 
unes quantes les que no tenen espai propi.

Governar és gestionar, i per gestionar cal tenir molt clars els 
conceptes, la realitat on ens movem i les possibilitats del mu-
nicipi on vivim. Les propostes dels grups municipals han de ser 
més sòlides i han de tenir contingut, i sobretot, han de vetllar per 
l’interès general.

Emma Peiró

FONS ESTATAL D’OCUPACIO I SOSTENIBILITAT LOCAL 

Què fem a Teià amb les subvencions del Plan Zapatero?
PRESSUPOST 2010

La bona gestió municipal



Els diners públics 
se’ns donen per a què 
oferim serveis i no per 
deixar-los en un racó 
guardats.

Durant els últims anys hem 
donat resposta a necessitats 
socials amb la construcció 
del nou institut, l’escola 
bressol, els 93 habitatges de 
La Plana o la recuperació del 
parc arqueòlogic .

El bloc de l’
 Emma

Tret de sortida a la nova 
etapa d’ERC a Teià
El passat dijous 3 de desembre de 2009 
ha esdevingut el tret de sortida a la nova eta-
pa d’ERC a Teià. I ha estat possible gràcies a tots 
els militants i simpatitzants que m’han ofert el seu 
recolzament i m’han donat el seu vot. 

Sé que l’elecció de cap de llista per ERC a Teià per a la prope-
ra legislatura no era fàcil… Sóc i som conscients que l’Andreu 
Bosch ha deixat una forta petjada, però també ha sabut preparar 
el relleu i deixar pas a noves generacions. La confiança que ha 
dipositat en mi m’ha donat força i coratge i l’experiència a govern 
al llarg d’aquests vuit anys, tots els coneixements necessaris.

He pres aquesta decisió per di-
versos motius. Per responsabi-
litat i coherència; perquè formo 
part d’un projecte, el d’ERC, del 
que n’he pres el relleu abans 
d’acabar la legislatura i ho he 
fet amb il·lusió i valentia. Perquè 

vull donar continuïtat a la presència d’ERC a govern, perquè som 
claus per governar i sinó, mireu al voltant el gir que ha donat Teià. 
Per voluntat de servei a Teià; perquè potser en quedem pocs, 
però jo sóc de les que crec en el servei a les persones i quina 
millor manera que oferir-ho des de l’alcaldia. Perquè, encara que 
sembli increïble, m’encanta la política i gaudeixo fent la meva 
feina.

ERC hem de tornar a presentar projecte i equip, i ho hem de fer 
com a mínim, al nivell que ho hem fet fins ara: el millor projecte 
i el millor equip. Sé que tinc un gran repte per endavant. I també 
sóc conscient de les dificultats afegides pel fet de ser dona (i 
jove) i per no ser filla de Teià.
 
Vull agrair a l’Andreu Bosch, i 
també a l’Agustí Barbolla, per 
creure en mi i omplir-me de 
valentia. A les regidores que 
m’acompanyen en aquest da-
rrer any: la Clara, l’Anna i la 
Sara, pel seu esforç i dedica-
cio. A l’Albert Gallés pel seu assessorament. Als meus pares 
i germans, especialment la meva mare; sense ella no podria 
dedicar-me a la política. Al meu cunyat Gerard per la seva aju-
da personal en aquest projecte. I molt especiamlent a l’Oriol, 
que m’acompanya en aquest camí, em recolza, m’aconsella i 
m’encoratja a continuar. Per creure en mi i suportar la dificultat 
de combinar dos nens petits amb dues feines dures, especial-
ment aquesta que, a més a més, és pesada i els roba temps. 

M’estimo Teià, hi visc des de fa gairebé vint anys i hi han nascut 
els meus dos fills. És el lloc on vull viure i on vull que hi visquin 
els meus fills. M’estimo ERC i estic a la vostra disposició per 
treballar-hi sempre al servei del poble. A tots els qui m’heu es-
collit com a cap de llista ERC Teià, gràcies de tot cor, gràcies per 
dipositar la vostra confiança en mi, feu-me costat fins al final. 
L’objectiu: revalidar l’alcaldia. 

