 Traspàs de la pàgina web a un gestor de programari lliure per tal
d’estalviar les despeses derivades del manteniment.


Augment de la periodicitat del Butlletí Municipal, establerta
amb la sortida d’un exemplar cada dos mesos.


Consolidació del Consell Redactor del Butlletí, mantenint
criteris de pluralitat en els membres que el composen i incorporant
representants del diferents Grups Municipals del Consistori.
 Impressió a dues tintes del Butlletí, en comptes d’editar-lo a tot
color, per tal d’estalviar un 30% en les despeses d’impressió.
 Creació d’un perfil de facebook del Butlletí Municipal per tal
d’anar informant de les notícies i activitats d’Ajuntament i entitats
i promoure així la participació de la gent.



Incorporació del servei de dinamització del Casal de Joves,
oferint tallers i cursos setmanalment destinats als joves.

 Consolidació de la Comissió Jove. Amb una alta participació
de joves, elaboren íntegrament la programació de la Setmana de la
Joventut, col·laboren en l’organització de les activitats, constituint
els interlocutors amb l’àrea de Joventut i gestionant part del seu
pressupost.


Ampliació de l’horari d’obertura del Casal de Joves, passant a
obrir de dimarts a divendres de 17h a 21h.

 Manteniment de la Setmana de la Joventut, però donant-li un gir
per posar en valor una participació real dels joves, que actualment
no es limiten a oferir una col·laboració, sinó a dissenyar, organitzar
i implementar les activitats i gestionar-ne el pressupost.
 Impuls del projecte Adrenalina, a través de la dinamitzadora
del Casal, per tal d’establir relació amb els joves de la SES, oferint
a través de les figures dels “corresponsals” informació sobre les
activitats de l’àrea i oferint canals de comunicació bidireccionals
que permetin captar les necessitats reals dels joves de la SES.

Realització de tallers a la SES sobre assetjament escolar,
violència de gènere, respecte, educació emocional i altres temes,
en funció de les demandes dels corresponsals.
 Execució de reformes puntuals del Casal de Joves.
 Creació d’un facebook del Casal de Joves per tal d’informar de
les activitats i crear canals de comunicació amb els joves.

Per Esquerra i per tots els militants i simpatitzants, ara és un moment per reflexionar, pensar i meditar per veure en què s’ha fallat
durant la campanya i durant els anys al govern de la Generalitat. Val
a dir que de feina se n’ha fet, potser el principal problema ha estat
no saber-la explicar. De totes maneres, tampoc cal caure en el pessimisme, s’ha d’afrontar el nou escenari polític amb esperit crític
i voluntat de superació perquè els objectius pels quals s’ha lluitat
sempre, la justícia social i l’alliberament nacional, tenen molt camí
per recórrer i no els podem, ni volem, perdre de vista.
Per Esquerra Teià la celebració de les eleccions autonòmiques marca
l’inici d’un nou període electoral. Al maig arriben les eleccions municipals
i les afrontem amb la valentia de saber que estem fent la feina com cal. I
el resultat al Parlament de Catalunya no ens fa defallir, sinó tot el contrari,
ens anima a fer la feina millor que mai per demostrar que som un valor
segur per Teià, tal i com ja s’ha demostrat sobradament en els darrers
anys. Perquè al final, en un poble com Teià, són les persones les que donen valor afegit a les diferents llistes i Esquerra Teià sempre ha disposat
de gent capacitada i preparada per a gestionar el dia a dia del poble.
Per Teià i per Catalunya, seguirem treballant!!!
Gerard Vall-llovera

Un tast de cultura

Bon Nadal i feliç 2011!

 Elaboració del Pla Local de Joventut 2009-2012, en què es marquen
les línies de treball en matèria juvenil al llarg de quatre anys.

