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EDITORIAL
El nostre compromís
Són els nostres diners, la nostra cultura, el
nostre temps lliure, el nostre esport, el
nostre benestar.

residents a la Vila. A molts ja ens coneixeu,
o bé d´entitats, o bé perquè participem i
formem part de la vida social de Teià.

Són els nostres carrers, els nostres parcs,
els nostres jardins.

Som Gent viva , arrelats, compromesos i
amb sentiment de poble. Il·lusionats , amb
idees, amb projectes i fins i tot un xic
somniadors, amb un objectiu molt clar:
millorar la qualitat de vida dels teianencs.

És el nostre poble i és el nostre compromís:
gestionar amb honestedat, amb
transparència, amb eficàcia però, sobretot,
amb seny i sentit comú, tot aquest
patrimoni.
Ja ho hem fet, vosaltres ho sabeu, i volem
continuar fent-ho, treballant i treballant pel
nostre poble.
En aquest butlletí coneixereu la llista de
GT. Gent del poble, nascuts, criats o

Ara sí, Gent de Teià us demanem a tots els
vilatans la vostra confiança i el vostre
recolzament. Podem i volem construir, entre
tots i per a tots, un poble millor, un poble
de futur.
GT, nascuts des del Poble i pel Poble, fidels
als nostres principis, a les nostres il·lusions,
fidels als teianencs.

La vinyeta d'en Martí

Martí, quins
tres desitjos
tens ?
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Amb un és
suficient:
que torni
Gent de Teià!
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GT, una il·lusió que enganxa i transmet
ELS NOUS MEMBRES DE GENT DE TEIÀ
Ara m’han donat l’oportunitat de formar part del grup i no
he tingut cap dubte. Visca «Gent de Teià».
LAURA DE LUCAS. Sóc GT perquè, més que un partit
polític, és un equip. Un equip que m’ha proposat treballar
pel meu poble. Ells creuen en mi i en la meva aportació, i
us puc ben assegurar que faré tot el que estigui al meu
abast per estar a l’alçada. Tinc moltes ganes de treballar i
continuar amb la feina iniciada fa 4 anys.
Entenc molt de persones i de les seves necessitats, de la
feina ben feta i, sobretot, d’il·lusió. I d’això puc dir que en
tenim molta. Això és el que més m’agrada d’aquest grup:
les ganes de treballar, tot i no tenir-ho fàcil, sense perdre
l’entusiasme i la motivació per fer bé les coses.
Perquè Teià és un gran poble amb una gran gent, Gent de
Teià !!

ALEX CASTAN. Tots sabeu que sóc a Gent de Teià des
dels inicis, implicat en el projecte des del primer dia. Vaig
col·laborar amb el govern en diverses regidories fins el dia
que ens van fer la moció de censura.
Però, malgrat tot, la il·lusió no ens la traurà ningú, una
il·lusió que enganxa i que transmet. Gent de Teià som valors
i, si per algun motiu m’afegeixo enguany a la llista, és per
defensar aquests valors que ens han caracteritzat des de
l’inici.
Si tinc l’honor de treballar pel poble com a càrrec electe, la
meva principal obsessió serà un ajuntament que recolzi les
entitats i vetlli cada dia dels 365 de l’any per facilitar la
seva tasca.
JOSE MIGUEL NUÑEZ. Durant els últims mesos he
col·laborat amb Gent de Teià. Un equip de Gent del poble
que no són polítics, i tenen joventut, il·lusió i compromís
amb la gent.
Sé que amb GT no desviarem la mirada de temes
importants, com mirar de baixar els impostos municipals,
tenir unes polítiques socials actives pels que menys tenen,
i posicionar Teià al mapa mitjançant la seva promoció
econòmica i la captació d’inversions per dinamitzar el teixit
social i cultural.
No només ho intentarem sinó que ho aconseguirem.
SOFIA SANCHEZ. Sempre m’ha agradat GT, des del primer
dia, ara fa 4 anys. Ja aleshores m’hagués agradat formar
part del grup perquè vaig tenir clar que GT seria un bon
canvi per Teià. Va quedar demostrat durant el temps que
van estar al govern. Llàstima de la moció de censura, perquè
no es van poder dur a terme tots els projectes i objectius.

