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Les polítiques municipals, per ser efectives, necessiten conèixer les carac-
terístiques i demandes del poble allà a on es volen aplicar
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El primer que cal és un coneixe-
ment directe del poble. És a dir, cal 
trepitjar-lo, relacionar-se amb els 
seus vilatans, passejar, pregun-
tar, participar, apreciar-lo,   Però 
queda una part del coneixement 
del poble que no es pot veure di-
rectament, que no és observable. 
Podem creure que en el poble hi 
viu gent gran però no sabem si és 
amb més o menys proporció que 
en un altre poble; o bé creure que 
el nivell de vida és alt o baix, però 

A Teià hi viuen poc més de 6.100 
persones. El repartiment entre 
homes i dones és pràcticament 
igual (49,7% d’homes i 50,3% de 
dones) i molt semblant al repar-
timent que es dona al Maresme i 
a Catalunya.
Comparativament, la pobla-
ció de Teià és més envellida. 
L’estructura de la població per 
edat es pot veure a la figura. Ob-
servem, per tant, que el pes de 
la població de 85 i més anys és 
del 3,6%, més alt que el corres-
ponent al Maresme (2,5%) i a Ca-
talunya (2,7%).

La població de Teià

Els nostres habitatges

no sabem si més alt o més baix que 
a d’altres pobles. A més, si ho fem 
per via d’observació directa co-
rrem el risc d’arribar a conclusions 
esbiaxades, ja que dependran de 
l’entorn en el qual ens relacionem. 
Per tant, necessitem dades i infor-
mació contrastada. Aquestes xifres 
que donem a continuació volen aju-
dar a conèixer millor el poble allà 
a on vivim. Són d’elaboració pròpia 
a partir de dades de l’Idescat i de 
l’Observatori d’Empresa i Ocupació.

Saps com és Teià?

Magnituds econòmiques

13 
Nombre de 

regidors

1Comparant amb els valors del 
Maresme i de Catalunya, Teìa té 

una taxa d’ocupació més alta i una 
taxa d’atur més baixa

2Si s’utilitza la taxa d’atur re-
gistral, aquest valor per a Teià 

(desembre de 2014) és del 10,3%, 
força més baix que el valor del Ma-
resme (18,7%) i que el global de 
Catalunya (16,8%). . 

3El percentatge de persones que 
treballen al sector dels serveis 

(82,3%) és més alt que el percen-
tage de persones que treballen 
en aquest sector tant al Maresme 
(79,8%) com a Catalunya (77,9%)

4ocupació generada al municipi 
de Teià, veuríem que entre el 

sector de comerç a l’engròs i les 
activitats sanitaries i de serveis so-
cials es genera quasi bé el 50% de 
l’ocupació (48,2%).

Nivell alt d’instrucció. Un tret dis-
tintiu de la població de Teià és el seu 
alt nivell d’instrucció. Així, el 29,3% 
de tota la població té ensenyament 
unversitari, força més alt del co-
rresponent al Maresme (19,7%) i del 
global de Catalunya (20,3%). 
Estabilització del creixement 
de la població. Si examinem 
l’evolució de la població de Teià 
veurem que desde l’any 1998 al 
2009 el creixement va ser alt, però 
a partir d’aquest darrer any la po-
blació s’ha estabilitazat. Quelcom 
semblant ha passat al Maresme i 
al conjunt de Catalunya.

4.288 
cens 

electoral

7.025.772 
Pressupost 
municipal

2.478
habitatges 

(2011)

Els habitatges de Teià són ocupats, 
bàsicament, en règim de propietat, 
i la seva superficie útil és, com-
parativament, molt alta. D’acord 
amb els cens de 2011, Teià regis-
tra 2.478 habitatges, dels quals 
n’hi ha 2.164 de principals i 185 
de secundaris. Per als habitatges 
principals, el règim de propietat 
representa el 81,2%, força més alt 
del valor correponent al Maresme 
(76,1%) i al global de Catalunya 
(74,3%). No obstant, el que és més 
distintiu dels habitatges de Teià és 
la seva elevada superficie útil. Aixi, 
el percentatge d’habitatges princi-
pals que tenen una superficie útil 
superior als 120 m2 és del 47%, 
molt més alt que els valors co-
rresponents al Maresme (17,8%) i 
a Catalunya (12,5%).

Estructura de la població per grups d'edat

de 0 a 14 anys de 15 a 64 anys de 65 a 84 anys de 85 i més

Create infographics

Create an infographic

More like that…
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Més ocupació i menys atur

Façana de la Palma



Som persones crítiques i autocrítiques, i al-
hora entusiastes i engrescades en el projecte 
col·lectiu de fer un Teià millor

Naixem amb la vo-
luntat d’aglutinar i 
eixamplar

Agraïments

Lectura del manifest a la 
Unió el passat 27 de febrer

Hem fet molta feina....
i ara volem anar per feina

Volem agrair la participació de les 
entitats, els barris, els col·lectius 
i a les persones que ho han fet a 
títol individual.  Des del mes de 
gener que vam iniciar les troba-
des ens heu escoltat, ens heu su-
ggerit i sobre tot ens heu ajudat 
a entendre i compendre les vos-

tres inquietuds i preocupacions. 
Aquests fets que ens han permès 
centrar la nostra mirada allà on 
és important per tots vosaltres 
i per la resta de vilatans, per tot 
això en resta únicament donar-
vos les gràcies a tots per la vostra 
col·laboració. 
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Estem vivint un temps d’incertes 
en molts aspectes però a la vegada 
estimulants. En aquest context, un 
grup de vilatans de Teià hem decidit 
aplegar-nos en un grup de treball, 
anàlisi i actuació en l’àmbit de la 
política municipal. Som un grup de 
persones políticament indepen-
dents que ens hem implicat i hem 
participat, en diferent mesura i de 
diferents espais, del poble. 
La nostra intenció és detectar ne-
cessitats, velles i noves, i buscar 
oportunitats de millora per a tots 
els que vivim al poble. Som cons-
cients que, per circumstàncies 
econòmiques, no és temps de 
grans inversions. No obstant això, 
creiem que és temps d’esmolar 
l’enginy i la creativitat per oferir 
serveis que facin la vida millor i 
més fàcil a tots els que vivim i con-
tribuïm a Teià.
Creiem en el municipalisme, en 
una política municipal que, sense 
renunciar als ideals, resolgui de 
manera pragmàtica i amb solvèn-
cia els problemes dels ciutadans, 
tot fent-los partícips en una demo-
cràcia real que torni el poder de 
decisió al ciutadà a petita escala.   
Som persones molt diferents que 
tenim ganes de posar al servei 

L’equip treballant: Ens hi vam posar 
al juliol i en els primers contactes 
vam compartir molts cafès....
Al setembre fem la 1ª trobada, ja 
hi som tots! Las primeres reunions 
són molt il·lusionants, assumim els 
primers reptes i prenem les prime-
res decisions, de seguida ho tenim 
clar, el nostre cap de llista serà 
l’Andreu Bosch.
Cal organitzar-nos, comencem les 
reunions, per molts és la primera 
vegada en política municipal, i abans 
de pensar en el futur cal fer un repàs 
d’on som i d’on venint. Tenim les pri-
meres sessions magistrals dels nos-
tres experts, aprenem, coneixem da-
des, fem debats i reflexionem. Com-

del poble les nostres habilitats 
i competències; i ho volem fer 
amb honestedat, sense conflic-
te d’interessos, amb proximitat, 
humilitat, rigor, respecte i ama-
bilitat. Emmirallats en models 
de societat progressistes. I amb 
legítima ambició, però sense 
submissió a directrius partidis-
tes. Estant al servei del poble, 

però sense servituds.  Som per-
sones crítiques i autocrítiques, i 
alhora entusiastes i engrescades 
en el projecte col·lectiu de fer un 
Teià millor. 
Som un grup de persones obert 
a tothom que es vulgui adherir al 
nostre compromís; sigui delegant-
nos la tasca, o implicant-se acti-
vament. Naixem amb la voluntat 
d’aglutinar i eixamplar. 
Podeu llegir el manifest sencer 
a www.compromisambteia.
com, on també el podeu subs-
criure. O ens podeu fer arribar 
la vostra opinió al respecte a cat.
erc.teia@gmail.com 

partim experiències i neguits amb 
els governs veïns, rebem la visita 
de l’Alcalde de Alella, Andreu 
Francisco. Ens preparem i fem 
formació, aprenem de lideratge 
polític, govern local i de com pre-
parar una candidatura municipal. 
Després d’un temps de feina hem 
avançat molt però volem fer debat 
en profunditat, conèixe’ns millor i 
definir els nostres objectius,  pre-
parem la nostre cimereta.
Ja sabem una mica més de tot 
plegat, tenim definit el nostre 
projecte i volem explicar feina 
feta als Teianencs. Preparem 
els nostres actes de presentació 
amb molta il·lusió i molts nervis. 
Comptem amb un gran equip, 
som multidisciplinars, tenim 
guionistes, redactors, presenta-
dors, fotògrafs, tècnics, experts 
de la imatge, comunity manager, 
ho tenim tot a punt.... 
Ho volem explicar a tothom, pre-
parem cartells, díptics, xarxes so-
cials... Volem compartir els nostre 
projecte i sobre tot volem escoltar, 
fem reunions amb associacions i 
amb veïns, són al carrer.

