 Participació en la gestió del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral ostentant-ne la presidència i vicepresidència, per tal de
potenciar la protecció del nostre entorn natural i la promoció del
turisme rural.
 Impuls i aprovació de la proposta d’ampliació del Pla Especial d’Interès
del Parc de la Serralada Litoral amb la inclusió de la vall de Rials i el Turó
del Cementiri i altres zones forestals i de conreu de la vinya.


Senyalització, des del Parc de la Serralada Litoral, de camins i
vies rurals, i altres rutes naturals del nostre patrimoni local.

 Potenciació de les actuacions del Pla de prevenció d’incendis
(PPI) i la dotació específica de les tasques de l’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF) de Teià en matèria de prevenció d’incendis, i
conservació i manteniment de pistes i camins.
 Promoció de la plantació d’arbrat i enjardinament de zones verdes
d’acord amb criteris de sostenibilitat, tot afavorint espècies autòctones.
 Introducció del servei de recollida diferenciada de la brossa
orgànica des del 2004, fomentant també, a través de diferents
campanyes informatives, la cultura del reciclatge per a contribuir a
la conservació i millora del medi ambient.


Implantació d’incentius fiscals per a la recollida selectiva de
residus urbans i l’ús de la deixalleria mancomunada.

SANITAT
 Trasllat de les competències sanitàries al Servei Català de la
Salut amb l’obertura del nou Centre d’Atenció Primària (CAP Teià)
ubicat a la Plaça de Catalunya.
 Assoliment del servei de pediatria dos dies setmanals al propi
municipi, i la resta, de manera normalitzada amb el pediatra de
referència, al Masnou.
 Acompliment del compromís adquirit pel Departament de Sanitat
sobre la creació d’un punt de referència del Programa d’Atenció a
la Dona a l’Àrea Bàsica de Salut Ocata-Teià.

Acompliment del compromís adquirit pel Departament de
Sanitat sobre la creació d’un Centre de Dia d’atenció a les malalties
mentals a l’Àrea Bàsica de Salut Ocata-Teià.


Potenciar i mantenir el nou nucli zoològic municipal, gestionat
per l’entitat local Associació DANA.

 Potenciar i mantenir el programa de control de colònies de gats,
gestionat per l’entitat local Associació DANA.

Seguim
fent Teià!
Ara més
que mai

1

Emma Peiró, 37 anys

Candidata a l’alcaldia de Teià
Viu a Teià des dels 20 anys. Casada i amb dos fills.
Llicenciada en Filosofia, i màster en Gerontologia
Social Aplicada. Amb 8 anys d’experiència al govern
municipal, actualment és 1a Tinent d’alcalde i
regidora de Cultura, Educació i Medi Ambient.
A Esquerra Teià hem consolidat un relleu per deixar pas a noves
generacions; una candidatura amb persones joves, regidors i
regidores amb experiència a govern, persones implicades en el dia
a dia de Teià, vinculades a entitats, professionals experts en àmbits
que volem potenciar, persones que estimen Teià, que són de Teià.
Una candidatura que renova el seu compromís públic amb Teià
per afrontar tots els reptes de futur, que segueixen sent molts,
i importants. Potenciant l’activitat econòmica des de diferents
sectors, optimitzant encara més la gestió municipal (dels
equipaments esportius, la gestió de residus i la neteja viària),
prioritzant l’arrelament de petits i joves amb la consolidació de
l’oferta de serveis bàsics (l’institut, l’autobús o la biblioteca), i amb
l’aprovació definitiva del Planejament Urbanístic que contempla
els criteris bàsics de cohesió social, de creixement sostenible i de
protecció de l’entorn natural.
En aquests vuit anys d’experiència a govern, gestionant les àrees de
sanitat, benestar social, gent gran, educació, medi ambient i cultura, he
viscut amb satisfacció poder veure la feina enllestida, desenvolupant
projectes rellevants per Teià, com ara els habitatges per a la gent gran
i el Consultori de Salut de la Plaça Catalunya, els habitatges públics a
La Plana o l’autobús directe Teià-Barcelona. A més a més d’acomplir
els meus compromisos com a consellera comarcal del Maresme i
vicepresidenta del Parc de la Serralada Litoral.
I ara vull encapçalar el projecte d’Esquerra Teià, i ho faig amb il•lusió
i valentia. Per responsabilitat, per donar continuïtat a la presència
d’Esquerra Teià a govern, perquè som claus per governar. Per
voluntat de servei a Teià; perquè crec en el servei a les persones. I,
perquè m’encanta la política i gaudeixo fent la meva feina.
La meva experiència municipal, i la rigorositat que caracteritza la meva feina,
em donen la seguretat i tranquil·litat que necessitem per governar. La dosi
d’il·lusió, d’empenta i valentia, me la dóna l’equip d’Esquerra Teià, i les moltes
persones que a títol individual m’han transmès el seu suport dia a dia.
Jo, fa gairebé vint anys que visc a Teià, i hi han nascut els meus dos fills:
en Biel i l’Aleix. M’estimo aquest poble i és el lloc on vull viure amb la
meva família. Per a mi, aquesta és la raó essencial per comprometre’m
amb Teià.