Les eleccions autonòmiques del passat 28 de novembre han deixat
uns resultats dolents per Esquerra. La victòria de CiU ha estat incontestable i des d’aquestes ratlles volem felicitar-los per la fita aconseguida. També volem felicitar la ciutadania que, en una època en
què la desafecció política sembla guanyar terreny, ha anat a votar en
massa assolint uns índexs de participació a l’alçada d’altres conteses electorals prèvies. Esment a part mereix Teià, on la participació
ha ratllat el 70%, 10 punts més que la mitjana de Catalunya.



núm.

JOVENTUT

Des del carrer Pere Noguera

“SEGUEIX-ME EL FIL” (Beth)
Una confessió inicial: vaig descobrir la Beth per

la seva participació al programa “Operación
Triunfo”. Em va cridar l’atenció el seu “look” diferent i una veu
característica, especial, d’aquelles que et queden en el subconscient. I
em va agradar molt com versionava les cançons del concurs.
La televisió la va donar a conèixer ràpidament al gran públic, però també
li van fer un flac favor triant-la com a representant espanyola al festival
d’Eurovisió (crec que ella mateixa ho ha reconegut en alguna ocasió).
Des de llavors he seguit a distància la seva carrera. Alguna incursió
més a la televisió com a presentadora, un disc “obligat” amb la
factoria d’Operación Triunfo, un segon treball en anglès (“My own way
home”, 2006) i col·laboracions puntuals amb diferents artistes. Fins a
“Segueix-me el fil”, presentat aquest 2010. Vaig sentir el primer single
del disc (“Tots els botons”) per la ràdio (únicament acompanyada per
una guitarra acústica) i ja vaig decidir que em compraria el CD.
Un encert. Un disc complet, rodó, que es va descobrint i gaudint a mida que
s’escolta. Amb cançons que, al meu gust, superen els singles promocionals
que s’han sentit més per la ràdio. Al meu parer el seu millor treball i un bon
gir a la seva carrera. I una mostra que es pot triomfar cantant en català!.
Artur Comas

Esquerra Republicana de Catalunya, Secció Local de Teià.
4a època. Tirada: 2.500. Dipòsit legal: B-1819-1993. Consell Redactor:
Agustí Barbolla, Artur Comas, Clara Mir, Olga Parra, Sara Pérez, Oriol Vall-llovera i Gerard Vall-llovera. Maquetació: Clara Mir. Disseny original: Mar Rodon.
a/e: esquerra.teia@gmail.com

“Segueix-me el fil, segueix-me el fil i no et perdràs;
segueix per aquí, segueix que això acaba de començar (...)
no t’imagines com t’agradarà, ni t’imagines el que sentiràs...”

Ja tinc ganes de veure cap a on ens porta aquest nou camí
iniciat per la Beth. De moment, sens dubte amb aquest disc ens
assegurem un bon regal per a aquestes festes.
Oriol Vall-llovera

Què passa amb el POUM?
ERC Teià ha estat el motor impulsor del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) i d’una proposta d’ampliació de l’espai d’interès natural (EIN) del Parc de la Serralada Litoral, entre els anys 2003 i 2008, en
què hem liderat la regidoria d’Urbanisme.
Després de fixar aquests criteris bàsics per a la revisió del POUM, aprovats per unanimitat l’any 2006, i de l’aprovació inicial del document
l’any 2008, amb els vots a favor d’ERC i CIU, el vot en contra de txT i
l’abstenció del PSC, ara ens trobem en una situació d’alentiment en el
procés de revisió.
Tot i que a principis d’any vam
rebre la proposta definitiva de
l’equip redactor del projecte, prèviament acordada entre els grups
municipals a govern (ERC i CIU),
els treballs d’aprovació provisional i la fase de resolució de les
al·legacions s’han allargat innecessàriament. La possibilitat d’aprovar
provisionalment el document abans de finalitzar la legislatura és cada
cop més llunyana. I malgrat tot, mantenim la voluntat d’enllestir-lo, ja que
era un dels nostres compromisos del programa electoral.