CARLOS MAICAS. Els motius que m’han portat a integrarme a Gent de Teià són, en primer lloc, la consistència,
coherència i solidesa del projecte d’aquesta agrupació, tal
com es va veure els dos anys i mig que van portar els
destins del municipi. En segon lloc, la gent que està al
voltant del projecte, gent molt treballadora i tremendament
compacta a l’hora de tractar assumptes d’interès per Teià,
i, en tercer lloc, el cap de llista. En Joan Castan, com a
gestor municipal, ha donat proves més que suficients de la
seva vàlua, amb honestedat, transparència i, sobretot,
eficàcia.
IÑIGO RIBERA. Visc a Teià des de fa 4 anys. Fins
aleshores havia viscut a Barcelona. A les grans ciutats és
difícil -per no dir impossible- tenir un diàleg proper amb les
persones que es dediquen a governar. En arribar al poble,
vaig conèixer en Joan i vaig tenir l’oportunitat de tractar
un bon nombre de temes que m’interessaven. Vaig conèixer
el seu tarannà i em vaig interessar per GT. Em va sorprendre
el discurs i el concepte que representa aquest grup, vilatans
que es preocupen i s’ocupen del poble sense una afiliació
política clàssica, sense interessos amagats, amb
transparència, bona gestió i amb la bona intenció de fer de
Teià un lloc millor per als teianencs. Comparteixo aquesta
manera de fer.
SERGI MÀRQUEZ. La meva incorporació a GT ha estat
motivada, sens dubte, per les formes com es
va constituir l’actual equip de govern. És molt poc ètica la
fórmula que es va utilitzar per aconseguir-ho. He
decidit incorporar-me al grup de vilatans que va ser
escollit en les últimes eleccions i aportar el meu gra de
sorra en el desenvolupament del poble, tant en l’àmbit social
com en l’econòmic i polític. Haig d’afegir que, per a mi,
el més important és respectar la veu del poble, i ara
no s’està fent. Tinc l’esperança que GT torni a sortir escollit
i governi qui realment guanyi a les urnes i no qui utilitzi
l’opció que més l’interessi amb la finalitat d’arribar al govern
sigui com sigui, encara que estigui per sobre dels seus
ideals.
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1. JOAN CASTAN PEYRON
Tinc 67 anys, i soc veí de Teià des d’en fa més de 55.
Casat i amb un fill. Estic jubilat. Sóc Diplomat en
Infermeria i en Podologia i he treballat a l’ICS. Vaig ser
alcalde de Teià del 1991 al 2003 i del 2011 al 2013 (fins
la moció de censura). També vaig ser regidor entre el
1987 i el 1991. Col·laborador del Club Excursionista i del
Club Dòmino. He estat membre del Consell Català de la
Salut, del Consell de direcció de Salut de la Regió sanitària
Barcelonès nord i Maresme, del Consell Comarcal del
Maresme, responsable de Política Territorial, assessor
d’ACM i col·laborador del Teià F5 i l’ADF.

2. ORIOL RIBERA ESPLUGAS

3. TERESA CASELLAS ABELLA

Tinc 41 anys. Visc a Teià des de petit. Sóc
autònom i treballo al sector tèxtil des de fa
20 anys. He estat regidor d´Esports,
Comunicació, Participació i Joventut. Tinc la
gran sort de poder dir que vàrem aconseguir
crear per primer cop una comissió d’esports,
amb 9 persones que varen treballar de valent
per l’esport a Teià. Un equip collonut. Sóc de
la directiva de la Penya Barcelonista i els
Llubakus, i membre de ple dret de l´ANC i
Òmnium Cultural. Col·laborador del CET.
També he estat membre dels Gegants i del
Grup de Teatre «3 o 20» de La Palma, CF
Teià, AE Teià i altres... Practico i m’encanta l’esport, igual com m’encanta Teià i
formar part de la seva vida social.

Tinc 60 anys i sóc filla de Teià. Casada i
mare de 4 fills. He treballat en educació
infantil, com auxiliar d’infermeria geriàtrica,
també a l’empresa familiar d’arts gràfiques
i com empresària en rehabi li tació
d’habitatges. He estat monitora del primer
grup femení del «Cau» a Teià, de les
primeres colònies escolars d’El Cim. També
membre de l’AMPA el Cim, del Consell
Escolar d’El Cim, i del primer Consell Escolar
Municipal. Aquesta última legislatura he
estat regidora de Medi Ambient, d’Obres i
Serveis, Promoció Econòmica i Comerç.
Actualment treballo des de l’oposició, i en temes de voluntariat.

4. BARBARA FURMENT TOMAS

5. NÚRIA ANDINYAC LLADÓ

Tinc 40 anys i visc a Teià des que en
tenia 3. Sóc mare d’un nen de 12 anys i
una nena de 9. Tinc una Assessoria
Fiscal, laboral i comptable a Teià. Durant
el primer any de govern de GT com a
regidora d’Hisenda vàrem aconseguir la
re-negociació a 10 anys del Crèdit de
2.700.000€ deixat per l’anterior govern,
crèdit que s’havia de pagar en 3 anys.
Com a regidora d’Ensenyament vàrem
crear el Consell Escolar Municipal. A
partir del pacte amb CIU, vaig passar a
dur la Regidoria d’Obres i Serveis,
prioritzant que les feines encarregades a empreses externes fossin de Teià,
com per exemple la poda de la riera l’any 2013.