Hem fet molta feina i 
estem preparats per 
fer-ne més



Programa CaT + ERC 
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• Impulsarem la transparència en el govern municipal 
prenent com a referència els indicadors del Mapa de les 
Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local de 
Catalunya (infoparticip@ de la UAB) i amb la inclusió d’un 
apartat específic al web municipal.

• Utilitzarem el diàleg amb la ciutadania i amb les forces 
polítiques com a principal eina per a la construcció de les 
polítiques municipals. Volem ser un govern que parla i 
que escolta, des del rigor i el respecte.

• Farem una gestió municipal més eficient, millorant 
la gestió de les persones i dels recursos econòmics, i 
optimitzant l’estructura administrativa. Alhora, millora-
rem els mecanismes de comunicació amb els vilatans. 
Volem fer-ho més fàcil.

Compromesos 
amb un bon govern 
municipal

Compromesos 
amb l’atenció a les 
persones

• Apostarem per un govern obert que treballi des de la 
proximitat, per detectar necessitats i buscar oportuni-
tats de millora, establint dinàmiques assembleàries amb 
capacitat concreta de decisió.

• Facilitarem l’accés dels vilatans als responsables 
polítics a través de trobades periòdiques amb l’alcalde, 
amb el govern; trobades de barri, sectors i urbanitza-
cions, i audiències públiques.

• Promourem la participació ciutadana mitjançant la im-
plantació de mecanismes efectius de partipació, a través 
de consultes per a projectes rellevants, referèndums vin-
culants, consells de participació i espais de recollida de 
propostes per a petites actuacions (mobiliari urbà, sen-
yalització i retolació viària, pavimentació i enjardiment…) 

• Donarem suport a totes les entitats i institucions del 
poble que prestin serveis amb finalitat pública.  

És temps de compromís

• Promourem la dinamització del Casal per a la Gent 
Gran i habilitarem el seu espai exterior a Ca la Cecília.

• Posarem en funcionament el local de la Cooperativa 
per a serveis assistencials.

• Posarem en servei el programa de Taxi a demanda per 
a gent gran i persones amb mobilitat reduïda.

• Donarem suport, a través dels Serveis Socials, a la tas-
ca de Càritas Teià.

• Mantindrem els ajuts socials en l’àmbit escolar i as-
sistencial (teleassistència, atenció a domicili, beques…)

• Millorarem l’atenció a la infància coordinant les acti-
vitats des de diferents àrees i en promourem de noves.

• Garantirem una bona coordinació entre la policia lo-
cal i els mossos d’esquadra per millorar la seguretat 
ciutadana.

Basarem l’acció de govern 
en el diàleg, la participació 
ciutadana i la transparència; 
establint mecanismes 
efectius de comunicació amb 
les persones

Serem sensibles a les ne-
cessitats de les persones, 
cercant solucions a aquelles 
petites coses que ens fan la 
vida més fàcil

Compromesos amb 
la participació directa 
de la ciutadania

BLOC 1: Bon govern, participació i persones

En aquestes quatre pàgines us presentem el programa electoral de Compromís amb Teià +ERC, un 
programa basat en el rigor i la planificació, per una gestió més eficient al servei de les persones
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BLOC 2: Educació i cultura, joventut i esport

• Donarem tot el suport als centres educatius públics i po-
tenciarem una continuïtat educativa entre Els Galamons, El 
Cim i l’institut Turó d’en Baldiri.

• Impulsarem la funció que desenvolupa el Consell Es-
colar municipal com a organisme de consulta, proposta i 
participació de tots els sectors relacionats amb l’educació 
al nostre poble.

• Desenvoluparem el pla educatiu d’entorn per donar una 
resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives.

• Fomentarem l’educació en valors cívics a través de l’oferta 
de serveis (activitats docents, de lleure, etc.).

• Promourem espais educatius i de reflexió a l’entorn dels con-
flictes i les diferències de gènere.

Compromesos 
amb l’educació i la 
cultura • Potenciarem la Comissió Jove com un espai de decisió 

i participació real del jovent del municipi. Volem que es 
debatin, proposin i realitzin accions de govern en tots els 
àmbits que es considerin oportuns i en col·laboració amb 
altres regidories.

• Estudiarem la viabilitat de reubicar el Casal de Joves 
en un nou espai on es pugui ampliar l’oferta d’activitats 
culturals i d’oci, donant servei a totes les franges d’edat 
de joves. Volem vincular el trasllat a un procés de parti-
cipació en què  els joves decideixin quin és el casal que 
volen (ubicació, serveis, gestió...).

• Donarem nous usos a la biblioteca, ampliant l’horari 
de reforç acadèmic per als joves i mantenint-la oberta 
vespres i caps de setmana en èpoques d’exàmens, i ha-
bilitant també una sala d’estudi en altres equipaments 
municipals.

• Proposarem la creació d’una borsa de professorat de 
reforç que estigui coordinada amb El Cim i l’institut Turó 
d’en Baldiri. 

• Treballarem per l’obertura de la pista esportiva de 
l’Institut de Teià els dies festius a través d’un acord d’ús 
amb la direcció del centre. 

• Estudiarem i incentivarem la signatura de  en aquells 
immobles en desús o abandonats com a llar temporal 
per a joves. 

Compromesos 
amb la joventut

• Impulsarem el paper del Consell Municipal d’Esports 
com a òrgan d’interlocució amb les diverses entitats es-
portives.

• Habilitarem noves zones públiques per a la pràctica 
esportiva de lleure (pistes de skate o monopatí, rocò-
drom, etc.).

• Establirem rutes a peu i amb bicicleta, tant pel casc 
urbà com pel Parc de la Serralada Litoral.

• Treballarem per donar solució a la rehabilitació de la 
pista esportiva de l’AE Teià i signar un conveni d’ús per 
la pràctica esportiva i altres usos municipals.

• Establirem acords d’ús de les piscines municipals del 
Masnou i Alella.

• Encarregarem una diagnosi i estudi de viabilitat d’usos 
del complex esportiu de Sant Berger.

Compromesos 
amb l’esport 

Escoltarem i treballarem 
conjuntament amb tots els 
òrgans d’interlocució que 
ja funcionen en els àmbits 
de l’educació, la cultura, la 
joventut i l’esport

Cercarem fórmules 
enginyoses per millorar i 
ampliar els usos de diferents 
equipaments culturals, 
educatius i esportius

• Donarem suport des de la regidoria d’educació a la tasca 
del Cau i l’Esplai.

• Promourem iniciatives per a fomentar la relació entre la 
gent gran i els joves.

• Activarem l’arxiu històric municipal de can Llaurador (fons 
municipal, fons Barrera, fons Magem i altres fons).

• Continuarem dinamitzant el Fons Batllori Jofré i promou-
rem un programa d’activitats anual.

• Dinamitzarem i preservarem el jaciment arqueològic de 
la Cella Vinaria, el celler romà de Vallmora, com a referent 
local i comarcal.

• Donarem suport a l’Espai museístic de la Parròquia de 
Sant Martí 

www.compromisambteia.com
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BLOC 3: Espai públic, equipaments i finances

Serem especialment 
rigorosos en la confecció 
del pressupost municipal, 
vetllant per l’equilibri de les 
finances públiques

Volem millorar el 
manteniment i l’ordenació de 
l’espai públic; amb propostes 
consensuades i realistes, 
planificació i seguiment

• Ens comprometem a resoldre el problema de la neteja del 
nostre poble. També afrontarem accions per frenar la proli-
feració de graffittis.