“Volem un Teià que preservi
l’entorn natural, el sòl no
urbanitzable de valor paisatgístic forestal i de valor
paisatgístic agrícola”

Des d’ERC continuem defensant que els treballs de revisió del POUM han
de basar-se en els criteris que defineixen l’aprovació inicial i ens mantindrem ferms fins al final del procés. Volem un Teià cohesionat socialment,
amb la construcció d’habitatges plurifamiliars, tant de promoció pública
com privada, tot defugint de la construcció dels habitatges unifamiliars,
que ocupen molt de territori i encareixen serveis com ara la neteja viària,
la xarxa d’enllumenat, o la recollida de brossa.
Volem per Teià un creixement sostenible. Qualsevol operació urbanística
ha de comportar una reserva per a habitatge social protegit, així com una
càrrega addicional de recursos econòmics per a finançar equipaments i
infraestructures públiques, i la recuperació o ampliació d’espai protegit
i de zones verdes. També haurà de resoldre els problemes de mobilitat
interna i d’aparcament, un dels dèficits més importants.
Volem un Teià que preservi
l’entorn natural, el sòl no urbanit- “No volem el POUM actual
zable de valor paisatgístic forestal (aprovat el 1993), que ha
i agrícola. Per aquest motiu vam dibuixat un Teià residencial,
liderar la proposta d’ampliació només per dormir.-hi”
de l’espai d’interès natural (actualment en tràmit a la Generalitat de Catalunya per part del Consorci
del Parc), que fou incorporada en els criteris de revisió i en el document
d’aprovació inicial del POUM al sòl no urbanitzable (amb les vinyes del
turó del Cementiri i de can Barrera, amb la vall de Rials, al camí de la Serra, etc.), a fi i efecte de preservar-ne l’entorn de manera efectiva. L’actual
Pla General (PGOU-1990) està desfasat i exhaurit; i a més ha dibuixat un
Teià residencial, un poble dormitori.
Ara, des de la responsabilitat política, no volem un POUM que no prevegi
cap tipus d’activitat econòmica (que no sigui la immobiliària) -i això, des
del lideratge d’ERC, ho hem defensat enfrontant-nos al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i al Pla Territorial Metropolità-. Volem un Teià
per viure’l, un Teià que convidi a quedar-s’hi: amb serveis, amb activitat
econòmica i en un entorn natural privilegiat.



 Possibilitat de subscriure's al Butlletí digital i deixar-lo de rebre
en format paper per tal d'estalviar les despeses d'impressió i
fomentar l'estalvi de paper.

Editorial
Reflexions després del 28-N



 Nova eina de subscripció a les notícies de l'Ajuntament per tal
de rebre-les mitjançant correu electrònic, amb l’objectiu d’impulsar
així una comunicació més eficaç entre administració i ciutadà.
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´ Ciutadana i Cooperacio´
´ Participacio
Cultura, Joventut, Comunicacio,


Nou disseny gràfic del Butlletí Municipal, introduint noves
seccions i equilibrant els apartats de l’Equip de Govern amb els de
participació d’entitats i col·laboradors externs.

❶ Editorial
❷ Un tast de Cultura
❸ Des del carrer Pere Noguera...
❹ La tasca d’Esquerra a l’Ajuntament
❺ Autobús Teià-Barcelona
❻ Ronda Maresme
❼ Somriu...


Creació d'una nova pàgina web, modernitzant la imatge
corporativa i introduint noves eines, com la possibilitat d’afegir
comentaris a les notícies.

L’estelada

COMUNICACIÓ

esquerra.cat/teia
blocs.esquerra.cat/emma-peiro

Quina ha estat la tasca d‘Esquerra
a l‘Ajuntament de Teià?

Emma Peiró

Avui, finalment, veiem complerta una de les promeses electorals
que, des d’Esquerra Teià, més temps portem treballant i
perseguint: la connexió de Teià (sortint de la rotonda d’entrada
de la Riera) amb el centre de Barcelona (arribada a la Plaça
d’Urquinaona), en un trajecte de tant sols 45 minuts. I a cost
zero per a l’Ajuntament de Teià, ja que el cost de la nova línia va
totalment a càrrec de la Generalitat.