Per Teià, Som-hi!

Emma Peiró

“Hem de tornar a presentar 
projecte i equip, i ho hem 
de fer com a mínim, al ni-
vell que ho hem fet fins ara: 
el millor projecte i el millor 
equip”.

“He pres aquesta decisió 
per responsabilitat, per 
coherència i per donar 
continuïtat a la presència 
d’ERC a govern”.
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El dissabte 5 de setembre vaig apropar-me a Arenys de Munt. A 
l’entrada del poble tot estava disposat com si d’una campanya ins-
titucional es tractés: cartells, convocatòries de mítings i debats, 
pancartes, banderoles,… i un acte unitari que ens esperava. Un 
acte amb la presència de tots els grups polítics, entre ells ERC, que 
donaven suport al SÍ a la pregunta de la consulta que s’havia de fer 
el dia 13. Respecte  i complicitat entre tots els ponents, d’origen 
polític molt diferent, però amb un objectiu comú: la INDEPENDÈN-
CIA. Quantes coses podríem aconseguir si en alguns moments de 
la història del nostre país anéssim tots a una!!!

Allò va ser el preludi del 13-S. Un dia en què a l’atmosfera 
d’Arenys de Munt  hi suraven un manyoc d’il·lusions 
col·lectives barrejades amb emocions contingudes des 
de feia massa temps. Per unes hores es podia palpar la 
llibertat després de tant de temps de renúncies i, sobre-
tot, es perdia la por a parlar. Jornada festiva per exercir 
un dels Drets Humans més bàsics: el Dret a Decidir. 

Va essent l’hora de poder decidir quina vinculació volem 
tenir amb l’Estat Espanyol i més quan des de la “Transi-
ció” mai no es troba el  moment per a  resoldre els nostres drets 
com a nació. També cal que decidim el nostre futur econòmic dient 
on  volem que siguin invertits els nostres recursos, sense por a re-
presàlies per part d’Espanya, que ja no pot decidir sobre la política 
monetària, ni el tipus de canvi, ni la fixació del tipus d’interès... que 
ara ja ho fa Europa. Sumem-hi que cada any la manca d’inversions 

TEIA DECIDEIX

Comença el compte enrere... cap a la independència!
`

de l’Estat a Catalunya agreuja la crisi on estem immersos.  Afe-
gim-hi, a més, la incomprensió i el menysteniment de la diversitat 
lingüística i cultural per part del centralisme espanyol... En definiti-
va: Hem perdut la paciència i volem decidir. 

A Teià també podrem decidir gràcies a un grup de gent que, amb 
energia i convicció, es va posar a treballar ben aviat perquè la con-
sulta fos un fet real. Cinc dies després de la consulta d’Arenys de 
Munt ja apareixia el grup de Facebook “Teià decideix” i que a ho-

res d’ara ja té més de 500 adherits. El 24 de setembre el 
grup municipal d’ERC va presentar al Ple de l’Ajuntament 
una moció de suport a la consulta per tal que es pogués 
organitzar a Teià: tingué el suport d’onze dels tretze re-
gidors. Més tard, 21 entitats de Teià donaren suport a 
la plataforma “Teià decideix”. Finalment, es presentava 
aquesta Plataforma el 12 de desembre a La Palma amb 
una gran assistència de públic. 

Cal donar suport (moral i econòmic) i felicitar aquest 
grup de gent que està treballant incansablement per fer 
realitat el que era una utopia fa ben poc. 

Des d’aquestes pàgines us animem a participar en aquest procés 
democràtic, sigui quina sigui la vostra opció, assistint als diferents 
actes programats i a expressar-vos amb llibertat. De totes mane-
res, des d’ERC, us demanem el vostre vot afirmatiu, un gran SÍ, per 
tal de fer el primer pas cap a la independència. Fins el 25 d’abril!

Andreu Porta i Clota