• Ordenarem i enjardinarem el parc públic i la zona ver-
da de Can Llaurador (amb zona de lleure esportiu, zona 
d’aparcament, parc lúdic per a gossos, etc.) 

• Mantindrem i millorarem les zones verdes i enjardinades 
del municipi. 

• Impulsarem la ubicació d’una caseta-bar al parc de Vallbe-
llida, amb gestió amb concessió administrativa.

• Continuarem amb la defensa ferma del transport públic 
d’autobusos i proposarem millores del servei, amb accions 
com l’ampliació de parades d’autobús amb marquesina, la 
revisió i ampliació de freqüències de pas, la millor cobertura 
de zones urbanes, el nou servei de taxi a demanada per a ne-
cessitats específiques, etc.

• Impulsarem una dotació d’aparcaments al centre del po-
ble així com altres solucions possibles (activar l’aparcament 
soterrat de la plaça de la Cooperativa, millorar l’aparcament 
públic del torrent del Dr. Barrera, etc.).

• Millorarem l’estat de les voreres del passeig de la Riera i de 
totes les urbanitzacions del poble a través d’un Pla d’actuació 
municipal a quatre anys. 

Compromesos 
amb l’espai públic i 
la mobilitat

• Elaborarem un Pla d’actuació per al manteniment dels equi-
paments municipals.

• Impulsarem l’aprovació del projecte de soterrament del 
tram urbà de la Riera i el canvi de clavegueres obsoletes, amb 
un pla d’execució viable basat en un procés de participació ciu-
tadana i d’informació pública (comptant amb el finançament 
compromès del Ministeri de Medi Ambient).

• Habilitarem i gestionarem els espais polivalents de la masia 
de can Llaurador.

• Signarem un conveni d’utilització dels espais de l’institut 
Turó d’en Baldiri per a usos del poble (pista esportiva exterior, 
sala d’actes, aules per a cursos, etc.).

• Donarem suport al servei de voluntariat de DANA Teià i mi-
llorarem les condicions d’acollida de gossos i gats abandonats 
a l’antic edifici de l’Escorxador.

 
• Vetllarem pel soterrament del cablejat de serveis (telefo-
nia, electricitat, etc.) en les noves actuacions urbanístiques i 
de millora urbana.

Compromesos amb 
els equipaments 
municipals i les 
infraestructures 

• Vetllarem per mantenir un rigorós equilibri en les 
finances municipals i posarem a l’abast dels vilatans 
l’evolució de la seva situació.

• Farem compatible el manteniment de l’oferta de serveis mu-
nicipals i d’atenció a les persones amb una disminució de la 
pressió fiscal (IBI, reduccions o exempcions per necessitats 
socieconòmiques, etc.).

• Implementarem les accions recollides en el Pla 
d’eficiència energètica de l’enllumenat i els edificis públics 
com a mesura d’estalvi.

• Apostarem per mancomunar serveis amb el Masnou i Alella 
(i altres municipis) quan aquesta sigui la solució per millorar 
l’eficiència i reduir-ne la despesa.

Compromesos 
amb les finances 
municipals

• Ubicarem mobiliari urbà a la plaça de la Cooperativa i a al-
tres zones, i atendrem les demandes de senyalització viària. 
Millorarem la visibilitat i el pintat dels passos de vianants de 
la Riera.

• Negociarem amb la Generalitat de Catalunya la construcció 
de la rotonda de connexió de la nova carretera de Teià amb 
l’antiga N-II.

• Donarem suport a la Plataforma Preservem el Maresme per 
la gratuïtat de l’autopista del Maresme C-32 i apostarem per 
un nou model de mobilitat comarcal.
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BLOC 4: Activitat econòmica, territori i país

Ens postulem clarament 
a favor d’un Estat català 
independent

Entenem que el nostre 
entorn natural és privilegiat, 
i representa una oportunitat 
per al desenvolupament de 
l’activitat econòmica compatible 
amb la seva preservació

• Impulsarem la interlocució permanent entre l’ajuntament 
i els negocis locals amb l’objectiu de desenvolupar accions 
conjuntes de promoció.

• Donarem suport a les iniciatives econòmiques viables que 
ajudin a la creació de riquesa i ocupació al municipi d’acord 
amb criteris socials.

• Impulsarem iniciatives mancomunades encaminades a do-
nar suport als joves emprenedors i a la formació empresa-
rial, a través del Centre d’Empreses Casa del Marquès, al Mas-
nou, l’organització de les Jornades d’Emprenedoria “Enlaira’t” 
i altres iniciatives.

• Fomentarem l’activitat econòmica vinculada a la produc-
ció ecològica, afavorint l’activitat agrícola i la recuperació del 
conreu de la vinya, i impulsant la implantació d’horts urbans.

Compromesos 
amb l’activitat 
econòmica

• Posarem en valor el nostre entorn natural i el patrimoni 
històric i arquitectònic.

• Participarem activament en la gestió del Parc de la Serrala-
da Litoral a través del seu Consorci supramunicipal.

• Donarem suport a les tasques de prevenció d’incendis de 
l’ADF de Teià.

• Proposarem una solució d’arranjament i manteniment de 
camí de la Serra.

• Vetllarem per l’aprovació definitiva del nou Pla d’Ordenació 
Urbana Municipal (POUM)

• Continuarem donant suport als plans de millora urbana 
dels sectors de les Delícies, Gran Vista, Assumpció-Para-
dís-Santa Fe.

• Elaborarem un Pla de manteniment de la plataneda monu-
mental de la Riera i altres arbres públics catalogats.

 
• Promourem una política mediambiental activa, amb cam-
panyes de sensibilització en matèria de recollida selectiva, 
per reduir-ne els costos de gestió, i d’ús de la deixalleria man-
comunada i mòbil.

Compromesos 
amb el territori i la 
sostenibilitat

• Hem subscrit el document de compromís proposat per 
l’ANC “Els ajuntaments per la independència” per impulsar 
des dels ajuntaments les accions que corresponguin per con-
tinuar donant legitimitat i suport al procés de constitució d’un 
Estat independent.

Compromesos 
amb el país

• Millorarem els accessos i la senyalització al polígon industrial 
Buvisa des de la nova carretera de Teià, també en col·laboració 
amb els municipis de Premià de Mar i Premià de Dalt.

•   Promourem diferents modalitats de turisme que per-
metin posar en valor els recursos disponibles del municipi 
i del seu entorn a través d’una marca Teià, posant en valor 
el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paisatgístic local, 
els espais museístics (el celler romà de Vallmora i el Centre 
d’Acollida Turística, el Fons Batllori, l’Espai Sant Martí, etc.) 
i els productes locals.

• Impulsarem un paper actiu de l’Ajuntament de Teià en 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

• Donarem suport a les campanyes que contribueixin a dotar 
les eleccions del 27 de setembre d’un clar sentit plebiscitari.

• Donarem suport al govern del país en la gestió del 
procés constituent de l’Estat català en el cas que les 
eleccions del 27 de setembre configurin una majoria in-
dependentista al Parlament.

• Promourem per un govern municipal de majoria inde-
pendentista.

www.compromisambteia.com



El Candidat: Andreu Bosch i Rodoreda
Andreu, per què et tornes a pre-
sentar a les eleccions municipals 
després d’un període de sis anys 
desvinculat de la política munici-
pal de Teià?
Hi ha dues motivacions fonamen-
tals que m’hi han empès. La pri-
mera, en clau nacional. Des de 
fa un parell d’anys estem vivint a 
Catalunya un procés que ens ha 
de dur a la sobirania a través de 
l’exercici del dret a decidir. La in-
dependència de Catalunya és una 
necessitat i un mitjà per repensar i 
dissenyar un país socialment més 
just, més culte i lliure de corrup-
ció. En aquest procés, ens calen 
ajuntaments amb majoria sobira-
nista, i jo també hi vull contribuir. 
Perquè des del món local, des de 
la política més propera a les per-

sones, també podem construir un 
nou país. El repte és engrescador!
La segona, en clau local. Aquesta 
ha estat una legislatura insòlita a 
Teià (primer, amb un govern en mi-
noria de GdT, amb poca capacitat 
de diàleg; després, un govern de 
coalició inestable, malgrat les bo-
nes intencions de CiU; i, al darrer 
any i mig, la necessitat d’una moció 
de censura en favor de l’estabilitat 
que li cal a un govern, de la mà de 
CiU, ERC i PSC). Això no ajuda a 
poder desplegar amb eficàcia una 
política planificada que atengui les 
necessitats de les persones. En 
aquest sentit, des de Compromís 
amb Teià +ERC podem contribuir a 
aquesta governabilitat. De fet, vaig 
encapçalar dos governs de coalició 
basats en paràmetres de respecte 

democràtic i de consens: el primer, 
amb el PSC; el segon, amb CiU. I 
quan es pacta, se suma, es con-
sensua, es treballa en grup… tam-
bé amb l’oposició, com vam saber 
demostrar. I això és el que puc tor-
nar a oferir. I, malgrat els temps di-
fícils que estem vivint, em fa molta 
il·lusió encapçalar aquest projecte! 
 