“La lluita d’ERC Teià per aconseguir el bus directe a Barcelona ha estat llarga i complicada, amb promeses per part
del DPTOP que s’han allargat
més del que seria desitjable”

Malgrat tot, encara ens
queda camí per recórrer,
doncs els horaris que ens
han imposat (a les 7:00,
8:30 i 10:15 d’anada a
Barcelona i 18:30, 20:00
i 21:30 de tornada cap a
Teià) no són els que nosaltres volíem (un autobús a cada hora
punta 7:00, 8:00 i 9:00 pel matí i a les 18:00, 19:00 i 20:00
per la tarda), però esperem que l’èxit d’aquestes primeres
expedicions ens permeti seguir ampliant i millorant un servei que
resulta clau per a un municipi de les nostres característiques.
Des d’Esquerra Teià ens sentim orgullosos i us animem a
aprofitar i gaudir d’aquesta nova línia directa, que tant ens ha
costat d’aconseguir.

“Aquesta solució, lluny de
millorar la mobilitat al Maresme, ens aporta greus
inconvenients: dèficit de
transport públic, impacte
mediambiental i continuïtat
dels problemes de la N-II”

La millora del transport públic
i les bonificacions als peatges
eren les mesures prèvies
pactades. La construcció de
la Ronda havia de passar per
la constatació que, un cop
implantades aquestes, fossin
insuficients per garantir una
correcta mobilitat.

La nova Ronda, una alternativa lliure de pagament, doblarà el
número de vehicles de l’actual N-II ja que absorbirà una gran part
del trànsit provinent de l’autopista; així el trànsit per l’autopista
serà menys dens que el de la Ronda. I des de Teià on hi accedirem?
Doncs continuarem sense poder accedir a l’autopista i la nostra
única alternativa serà la Ronda per a desplaçar-se fins a Barcelona,
amb els inconvenients de trànsit que això ens suposarà.
A més a més, aquest augment de trànsit genera una important
contaminació acústica i lluminosa, especialment als barris de
Vallbellida, Vallmora i La Plana. A Teià n’estem tips de certes

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya defensem
l’acord adoptat el dimarts 16 de març de 2010 entre el Consell Comarcal
del Maresme, la majoria de les forces polítiques que l’integren, i el propi
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. En aquest acord
es fixaven un seguit de mesures que són prèvies a la construcció de
la nova Ronda del Baix Maresme, i que són objectius irrenunciables.
Aquestes mesures reflecteixen el nostre model de mobilitat global a
la comarca que passa per una aposta clara per millorar el transport
públic al Maresme, tant del transport públic ferroviari, i per carretera,
com de bonificacions als peatges.
Aquest document fa referència també a la necessitat d’acordar
amb les administracions locals (Ajuntaments i Consell Comarcal)
les alternatives existents en la proposta de Ronda Maresme,
remarcant que “l’estudi d’alternatives s’haurà d’acordar amb
les administracions locals del Maresme”, i que “en tot cas seran
l’estudi de trànsit, l’estudi de mobilitat i l’estudi informatiu,
els documents fonamentals que permetran escollir la millor
alternativa per a la millora de la mobilitat de la comarca”.

Atès que el Departament de PTOP no ha complert els compromisos



decisions que han condicionat el nostre territori sota la teòrica
protecció mediambiental, amb la implantació d’un connector
natural i la limitació del creixement del sòl industrial. I la Ronda?
No suposa cap problema mediambiental per Teià? Aquesta
nova infraestructura viària provoca una important ocupació del
territori, un fort impacte mediambiental sobre la població i sobre
una important zona no urbanitzable d’ús agrícola, sense tenir en
compte la proximitat del PEIN, que es troba a poc més de 350
metres de l’autopista en els límits municipals entre Teià i Premià
de Dalt.