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

Ara més que mai, volem seguir decidint. Ens sentim orgullosos de
Teià, i volem que vosaltres també us en sentiu.

La vostra paraula és la que val. Si ho voleu, plegats,
Seguim fent Teià.

´ Benestar Social i Gent Gran
Mobilitat, Medi Ambient, Sanitat, Educacio;

MEDI AMBIENT

núm.

Millora de l’accessibilitat vial i dels equipaments públics amb
l’eliminació de barreres arquitectòniques.
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d’Esquerra a l’alcaldia, Emma Peiró

 Elaboració de tríptics amb el recorregut dels camins escolars per
accedir als centres educatius a peu i amb vehicle, tot assenyalant les
zones d’accés i aparcament.

❶ Presentació de la candidata

 Creació de bosses d’aparcament a Can Barrera (al camí del Cementiri)
i a La Plana.

❷ La tasca d’Esquerra a l’Ajuntament:
Medi Ambient, Mobilitat i Atenció a les
persones

 Creació de l’aparcament amb limitació horària al centre del poble per afavorir
la rotació en la zona comercial i la promoció del comerç local i de proximitat.

Eleccions Municipals 2011


Implantació descomptes per a l’ús del transport públic per als
col•lectius de gent gran, joves fins a 18 anys, persones en situació d’atur
i persones amb discapacitat.

❸ La candidatura d’Esquerra per a les

 Millora del servei de transport públic urbà Teià-Ocata, augmentant-ne
la freqüència de pas.

L’estelada

Implantació del nou servei de bus directe Teià-BCN.

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



´ Benestar Social i Gent Gran
Mobilitat, Medi Ambient, Sanitat, Educacio;

MOBILITAT

Quina ha estat la tasca d‘Esquerra
a l‘Ajuntament de Teià?
EDUCACIÓ
 Implantació de l’escolarització obligatòria des dels 0 als 16
anys al propi municipi, amb la creació de l’Escola Bressol Municipal
i el nou Institut de Teià.
 Gestió i seguiment de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons,
mantenint l’oferta de 61 places, amb un projecte educatiu de qualitat.
 Execució de la primera fase del projecte d’Ampliació i Reforma
Integral de l’Escola El Cim: amb l’ampliació de l’aulari d’infantil i
del nou gimnàs.


Reurbanització dels camins escolars i les escales cap al Cim.

 Posada en marxa del nou Institut de Teià oferint la primera fase
d’escolarització obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO).
 Adequació dels accessos cap a l’Institut pel torrent de Sant
Berger, el carrer Folch i Torres i el camí de Premià de Dalt, per tal de
garantir la seguretat viària de la zona.
 Gestió i oferta d’activitats per a infants entre 0 i 3 anys oberta
a tota la població, a través de l’Espai Trobada de l’Escola Bressol
Municipal Els Galamons.