El 2009 vas deixar l’Ajuntament 
de Teià per incorporar-te a 
l’Institut Ramon Llull. Potser 
no tothom va entendre aquella 
decisió... 
És cert que el meu haurà estat 
un retorn a la política municipal 
després d’haver-me’n desvincu-
lat durant sis anys. Recordareu 
que a la meitat de la meva segona 
legislatura, a mitjan 2009, es va 

produir l’alternança a l’alcaldia, 
pel pacte de govern subscrit en-
tre ERC i CiU. Va ser el moment 
en què vaig cedir la responsabi-
litat del govern a en Josep Botey. 
Aquest moment va coincidir amb 
l’oferiment del Govern català 
d’incorporar-me a l’Institut Ra-
mon Llull, a la direcció de l’Àrea 
de Llengua i Universitats, per 
planificar la projecció de la llen-
gua catalana en l’àmbit universi-
tari de l’exterior, un repte profes-
sional personalment enriquidor 
i també al servei del país. Una 
etapa que ha donat bons fruits, 
però que ara ja he tancat, per po-
der-me presentar a les eleccions 
municipals, tant si sóc escollit al-
calde com si no. I per això m’he 
reincorporat a la meva tasca de 

professor a l’IES Maremar del 
Masnou, per estar a prop de Teià.

I per què t’hi presentes amb la 
nova coalició de Compromís amb 
Teià +ERC?
Fa mesos que estem traçant 
plegats aquest camí recorregut 
a base de conversar, compartir 
complicitats i engrescar noves 
persones en la vida política muni-
cipal. D’una banda, amb persones 
que s’incorporen per primera ve-
gada a la política municipal, però 
que acumulen experiència sòlida 
des del teixit associatiu local o des 
de bagatges professionals molt 
diversos. Persones comprome-
ses, al capdavall. D’altra banda, 
comptem també amb persones 
experimentades que han dedicat 
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una etapa de la seva vida a la ges-
tió i la política municipals, i que 
ara han volgut passar el relleu a 
noves persones. I en aquest sen-
tit és de justícia un agraïment a la 
Clara Mir i, molt especialment, a 
l’Emma Peiró, per la tasca política 
duta a terme aquesta legislatura, 
ara que me’n passen el testimoni. 
Tots sumem. Tots ens comprome-
tem amb Teià.

En una entrevista al darrer But-
lletí Parroquial et preguntaven 
què era per a tu el concepte de 
“poble”... 
Poble per a mi és Teià. Les per-
sones que hi viuen, la proximitat. 
Saludar-se pel carrer i conver-
sar. Participar del teixit associa-
tiu, conviure-hi. És sentir-se part 
d’aquesta comunitat local: uns hi 
hem nascut i uns altres han triat 
Teià. Tots som i fem poble. 
Els darrers anys, de la mà de la 
meva família, sobretot de veure 
créixer les nostres filles a Teià, 
he pogut viure, des d’un punt de 

mitat, per detectar necessitats i 
buscar oportunitats de millora. I 
cal, també, millorar els mecanis-
mes de comunicació amb la ciu-
tadania: hem de fer-ho més fàcil. 
Cal facilitar l’accés dels vilatans 
als responsables polítics a tra-
vés de trobades periòdiques amb 
l’alcalde, amb el govern; trobades 
de barri, sectors i urbanitzacions, 
audiències públiques, consells de 
participació i espais de recollida 
de propostes per a petites actua-
cions. És molt reconfortant resol-
dre problemes quotidians. 

Què més hi pot aportar Compro-
mís amb Teià +ERC? Quins reptes 
caldrà afrontar?
Sobretot assumir quatre necessi-
tats fonamentals: optimitzar els 
recursos humans i els recursos 
econòmics en favor d’una gestió 
municipal més eficient; fer com-
patible el manteniment de l’oferta 
de serveis municipals i d’atenció a 
les persones amb una disminució 
de la pressió fiscal (també manco-
munant més serveis, amb Alella i 
el Masnou, o amb altres munici-
pis); afrontar millores en màteria 
d’infraestructures i en mante-
niment de la via pública i edificis 
municipals (neteja viària, zones 
verdes, etc.); i posar en valor el 
nostre entorn natural i el patrimo-
ni històric i arquitectònic local.

Un projecte destacat...?
L’ordenació i l’enjardinament 
del parc públic i la zona verda de 
Can Llaurador… Però partint de 
la base que s’hi podran destinar 
pocs recursos i que caldrà buscar 
subvencions, amb actuacions per 
fases, esmolant l’enginy i anant-
ne concretament els usos amb un 
procés de participació ciutadana, 
com ja hem començat a fer en 
aquesta campanya electoral, amb 
la nostra proposta oberta (amb 
zona de lleure esportiu, pistes de 
skate, zona d’aparcament, parc 
lúdic per a gossos, etc.).

Com han de ser les relacions en-
tre les forces polítiques locals, 
després d’una legislatura en què 
GdT no ha sabut generar compli-
citats ni acords amb els altres 
partits polítics?
Des de Compromís amb Teià 
+ERC hem difós en precampanya 
electoral una sèrie de valors en 
què s’ha de basar el dia a dia del 
govern local: respecte, humilitat, 
proximitat, participació, diàleg... 
El primer és el respecte. De què 
serveixen les campanyes de des-
prestigi personal? No tot s’hi val 
en política, ni en política munici-
pal. Una cosa són les discrepàn-
cies polítiques i ideològiques, 
les prioritats d’actuació; i una 
altra sotmetre l’adversari polític 
a desprestigi gratuït. Darrere de 
cada regidor hi ha una família, 
unes amistats, una feina... una 

persona. I només hauria de pre-
valdre el sentit de servei a la co-
munitat. Som i serem persones 
de consens i de diàleg, des del 
rigor i el respecte.

Però a través d’una publicació 
de GdT s’han fet insinuacions 
greus sobre la desaparició de 
180.000 euros...
És el que dèiem que no tot s’hi val. 
Insinuacions basades en mentides 
o mitges veritats. Aquest deute es 
troba perfectament reconegut i no 
hi ha cap euro desaparegut, com 
ha demostrat l’actual govern mu-
nicipal sortint de CiU, ERC i PSC: 
aquests 188.890,71 € consten en 
escriptura al Registre de la Pro-
pietat com a càrrega monetària 
preferent d’una parcel·la inclosa 
en l’àmbit de la modificació pun-
tual del sector Folch i Torres. Per 
tant, és un deute reconegut que 
l’Ajuntament de Teià ingressarà 
en el moment en què la promo-
tora vulgui vendre algunes de 
les cases que estan a mig cons-
truir. Aquesta gestió, detectada i 
efectuada per l’actual govern, ha 
permès subsanar un error tècnic 
administratiu de l’any 2006. GdT 
ho sap, però ha preferit empasti-
far la meva persona i la de l’actual 
alcalde i les forces polítiques que 
representem...