Incorporació de la figura de l’agent d’acollida, a càrrec del
Consell Comarcal del Maresme, que consisteix a realitzar sessions
informatives a les persones que s’empadronen a Teià (siguin
immigrants o no) per tal d’explicar els serveis que s’ofereixen al
municipi -tant de l’administració municipal, com d’entitats-, per tal
de promoure la integració i la vida al poble.


Realització de dues audiències públiques a l’any per tal
d’informar sobre els temes més rellevants de l’Ajuntament.

COOPERACIÓ

Des d’ERC Teià pensem que, en primer lloc, cal garantir una
potent xarxa ferroviària, ampliant-ne les hores de pas i construint
bosses d’aparcament prop de les estacions. Una potent xarxa
d’autobusos des dels diferents municipis directa cap a Barcelona,
així com bosses d’aparcament també a les àrees de l’autopista
(amb accés des de tots els
municipis), per facilitar la “Rebutgem la construcció
d’aquesta nova via i ens
implantació del carril bus.


Creació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat,
l’òrgan encarregat de coordinar totes les iniciatives vinculades a
l’àrea de Cooperació.


Organització d’activitats de sensibilització a partir de les
demandes del Consell de Cooperació.


Atorgament de subvencions als projectes de cooperació al
desenvolupament, totes gestionades pel Consell de Cooperació,
que s’encarrega de decidir l’import atorgat, el seguiment dels
projectes i la justificació de la subvenció.

manifestem contraris a la
En aquesta situació rebutgem construcció de calçades lala construcció d’aquesta nova terals a la C-32 ràpides”
via i ens manifestem contraris
a la construcció de calçades laterals a la C-32 ràpides, pensades
exclusivament com a infraestructura de pas, per prioritzar una
via que relligui tots els municipis del Baix Maresme i en millori la
connexió i els moviments dels seus ciutadans i ciutadanes.

CULTURA
 Inversió d’acondicionament de la Casa Municipal de Cultura de
La Unió: adequació de la sala d’exposicions, reconversió del punt de
lectura en aules pels cursos, implantació de l’ascensor i habilitació
de l’entrada del carrer Berenguer Raudors per a discapacitats.

Emma Peiró

 Trasllat del Fons Batllori Jofré a la CMC La Unió per donar-hi impuls
tot ubicant-lo en un lloc accessible, i aprofitant la reorganització de
l’àrea pel que fa a equipaments, però també a personal.

Propostes del Grup Municipal d’ERC a les al·legacions a
l’Estudi informatiu i d’impacte ambiental de la Ronda del Baix Maresme

El nostre posicionament rebutja la construcció de calçades laterals
a la C-32 ràpides, pensades exclusivament com a infraestructura de
pas, per una via que ha de relligar tots els municipis del Baix Maresme
i millorar-ne la connexió i els moviments dels seus ciutadans.

Anna Maria Balada


Establiment de les Trobades de Proximitat, en què, cada darrer
dijous de mes al tarda, els regidors de l’Equip de Govern atenen vilatans i
vilatanes per tal de recollir suggeriments i atendre les seves inquietuds.

 L’aposta per una gestió econòmica de La Unió feta directament
des de l’Ajuntament, eliminant-ne el Patronat i afavorint la
trasparència dels diners públics.

que tenia amb el Consell Comarcal del Maresme, ja que no s’han
aplicat cap dels acords fixats a l’acord de mobilitat del 16 de
març per millorar el transport públic de la comarca,

 Externalització de la gestió dels tallers i cursos de La Unió per tal
de regularitzar-ne els pagaments i la contractació del professorat, i
reformular-ne la programació trimestralment.

DEMANEM:

 Reformulació de la programació de la Sala d’Exposicions de La
Unió i la dinamització del Fons Batllori.

1) Que sigui aturat el procés d’aprovació de l’estudi informatiu
i estudi d’impacte ambiental de la Ronda del Baix Maresme
fins que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
executi els compromisos assumits en signar l’acord amb el
Consell Comarcal del Maresme per a la millora integral de la
mobilitat a la comarca.