Oferta de Casals d’Estiu i Nadal.



Suport a la gestió de programes de compra i lloguer de llibres
de text, des de l’escola El Cim i l’Institut de Teià.



Suport a l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter lúdic,
formatiu, cultural i esportiu a través de l’AMPA El Cim.

 Elaboració de convenis d’actuació amb el GRAMC per gestionar
els programes d’acolliment i atenció educativa a l’alumnat procedent
de famílies immigrants.
 Previsió d’ajudes econòmiques escolars a famílies amb pocs recursos.
 Posada en marxa de l’escola d’adults mancomunada amb El Masnou.

BENESTAR SOCIAL
 Rehabilitació de Ca la Cecília i trasllat dels serveis socials al
centre del poble amb l’objectiu de concentrar-hi els serveis destinats
a gent gran i fer més accessible a la població els serveis socials.
 Posada en marxa dels habitatges per a la gent gran de la Plaça Catalunya.
 Establiment dels recursos i mesures necessàries per a l’aplicació
de la Llei de la Dependència, ampliant, entre d’altres, el Servei
d’atenció a Domicili i el Servei de Teleassistència.


Mantenir i potenciar el servei de Centre d’Informació per a
Treballadors Estrangers (CITE) de manera mancomunada.

 Redacció d’un estudi sobre les persones amb discapacitat física i/o
psíquica amb l’objectiu de realitzar propostes de futur per a la seva atenció.
 Col•laborar i oferir suport econòmic a les entitats comarcals que
treballin en la promoció i integració de les persones discapacitades.


Reserva d’habitatge públic a La Plana per a col•lectius amb
discapacitat, garantint l’accés a una vivenda digne i habitable.

GENT GRAN


Oferta d’un programa estable d’activitats dirigides a la gent
gran: xerrades, tallers, espectacles i sortides.
 Promoció del Punt d’Informació per a Gent Gran.
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Clara Mir, 30 anys

Sara Pérez, 43 anys

Olga Sabater, 46 anys

Olga Parra, 49 anys

Oriol Vall-llovera, 35 anys

Viu a Teià des dels 7 anys. Li agrada viatjar i
escriure. Aquesta legislatura ha estat 2a Tinent
d’alcalde i regidora de Comunicació, Participació
Ciutadana, Joventut i Cooperació. Ha treballat com
a tècnica de Comunicació a ERC Maresme. Es va
incorporar al projecte d’Esquerra com a independent,
tot i que l’any 2007 es va fer militant.

Nascuda al Masnou, ha estat resident a Sant
Joan de les Abadesses i des de fa 33 anys,
teianenca. Casada i amb dos fills. És regidora
de Benestar Social, Sanitat i Gent Gran des
del 2009. Dona d’activitat teatral, és membre
dels grups de teatre de la Palma i del grup
Tres o Vint. Militant des del 2007.

Filla de Teià. Està casada i té un fill de
7 anys. Dona de vida associativa, és membre
de la Coral Esclat i participa amb el grup
Teiatre. Ha col·laborat durant molts anys en
la Comissió de la Festa Major. També ha format
part de la Colla Gegantera de Teià. S’incorpora
al projecte municipal com a independent.

Viu a Teià des de l’any 1990. Casada i amb
tres fills. Doctora en Medicina i Cirurgia.
És pneumòloga i responsable de la Unitat de
Trastorns del Son de l’Hospital universitari
del Sagrat Cor. Ha format part de l’Ampa El Cim
i actualment és membre del CE de l’institut.
Voluntària del GRAMC. Independent.