I sobre l’endeutament de 
l’Ajuntament de Teià...?
GdT fa trampa novament quan 
parla del deute de l’Ajuntament 
de Teià el 2011, i ho podeu veure 
explicat de manera detallada en 
aquesta publicació. Molts mu-
nicipis com el nostre van haver 
d’endeutar-se a causa de la cai-
guda sobtada dels ingressos du-
rant aquests anys de crisi. ERC 
formava govern en aquell temps 
amb CiU, i reconeix aquella situa-
ció, semblant a la que varen viure 
totes les administracions públi-
ques, però no accepta que sobre 

unes dades reals es construeixi 
una fabulació. Tant l’anterior 
govern d’ERC i CiU com aquest 
govern sortint de CiU, ERC i PSC 
han treballat de valent per millo-
rar les finances municipals. Pro-
va d’això és el resultat de la liqui-
dació positiva del 2014 aprovada 
al ple de l’Ajuntament de Teià el 
passat 28 d’abril. El romanent 
de tresoreria és de 1,5 milions 
d’euros de superàvit i I’estalvi net 
s’ha situat en 406.000 €.
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Finalment, quin paper han 
de jugar els ajuntaments en 
l’actual procés de sobirania del 
país i en l’escenari de les elec-
cions del 27/S?
Us ho deia a la primera pregunta. 
Vivim un moment en què el país i 
les persones d’aquest país s’hi ju-
guen molt. El nostre manifest de 
Compromís amb Teià comença 
dient: “Vivim, i probablement viu-
rem, temps d’incerteses però al-
hora estimulants, induïts per qües-
tions com el projecte nacional, el 
manteniment de l’estat del benes-
tar, la cerca d’un model productiu 
d’encaix en un món globalitzat, la 
participació ciutadana, l’accés a 
la feina i l’habitatge, en particu-
lar dels nostres joves, els canvis 
demogràfics, la immigració, les 

vista més quotidià, el dinamisme 
associatiu del nostre poble: des 
de l’escola, participant a la revista 
Fem el Cim!; des de l’institut, for-
mant part del consell escolar; des 
de l’àmbit esportiu, amb el futbol 
sala femení o amb les pedala-
des i caminades populars; des 
de l’àmbit cultural del teatre, una 
descoberta personal molt enriqui-
dora… Gaudeixo de la muntanya i 
d’aquest entorn natural privilegiat 
que tenim i que hem de preservar. 
Per tot això i més, m’hi vull tornar 
a comprometre.

Hi ha una evident desafecció de 
la gent envers la política en uns 
moments en què la ciutadania 
exigeix més transparència, una 
democràcia més participativa. 
Com engrescareu els teianencs 
i les teianenques en la política 
municipal?
Entre els nostres 5 eixos progra-
màtics destaca el de fomentar el 
bon govern a través de mecanis-
mes reals i efectius de participa-
ció ciutadana. En primer lloc, cal 
impulsar la transparència en el 
govern municipal prenent com 
a referència els indicadors del 
Mapa de les Bones Pràctiques 
de la Comunicació Pública Local 
de Catalunya i utilitzar el diàleg 
amb la ciutadania i amb les for-
ces polítiques com a principal 
eina per a la construcció de les 
polítiques municipals. En segon 
lloc, cal apostar per un govern 
obert que treballi des de la proxi-

“La veritat no està de 
part de qui més crida”
Rabindranath Tagore, 
filòsof i escriptor indi

desigualtats socio-econòmiques 
o les de gènere…”. Mai no he en-
tès la política municipal deslligada 
de l’àmbit nacional. I per això hem 
subscrit el document de compro-
mís proposat per l’ANC “Els ajun-
taments per la independència”, 
per impulsar des dels ajuntaments 
les accions que corresponguin per 
continuar donant legitimitat i su-
port al procés de constitució d’un 
Estat independent.

En aquestes eleccions s’ha de-
batut força sobre les “llistes 
fantasma” formades per una 
majoria de persones no resi-
dents a la població a la qual es 
presenten. També ha passat a 
Teià, amb caps de llista desvin-
culats del poble, com ha fet els 
darrers temps el PP i ara també 
el PSC... Què en penses?
No em sembla gens bé. Respon 
a una actitud de servilisme polític 
a unes sigles fora de context. És 
trist. Ara bé, caldria canviar les re-
gles del joc democràtic. Des d’ERC 
mai no hem optat ni optarem per 
aquesta fórmula: si volem fer un 
servei al poble, és perquè ens 
sentim part d’aquesta comunitat, 
com dèiem, i la coneixem i ens hi 
reconeixem. Només així podem 
estar a l’alçada de les necessitats 
de les persones i de les necessi-
tats col·lectives. Una candidatura 
és un projecte col·lectiu de perso-
nes compromeses amb Teià, com 
Compromís amb Teià +ERC.

Quin és el repte de Compromís 
amb Teià +ERC? I el teu?
Volem guanyar-nos la confiança 
dels teianencs i teianenques. Vo-
lem ser la força política més vota-
da. Volem ser decisius al proper 
govern municipal, sabent que 
haurem de teixir complicitats amb 
altres forces polítiques. I vull tor-
nar a ser alcalde, al servei de les 
persones del nostre poble i al ser-
vei del país.



L’equip de 
Compromís 
+ ERC
Som un equip molt divers: uns tenim 
molta experiència en la política 
municipal, altres ens hi incorporem 
de nou, uns som joves i els altres no 
tant, venim de sectors laborals molt 
diferents, participem de diferents 
entitats al poble… però a tots ens 
uneix una cosa: les ganes de treballar 
per construir un Teià millor
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Andreu Bosch i Rodoreda (ERC)
50 anys, nascut a Teià. Casat i pare de tres 
filles. Doctor en Filologia Catalana, profes-
sor de l’IES Maremar i de la Universitat de 
Barcelona. Militant d’ERC des de 1989, va 
ser alcalde de Teià entre 2003 i 2009, i també 
president del Consorci del Parc de la Serra-
lada Litoral. Des de 2009 fins a aquest maig 
ha dirigit l’Àrea de Llengua i Universitats de 
l’Institut Ramon Llull. Boletaire, amant de la 
natura, practica bicicleta de muntanya i afec-
cionat al teatre amateur de Teià.

Sívia Marcos i Llagostera (CAT)
A Teià des de 2006. Casada amb en Xavier i amb 
dues filles, la Tània i la Noa. 6 anys  a la junta de 
l’Ampa El Cim (del curs 08/09 al curs 13/14).
Professionalment sempre ha treballat en el 
món del audiovisual, com a productora, en em-
preses com TV3 i El Terrat de Produccions, on 
ha dirigit diferents departaments, Màrqueting, 
Departament de Televisió com a Productora 
Executiva, i RRHH en la Sots-direcció. Actual-
ment a Nacar Estudio, empresa dedicada al 
disseny industrial, com Assistant Director.”

Montse Riera i Rojas (CAT)
Teianenca des de fa 27 anys. Nascuda al 
Masnou el 1962. Mare de dos fills, la Que-
ralt i en Raimon. Treballa en la gestió de 
residus a l’empresa privada.
Va estudiar Biologia. Ara, està cursant el Grau 
de Llengua i Literatura Catalana a la UOC.
Ha format part de l’AMPA i del Consell 
Escolar del CIM, també a la Plataforma 
per reivindicar la construcció de l’Institut.               
I presidenta de l’AMPA de l’Institut.

Yago Albert Seseña (CAT)
Santiago (Yago), de can Seseña, 56 anys. En-
ginyer de telecomunicacions.
Actualment, Gerent i Director Acadèmic de 
Màsters, Postgraus i Formació Contínua de 
ELISAVA Escola Superior de Disseny i Engin-
yeria de Barcelona.
Vinculat a Teià de tota la vida. President del 
Club de Tennis Barcelona-Teià del 2005 al 
2009, canta a la Coral Atàlia i participa en les 
activitats del grup Teiatre.

Jordi Casanovas Garcia (CAT)
50 anys! Des de fa 4 anys que viu a Teià. Se-
cretari de l’AMPA  del Institut.
Formació en Art i Disseny a EINA, Centre 
Universitari de Disseny i Art de Barcelona.
Des de fa 26 vinculat al món de la premsa. 
Des del 2001 fins al 2010 ha dut la coordi-
nació tècnica industrial de Grupo Zeta i del 
2010 fins a l’actualitat la Gerència del centre 
d’Impressió del Grup.