 Reorganització i regulació de l’ús dels espais municipals de La Unió.
 Construcció de la Biblioteca Can Llaurador.
 Aconseguir el finançament d’un 95% del projecte d’Arxiu Històric
Municipal que començarà la seva construcció el 2011.

2) Que es condicioni la construcció de la Ronda del Baix Maresme
al fet que un cop implantades totes les mesures previstes a
l’acord, es constati que aquestes són insuficients per garantir
una correcta mobilitat pels ciutadans del Maresme i els que es
desplacen a través d’aquesta comarca.

 Difusió del patrimoni històric local: millorant l’ubicació del Fons Batllori,
catalogació i arxiu del Fons Barrera a la Biblioteca de Can Llaurador; i,
actualment en procés de recuperació i catalogació del Fons Local.

Manteniment de la programació del cicle festiu del calendari i la
programació estable d’espectacles familiars, i un cicle de concerts a la
fresca que completava el clàssic concert d’estiu als jardins de Can Godó.

3) Que es posin en marxa les polítiques d’actuació per potenciar
el transport públic, com per exemple el funcionament correcte
de la xarxa de tren, la construcció d’aparcaments de connexió
amb prou capacitat a prop de les estacions de trens i d’autobusos,
la creació d’una xarxa potent d’autobusos que surtin des dels
diferents municipis directes cap a Barcelona ciutat en les hores
més problemàtiques, etc.
Grup Municipal d’Esquerra Teià

 Traslladar la gestió de la Cella Vinaria (CAT) a la Mancomunitat
de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià, convertint-lo així en un
equipament supramunicipal d’interès turístic comarcal.
 Potenciar la participació ciutadana en l’ambit cultural: Comissió
de Festes, Comissió Fons Batllori, Consell Municipal de Cultura,
Comissió d’Exposicions de la CMC La Unió.



La lluita d’Esquerra Teià “Avui, finalment, veiem comper aconseguir el bus plerta una de les promeses
directe cap a Barcelona ha electorals que, des d’Esquerra
estat llarga i complicada,
Teià, més temps portem treamb promeses per part
del
Departament
de ballant i perseguint”
Política Territorial i Obres Públiques que s’han allargat més del
que seria desitjable. L’any 2007 es signava un compromís entre
el Departament i els alcaldes del Maresme per finançar millores
i inversió en els serveis de transport públic existents, però no va
ser fins el passat 16 de març de 2010 que el Departament recollia
la nostra proposta d’implantar una línia d’autobús directa que
enllacés Teià amb Barcelona, passant alhora per Masnou i Alella.

La construcció de la Ronda del Maresme ha arribat, sobtadament,
com la solució definitiva a la mobilitat de la comarca. Una solució
teòrica que no respecta els acords previs i que, lluny de millorar-ne la
mobilitat, ens aporta greus inconvenients: dèficit de transport públic,
impacte mediambiental i continuïtat dels problemes de la N-II.



La mobilitat en transport públic dins i fora del nostre municipi ha
estat sempre una de les prioritats del Grup Municipal d’Esquerra Teià
al llarg dels darrers anys. Ja en els programes electorals de 2003
i de 2007 ens fixàvem com un dels objectius prioritaris la connexió
directa entre Teià i Barcelona, la qual es va aconseguir parcialment
amb l’allargament del Bus Nit fins al nostre municipi en el trajecte
d’anada (fins llavors el bus nocturn que venia de Barcelona només
parava a Teià en el trajecte de retorn i, per tant, els teianencs i
teianenques que l’agafaven tardaven ben bé una hora i tres quarts
en arribar a casa).

ERC Teià s’oposa a la construcció de la nova Ronda



Promeses complertes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

RONDA MARESME

´ Ciutadana i Cooperacio
´ Participacio
´
Cultura, Joventut, Comunicacio,

`
NOU BUS TEIA-BARCELONA