Casat i amb dos fills. Viu a Teià des de fa 27 anys.
Ha estat regidor de Cultura i Joventut de l’any
2003 al 2007. Ha estat cap de Departament en una
empresa de manteniment i serveis. Actualment és
membre de l’Ampa i del grup Teiatre, i ha estat
l’Esplai durant 10 anys. Ha estat jugador del C.F.
Teià i ha col·laborat al GRAMC. Independent.
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Gerard Vall-llovera, 27 anys

Anna Maria Balada, 31 anys

Andreu Porta Clota, 47 anys

Isaac Compañó, 29 anys

Núria Asensio, 46 anys

Viu a Teià des de les 3 setmanes de
vida. Llicenciat en Ciències Polítiques
i
Periodisme.
Actualment
treballa
al
Departament de Comunicació de la UPF. Ha
estat vinculat al C.F. Teià i a l’Esplai.
També ha col·laborat amb el grup Teiatre i
els Dimonis de Teià. Independent.

Teianenca de tota la vida. Ha estat
regidora d’Hisenda i Mobilitat des del
2008. Llicenciada en Ciències Polítiques
i Màster en Gestió Pública. Actualment és
assessora personal a Barclays Bank. Ha estat
vinculada al Cau, al Teià Futbol 5 i l’AE
Teià. Militant des del 2005.

Fa 22 anys que és teianenc. Casat i amb dos fills.
És mestre a l’escola pública des de l’any 1985,
i actualment és professor de l’Aula d’Acollida
de l’institut Cristòfol Ferrer de Premià de Mar.
Soci del Gramc, ha estat cantaire de la Coral
Esclat i membre de la colla sardanista Cel Rogent.
És president de la Secció Local d’ERC Teià.

Va néixer a Teià, i en fa dos que viu al Masnou.
Diplomat en Treball Social, actualment treballa
com a educador social a la Llar Santa Rosalia.
Home de vida associativa, actualment és cap de
la colla dels Dimonis de Teià i president del
Teià Decideix. Ha estat membre de l’Esplai i del
grup Teiatre. Militant des del 2009.

Viu a Teià des de l’any 1990. Casada i amb tres
filles. És llicenciada en Filologia Catalana.
Actualment treballa com a administrativa
a la Unitat d’Epidemiologia de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol. Va jugar a la
Secció de futbol sala femení del CF Teià durant
11 anys i en va ser la capitana. Independent.
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Josep Maria Ripollès, 41 anys

Jaume Sala, 50 anys

Andreu Porta Espelt, 20 anys

Andreu Bosch, 46 anys

Albert Gallés, 34 anys

Viu a Teià des de fa 4 anys, però és maresmenc
de tota la vida. Té un fill de 6 anys. Estudis
de Mestre en especialitat d’Educació Física i
Màster de Màrqueting per Entitats Esportives.
Actualment és director de les instal·lacions
esportives de la Federació Catalana de Persones
amb Discapacitat Física. Independent.

Teianenc des del 1970. Casat i amb tres fills.
Es va incorporar al projecte d’Esquerra l’any
2003. Actualment és propietari d’un taller de
mecànica d’automòbils al Masnou. Afeccionat
al futbol, a la bicicleta, la música i,
sobretot, al bricolatge. S’incorpora a les
llistes com a independent.

Teianenc de tota la vida. És estudiant de 3r
de Sociologia a la UAB. Membre de la Colla de
Dimonis i ha estat monitor de l’Esplai Itaca
durant 3 anys. Forma part de la Comissió Jove
des de la seva formació i és secretari de
l’entitat “Teià decideix”. És militant de les
JERC on exerceix de Conseller Nacional.

Fill de Teià. Casat i amb tres filles. Filòleg. Ha
estat alcalde de Teià del 2003 al 2009, liderant
projectes com l’institut, la biblioteca, el nou
CAP, l’escola bressol, els habitatges de la Plana
o el celler romà. Actualment és director de l’Àrea
de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull
i professor de la Universitat de Barcelona.

Va arribar a Teià amb 6 anys i hi ha viscut
fins als 27. Casat i amb tres fills. Diplomat en
Ciències Empresarials i Postgrau en Gestió de la
Mobilitat. Ha estat regidor d’Hisenda i Mobilitat
del 2003 al 2007. Actualment és autònom i tècnic
especialista en avaluació de serveis de transport
públic. Monitor del Cau durant 7 anys. Militant.
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