Andreu Porta i Espelt (JERC)
Nascut el 1990, 24 anys. Llicenciat en Sociologia 
per la UAB, menció en educació i cultura (2012), 
màster de formació del professorat de secun-
dària per la UB (2013), postgrau de Sociologia de 
la Cultura per la UOC (2014).
Membre del Comitè Permanent i del Secreta-
riat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) del 2012 al 2015. A Teià, va ser secretari de 
“Teià Decideix!”, entitat que va promoure la con-
sulta del 25-A el 2010. Actualment és secretari 
nacional d’activisme de les JERC 

Olga Parra i Ordaz (CAT)
Nascuda a Badalona 1961. Viu a Teià des de 
fa 25 anys, a la Molassa. Ha participat com 
a membre de la junta l’AMPA a l’escola i a 
l’institut, i també membre dels respectius 
Consells Escolars. Voluntària del GRAMC. 
Com activitats de lleure he format part de 
la coral i participa en activitats de teatre del 
grup Teiatre. Professionalment pneumòloga 
a l’H. U- Sagrat Cor i professora de la Facul-
tat de Medicina de la UB.
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Marlen Niubó Edeler (CAT )
Va néixer a Berlin el juliol del 1992. Va 
acabar d’estudiar Ciències Polítiques i de 
l’Administració el juny de 2014. 
Ha cantat molts anys a la coral, primer a la 
Picarol i després a l’Atàlia. Des de petita va al 
Cau i des de fa 5 anys hi és voluntària. A més 
a més, en fa 4 que participa a la Comissió de 
Festa Major i un de la Comissió Jove de Teià.
 Coordina les xarxes socials i web de CaT +ERC.

Carme Juià i Gibernau (CAT)
Nascuda a  Teià, hi ha viscut sempre, té 
40 anys. És mestra d’Educació Infantil i 
d’Educació Musical i treballa a les Escoles 
Minguella de Badalona.
Des de ben petita, ha format part activa a 
l’Esplai Itaca, on hi va ser tretze anys com a 
monitora, o les Corals de Teià, primer com a 
cantaire i, més endavant, dirigint els diversos 
grups de la Coral Picarol. També va fundar el 
Cor Atàlia i el va dirigir durant 8 anys.

Bernat Baruquer i Hueso (ERC)
Nascut a Gràcia el 1976, va arribar a Teià el 
1983 per trasllat familiar. Ex-cantaire de la 
coral Picarol i del Cor Atàlia, ha col.laborat 
uns quants anys acompanyant al piano a les 
diferents corals del poble. També ha partici-
pat en un parell de musicals del grup Teiatre.
Professionalment, dirigeix el departament 
de duanes d’una multinacional de transport 
internacional, amb central a València.

Ricard Garrit Sabate (CAT)
Fa 15 anys que resideix a Teià. Director 
d’entitat financera (CatalunyaCaixa a Alella, 
Mataró i Premià de Mar). Diploma Assessor 
Financer i Direcció Bancària per l’Insitut 
d´Estudis Financers de Barcelona. European 
Financial Advisor membre de l’European Fi-
nancial and Planning Association.
Ha col.laborat amb l’Assemblea Nacional 
Catalana del Masnou. Ha estat durant més 
de 10 anys membre de l’AMPA de les Esco-
làpies del Masnou.

Clara Mir i Aparicio (ERC)
34 anys. Nascuda a Barcelona, va venir a Teià 
amb 7 anys. Va estudiar al Cim, i va formar 
part de l’equip femení del Teià Futbol 5 i de 
la Colla de Dimonis.
Estudis de periodisme. 8 anys regidora, bona 
part dels quals al govern. Va ser regirora de 
Joventut, Comunicació, Participació Ciutada-
na i Cooperació. En l’actual legislatura, sego-
na tinent d’alcalde i regidora de Comunica-
ció, Joventut i Atenció Ciutadana. I portaveu 
del Grup Municipal d’ERC Teià.

Jaume Sala i Carbunés 
54 anys, nascut Sant Quirze de 
Safaja. Viu a Teià des de 1970.
Mecànic de professió, regenta un 
taller al Masnou des de 1991. 

Glòria Prats i Rins 
Viu a Teià des de fa 38 anys. Engin-
yeria Tècnica en Telecomunica-
cions. Des de fa 4 anys treballa a la 
Blanquerna com a professora.

Josep Chiva Masó
Casat des de fa 20 anys. Advocat-
economista, soci-director de Chi-
va-Sansó Consultors. Ha estat Pro-
fessor universitari de dret tributari. 

Montserrat Sales i Bosch
De Barcelona, 67 anys. Viu a Teià 
des de 1992. Ha estat polidora 
d’alta joieria. Voluntària per la llen-
gua a Teià.

Oriol Vall-Llovera i Calmet
39 anys. Teianenc des de en fa 
32. Enginyer industrial dedicat 
professionalment a la gestió dels 
residus municipals.

Agustí Barbolla i Rodríguez
Lleidatà i teianenc des del 84. 
Mestre de secundària a una es-
cola concertada de Premià de 
Mar.  Psicòleg. 

Sara Pérez i Andiñach
Nascuda a El Masnou el 1968. Au-
xiliar de geriatria. 39 anys viscuts a 
Teià. Presidenta actualment secció 
local de Teià d’ERC. 

Emma Peiró i Sales (ERC)
Viu a Teià des del 1992. Té 41 anys i els darrers 
12 anys com a càrrec electe a l’Ajuntament de 
Teià per ERC.
Gestora acadèmica de l’Escola de Postagrau 
de la UAB. Llicenciada en Filosofia. Màster 
en Govern Local (UAB). A ERC ha presidit 
l’Assemblea de la Dona. Ha col·laborat en la 
revista Fem el Cim!. 
A ella li devem, entre altres coses, els habitat-
ges per a gent gran de la plaça de la Cooperati-
va, el trasllat a la Unió del Fons Batllori. 

Ja per acabar, però no menys 
importants, els suplents. Enca-
ra que estiguin en una segona 
línia a la llista són persones 
compromeses amb el poble i 
una part important del nostre 
equip. Des del primer dia s’han 
implicat en aquest projecte, 
treballant de valent, aportant el 
seu granet de sorra i garantint 
que tiri endavant. Són persones 
d’àmbits diferents que tenen la 
capacitat d’oferir-nos diferents 
punts de vista. 
No és d’estranyar, doncs, que 
siguin persones clau no només 
en l’elaboració del programa 
electoral i la campanya sinó que 
també ho seran en els propers 
4 anys per treballar en la cons-
trucció del futur del nostre poble.

El nostre 
equip de
Suplents!

8       9

10 11

12 13
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La llista de persones implicades, 
però, va més enllà de la llista. Tot 
i que no apareixen a la llista, hi ha 
diverses persones que ens han 
donat un cop de mà. 
Després de llegir el manifest 
de Compromís amb Teià van 
decidir signar-lo i ens han fet 
arribar propostes i  ens han 
donat la seva opinió sobre el 
programa i diferents maneres 
de fer política al poble.

...i els Adherits
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COMPROMÍS AMB TEIÀ + ERC en la signatura del document proposat 
per l’ANC “Els ajuntaments per la independència” que va subscriure el 
passat 22 d’abril a la Unió.

Ara que ens situem en un moment cabdal de la història de 
Catalunya, és important comprometre’ns clarament amb 
allò que defensem

És cert que el procés no ha anat 
tant ràpid com molts voldríem, no 
obstant s’ha fet a poc a poc per tei-
xir consensos entre els diferents 
actors polítics i socials del País.
Tot i això, és important fer una 
mirada retrospectiva per veure en 
quin punt érem fa tan sols algunes 
dècades.  Aleshores tots els que 

defensaven la independència com 
una opció políticament vàlida i so-
cialment necessària, eren titllats 
d’idealistes i utòpics. No oblidem 
que gràcies a les utopies, millo-
rem el present i seguim somniant 
en una societat millor. Però igual 
que somiem hem de tenir pacièn-
cia, ja que per aconseguir els rep-

Des de Teià construïm la 
República Catalana

En aquesta legislatura 2011-2015 el Ple de 
l’Ajuntament, ha debatut un total de 14 propostes 
relacionades amb el PROCÉS. Hem analitzat les 
votacions realitzades. Cada regidor té un vot i en 
aquesta gràfica s’especifica el percentatge de re-
gidors de cada grup respecte a les propostes de-
batudes i aprovades als plens. Al web www.com-
promisambteia.com podreu trobar els resultats 
específics de cada proposta i contrastar-la amb la 
lectura dels Plens del web de l’ajuntament. 

Vots, no paraules

DIARI DE CAMPANYA COMPROMÍS  AMB TEIÀ + ERC

La meva col·laboració al mo-
viment independentista va co-
mençar fa 8 anys, encara que 
en fa 6 que milito a les JERC. 
Tot i això, la meva participació 
ha tingut principalment una 
dimensió cívica. Primer fent 
de secretari a Teià Decideix! i 
posteriorment al Secretariat 
Nacional i el Comitè Perma-
nent de l’ANC. 
Això m’ha permès viure aquest 
procés des d’una perspectiva 
privilegiada, veient com el país 
i la seva gent és capaç de mo-
bilitzar-se per assolir un objec-
tiu.  En aquests anys hem estat 
capaços de fer una manifesta-
ció que va desbordar Barcelo-
na, que va sortir als principals 

mitjans internacionals. Veure 
(en el meu cas des d’un despa-
tx del centre de premsa) com 
érem capaços d’unir el país de 
punta a punta. Però també com 
es construïa la senyera de la V 
des del CECOR, el passat 11S.  
La meva participació en aquests 
punts m’ha permès conèixer 
molts indrets del País, par-
lar amb moltíssima gent.... i 
sempre he arribat a la mateixa 
conclusió: quan la ciutadania 
quan s’organitza ho pot tot. Po-
dem canviar les coses que es 
considerem injustes i podem 
millorar la vida del conjunt de 
ciutadans. En resum, des del 
nostre entorn podem fer un 
País millor, ens hi posem?

Vivència personal....

Fotografia: Galdric Peñaroja

tes cal ser persistent i no defallir 
al primer entrebanc. 
El camí de la llibertat el vam ini-
ciar fa molts anys, però ha tingut 
una acceleració des del moviment 
de les Consultes Populars, on es 
va veure que un moviment cívic te-
nia capacitat d’autoorganització i 
incidència en la vida pública. 
Amb els anys hem vist que això 
ens ha servit per teixir el que, 
posteriorment seria el gruix de 
l’Assemblea Nacional Catalana. 
L’ANC ha estat el catalitzador 
que ha permès que el Procés si-
gui possible. Ha fet que des dels 
pobles i barris, amb la feinada 
de milers de persones, s’incidís 
en realitats quotidianes, trans-
formar-les i permetent un canvi 
global. Això ens ensenya que per 
canviar el conjunt de la societat 
s’ha d’actuar localment. Prenent 
el municipalisme com una eina 
important pels que creiem amb 
un canvi cap a una societat justa, 
igualitària i lliure. 
Ara, que ens situem en un moment 
cabdal de la història de Catalunya, 
les municipals tindran un pes de-
terminant. Per això es tant impor-
tant parlar clar i comprometre’ns, 
públicament, amb allò que defen-
sem. Per aquest motiu, CaT-ERC, 
hem signat el compromís pro-
posat per l’ANC, perquè pensem 
que serà des dels Ajuntaments 
on podrem començar a teixir la 
República Catalana. Volem dispo-
sar d’un Ajuntament al servei del 
Govern de transició que sorgirà el 
proper 27S, per seguir camí de la 
llibertat! 
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Lo hizo como una “opción de vida”, 
explica, y añade que en este trabajo 
se reflejan valores que él compar-
te. Cada día visita 4 ó 5 hogares y 
pasa allí entre una y dos horas, en 
las que ayuda a personas que tie-
nen problemas de autonomía a ser 
más independientes y a recuperar 
la autoestima. Asegura que, aun-
que su trabajo es a veces muy duro, 
la recompensa es mucho mayor. 

Después de cinco años como tra-
bajador familiar, ¿qué es para ti lo 
mejor de tu trabajo?
Que el trato con la persona es 
de igual a igual. No trabajamos, 
como se hacíamas de autonomía 
a ser más independientes y a re-
cuperar la autoestima. Asegura 
que, aunque su trabajo es a veces 
muy duro, la recompensa es mu-
cho mayor. 

Después de cinco años como tra-
bajador familiar, ¿qué es para ti lo 
mejor de tu trabajo?
Que el trato con la persona es 
de igual a igual. No trabajamos, 
como se hacía antes, de forma 
caritativa. Intentamos que la per-
sona recupere su autoestima para 
que tenga auto antes, de forma 
caritativa. Intentamos que la per-
sona recupere su autoestima para 
que tenga autonomía y pueda de

La llista de Com-
promís amb Teià

Can Llaurador: Una proposta 
DIARI DE CAMPANYA COMPROMÍS  AMB TEIÀ + ERC
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Aquests dies de campanya de ben segur rebrem un bombardeig de 
missatges en clau electoral. Per descansar una mica la ment, et proposem 
un espai de passatemps amb un toc d’humor desenfadat. Juguem?

El dia que ens vam fer la foto de grup de la 
candidatura de Compromís amb Teià + ERC 
vam haver de triar entre diverses imatges, i 
ens va costar força perquè semblen iguals. 
Però només ho semblen... Us volem fer par-
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Busca les 7 diferències

Sopa de valors

Mots encreuats
tíceps del nostre procés d’elecció: Us en pre-
sentem dues perquè ens ajudeu a trobar-hi 
les set diferències.
I encara més! T’atreveixes a identificar la que 
il·lustra finalment el cartell de campanya?

HORITZONTALS
1. Representant d’un grup polític a l’ajuntament.
2. Quan la patim al cotxe, avisem a la grua. Logo del grup Com-
promís amb Teià.
3. La vocal més llargaruda. Carinyosament, utilitzat per definir 
un nen mogut i entremaliat.
4. Símbol químic del molibdè. Adjectiu amb el qual l’Andreu Bue-
nafuente devia definir en la intimitat a “El Follonero”.
5. Els amics el coneixen per Barack. Canal de televisió rus, ante-
riorment denominat Russia Today.
6. Al revés, forma verbal que Lluís Llach utilitza per agafar “tot 
el fruit que et pugui donar; el camí que, a poc a poc escrius, per 
a demà”. Al revés, Unitat de Cures Intensives.
7. L’altra llengua romànica parlada a L’Alguer. Al revés, res.
8. Dona que es dedica a fer cistells.

VERTICALS
1. El cantautor més conegut de Xàtiva (amb permís del Feliu 
Ventura). Símbol químic al cap dels mistos.
2. Cap amunt, torna. Excessivament grassa.
3. L’animal que acompanya la Marieta de l’ull viu en la cançó 
popular catalana més interpretada per la Núria Feliu. Vall on vas 
si esquies a Baqueira.
4. Entrar sobtosament i amb certa violència.
5. Data assenyalada perquè l’ANC munti un bon “pollastre”, 
futura festa nacional de la Catalunya independent. Doctor.
6. Diuen que la política catalana ho ha deixat de ser. Altre cop la 
llargaruda. Vocal utilitzada per cridar l’atenció a algú.
7. Inicial del passeig més emblemàtic de Teià. Ens deixem con-
vèncer quan deixem que ens facin això al braç.
8. Art de cosir. 

X Y R E C O M P R O M I S A
A M H Q L N D Z E F T O U J
Q S C O V E F B S T Y J M L
W E D V N R G H P U I N K P
Z A Q X S E E R E D C T F V
K O M J I G S N C H U B G Y
P L Q W E R Y T T U I P O L
U O N L A S O F E D A J K L
M B A I V C E X A D Z T O Y
M I O D S A W E C V A P U R
D x P R O X I M I T A T V O
M Z O O D A L Q U E M I P G
L N O C S Y M O G A U S W I
A O I C A P I C I T R A P R

El manifest de Compromís amb Teià recull els principis fundacionals de l’equip 
de persones que en formem part, i posa de relleu els valors que ens identifiquen 
i que reivindiquem per tirar el nostre projecte polític municipal.
Troba set d’aquests valors a la sopa de lletres.

SOLUCIÓ

12345678
1REGIDOR
2AVARIAC
3ITRASTO
4MOODIOS
5OBAMART
6NERPICU
7SARDER
8PANERERA

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
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Aquesta és una pregunta que 
sovint es fa GdT. Té una primera 
resposta: mai l’Ajuntament de 
Teià va arribar a generar un deu-
te net de 7 milions d’euros. Per 
sumar aquests 7 milions, GdT hi 
inclou tots els deutes. Així, per al 
desembre de 2011, diuen que el 
“deute acumulat” de l’Ajuntament 
va arribar als 7.288.000 euros. I, 
efectivament, aquesta és la xifra 
que resulta de sumar un deu-
te a creditors a llarg termini, de 
4.387.663 euros, i un deute a cre-
ditors a curt termini, de 2.900.387 
euros. Però quan es compta així, 
com sap qualsevol persona de 
bona fe que tingui una empresa o 
hagi estudiat un mínim de comp-
tabilitat pública, cal també tenir 
en consideració els drets realit-
zables (actius). Així, l’Ajuntament 
de Teià, en aquella mateixa data, 
tenia en l’actiu deutors pressu-
postaris (raonablement certs) 
per valor de 1.763.906 euros i una 
tresoreria de 1.392.124 euros.
Si es vol saber l’evolució del deu-
te de l’Ajuntament de Teià, cal 
seguir el deute viu, que és el que 
controla i fa públic el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Pú-
bliques. Per a l’Ajuntament de 

Teià, l’evolució d’aquest deute viu 
entre els anys 2008 i 2013 es troba 
publicat en el portal del Ministeri, 
i és la que es pot veure en el qua-
dre (informació consultada a data 
2 de maig de 2015):
Aquestes xifres que donem no cal 
que us les creieu. Només cal que 
les consulteu:

• Per als balanços municipals, 
podeu consultar el lloc www.ren-
diciondecuentas.es
• Per a les dades del deute viu 
dels ajuntaments, la forma més 
directa és cercar a Google “deuda 
viva ayuntamientos” i us portarà 
directament a la pàgina allà on 
podeu consultar-lo.

Per tant, és cert que entre l’any 
2010 i 2011 el deute viu munici-
pal va experimentar un impor-
tant creixement, assolint la xifra 
de 4.759.000 euros, però no de 
més de 7 milions d’euros. Quan 
es diu que l’Ajuntament de Teià 
tenia un deute de més de 7 mi-
lions d’euros, es fa trampa. El 
creixement d’aquest endeuta-
ment va ser motivat per la cai-
guda sobtada dels ingressos du-
rant aquests anys de crisi. ERC 
formava govern en aquell temps 
amb CiU, i reconeix aquella si-
tuació, semblant a la que varen 
viure totes les administracions 
públiques, però no accepta que 
sobre unes dades reals es cons-
trueixi una fabulació.

El joc dels disbarats: Com construir  
mentides amb  trossos de veritats

 Aquesta és una altra pregun-
ta que es fa GdT en relació a 
un ingrés municipal relatiu a 
l’aprofitament mig urbanístic re-
sultat de la modificació puntual 
del sector Folch i Torres. Si a ho-
res d’ara no han trobat aquests 
188.890,71 euros és degut proba-
blement a la poca perspicàcia del 
seu detectiu oficial, en Martí, que 
sembla que té la innata habilitat 
de buscar els dolents allà a on no 
hi són. 
Els 188.890,71 euros no han des-
aparegut de l’Ajuntament: cons-
ten en escriptura al Registre de 
la Propietat com a càrrega mo-
netària preferent d’una parcel·la 
inclosa en l’àmbit de la modifica-
ció puntual d’aquest sector. Per 
tant, és un deute reconegut que 
l’Ajuntament de Teià ingressarà 
en el moment que la promotora 
vulgui vendre algunes de les ca-
ses que estan a mig construir. 
Aquesta gestió, detectada i efec-
tuada per l’actual govern de CiU, 
ERC i PSC l’any 2014, ha permès 
subsanar un error tècnic admi-
nistratiu de l’any 2006. 

GdT explica que en aquella situa-
ció crítica varen arribar ells i varen 
canviar el curs de la història. Però 
l’arribada del setè de cavalleria en 
aquest cas va ser només això, una 
pel·lícula, ja que els fets reals varen 
ser molt diferents.
Com a conseqüència de la situa-
ció estructural de desequilibri 
pressupostari, el govern munici-
pal d’ERC i CiU va elaborar, amb 
l’assessorament de la Diputació de 
Barcelona, un Pla de sanejament. 
Aquest Pla de sanejament incloïa 
un crèdit amb una entitat bancària 
junt amb un programa de reduc-
ció de despeses. No sols es varen 
reduir les despeses en operacions 
corrents i operacions de capital, 
sinó que hi va haver una dolorosa 
reducció de personal. I tot això ho 
va fer el govern d’ERC i CiU.  
Doncs bé, quan va arribar GdT 
al Govern municipal el 2011 tota 
aquella dolorosa feina ja l’havia fet 
el govern d’ERC i CiU. I què va fer 
GdT? Doncs mantenir el mateix ni-
vell reduït de despesa (difícilment 
podia fer una altra cosa) i allargar 
a 10 anys el termini d’amortització 
del crèdit bancari. D’aquesta sego-
na acció se’n vanaglorien com un 
cop de subtil estratègia. Val a dir 
que va ser aprovada per tots els 
regidors i regidores de la Corpora-
ció i que va ser una bona mesura, ja 
que va permetre alliberar de tensió 

1) “Com es va arribar 
a generar un deute 
de més de 7 milions 
d’euros?”

3) On són els 188.890,71 
euros desapareguts?

DIARI DE CAMPANYA COMPROMÍS  AMB TEIÀ + ERC

Des de Compromís amb Teià + ERC apostem 
per una manera de fer política municipal des del 
respecte. És per això que volem centrar els nostres 
esforços a fer propostes en positiu per millorar la 
vida al nostre poble, afrontant amb empenta els 
reptes que ens depara el  futur.

Malauradament, els processos 
electorals en ocasions generen 
declaracions imprecises o simple-
ment malintencionades que poden 
induir a confusió en l’opinió pública.
És per això que en aquest espai 
reivindiquem un altre dels nostres 
valors fundacionals, el rigor, per 
posar més llum sobre qüestions 
que, al nostre entendre, requerei-
xen respostes clares.

les finances municipals. Ara bé, era 
una mesura òbvia i senzilla, que si 
no es va fer en el moment de sig-
nar el crèdit bancari va ser perquè 
aquest establia com a condició sine 
qua non en aquell moment un ter-
mini curt d’amortització. Per tant, 
la reducció del deute viu a partir de 
l’any 2011 ha estat la conseqüèn-
cia de l’aplicació del Pla de sane-
jament, tant quan va governar GdT 
com en aquest darrer any i mig 
amb el govern de CiU, ERC i PSC.
Una bona il·lustració de què 
l’esforç en la gestió de les finances 
municipals no és patrimoni de GdT, 

2) Arriba el “setè de 
cavalleria”

Deute Viu (euros) Anys
2.406.000 2008
2.773.000 2009
2.956.000 2010
4.759.000 2011
4.546.946 2012
3.930.947 2013

Dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

el tenim en la recent liquidació del 
pressupost municipal de 2014, 
aprovada al ple de l’Ajuntament de 
Teià el passat 28 d’abril, que mos-
tra un resultat molt positiu, com 
a conseqüència de la bona gestió 
del govern municipal de CiU, ERC 
i PSC. El romanent de tresoreria, 
que mesura la solvència finance-
ra d’una entitat (és el resultat de 
liquiditat que tindria l’Ajuntament 
si a 31 de desembre s’ingressessin 
tots els drets pendents de cobra-
ment a curt termini i es satisfes-
sin les obligacions pendents de 
pagament a curt termini), és de 
1,5 milions d’euros de superàvit. 
I I’estalvi net (que marca la capa-
citat d’estalvi de l’Ajuntament un 
cop ha fet front a la càrrega finan-
cera) s’ha situat en 406.000 euros. 

“La veritat no està de 
part de qui més crida”
Rabindranath Tagore, 
filòsof i escriptor indi.

L’endeutament municipal es situa 
a prop del 51%, molt per sota del 
límit legal del 75%. I amb els re-
sultats obtinguts per al 2014, es 
podrà amortitzar deute i reduir 
encara més aquesta xifra. I un 
bon símptoma de l’evolució posi-
tiva de les finances municipal és 
que els proveïdors ja estan molt a 
prop de cobrar les seves factures 
a 30 dies. 

24 de Maig 2015 15




	01_Compromis&ERC_16
	02_Compromis&ERC_16
	03_Compromis&ERC_16
	04_Compromis&ERC_16
	05_Compromis&ERC_16
	06_Compromis&ERC_16
	07_Compromis&ERC_16
	08_Compromis&ERC_16
	09_Compromis&ERC_16
	10_Compromis&ERC_16
	11_Compromis&ERC_16
	12_Compromis&ERC_16
	13_Compromis&ERC_16
	14_Compromis&ERC_16
	15_Compromis&ERC_16
	16_Compromis&ERC_16