He nascut i visc a Teià. Casada amb en
Jordi, som pares de dos fills, en Nil i en
Pau. Sóc diplomada en comunicació
empresarial i tinc un postgrau en Direcció
de Màrqueting, i actualment n’estic
realitzant un de Màrqueting Digital i
Comerç Electrònic. Des de petita he estat
vinculada a entitats del poble, i a dia
d’avui, sóc membre de l’AMPA i del
Consell Escolar de l’EBM Els Galamons i
de l’AMPA de El Cim, i col·laboro amb
altres activitats del poble. Actualment sóc
regidora de l´oposició. Formo part de
Gent de Teià des dels seus inicis i em mou la il·lusió, la motivació i el
desig de fer coses pel poble i pels teianencs, pel present i pel futur.

CANDIDATURA
8. CARLOS MAICAS HERNANDEZ
Tinc 63 anys. Visc a Teià des d’en fa 24
anys. Casat i amb 3 filles. Llicenciat en
Bioquímica per la UB. Senior Executive
per la London Business School i Màster
en Direcció d’Empreses per l’IESE. He
treballat en càrrecs directius de quatre
multinacionals farmacèutiques, encara
que actualment estic retirat. Amant dels
esports, he practicat bàsquetbol i tennis,
aquest darrer al Club de Tennis Barcelona-Teià. M’agrada la música, la lectura,
l’antropologia i passejar amb els meus
gossos per qualsevol racó de les nostres
muntanyes.

12. JOSÉ LUIS NEGRO LORENZO
Tinc 54 anys i visc a Teià del de 2003, tot
i que al Maresme ja hi vaig venir fa 22
anys, en entrar en contacte amb la
comarca.
Sóc enginyer de Camins, Canals i Ports
per la Universitat Politècnica de Catalunya
des de fa 28 anys. Professional en l’àmbit
de les vies de comunicació i urbanisme.
Formo part de la nova gestora del Tennis
Teià. Practico el tennis i m’agrada córrer
per la muntanya.

6. ABEL BALLESTEROS MONFERRER
Tinc 40 anys i visc a Teià ja fa 11.
Casat i pare de 2 fills, l’Alex i la Natàlia,
de 9 i 6 anys. Enginyer Tècnic en
Informàtica de Gestió per la UAB. Fa
més de 10 anys que treballo a IBM
com a Technical Leader en entorns
Distribuïts. Actualment desenvolupo
projectes de transformació tecnològica
en clients com Banc de Sabadell,
Deutsche Bank, Solmelia Hoteles i la
Generalitat de Catalunya. En l’actual
legislatura vaig ser col·laborador en les
regidories d’Hisenda i Ensenyament i
vaig formar part de l’Equip d’Esports. Actualment, col·laboro amb el Club
Excursionista Teià en l’àrea de Tresoreria.

GENT DE TEIÀ
9. ISABEL MONTOLIU CAYUELA
Tinc 66 anys i visc a Teià des de en fa
26. Mare de dos fills i àvia de tres nets.
Vaig ser regidora de l’Ajuntament de Teià
durant 8 anys (1996-2003). Sóc
terapeuta (Ciències de la Salut) i he
desenvolupat una iniciativa empresarial
a Teià per a l’atenció a les persones. He
estat responsable de la Comissió d’Esport
infantil (Barcelona 1988) i presidenta de
la secció local d’implantació Logística
d’UDC.

7. ALEX CASTAN DELSHORTS
Tinc 34 anys i sóc fill de Teià. Diplomat en
fisioteràpia i llicenciat en Ciències de
l’Activitat física i l’esport. Professionalment,
desenvolupo la meva feina en un Hospital
de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública
de Catalunya des de fa 9 anys. He estat
membre actiu de diferents entitats de Teià
com els Dimonis de Teià i el Teià Futbol Cinc.
Actualment sóc el president del Club
Excursionista Teià i vaig ser col·laborador
oficial de la regidoria d’Esport i de la comissió
d’actes en favor de la Marató de TV3 durant
el darrer govern de Gent de Teià.

MUNICIPALS 2015

10. SOFIA SANCHEZ ALMANSA
Tinc 42 anys i sóc filla de Teià. Sóc
auxil iar dental. Graduada en
Naturopatia, Terapeuta Floral i tinc un
Màster en Homeopatia. He treballat
durant 9 anys en diferents comerços
del poble com la farmàcia, el forn Can
Gusto, la loteria o can Marcel. Molts
d’aquest establiments ja ni existeixen.
Actualment treballo a El Masnou en
una Clínica Dental i en un Centre de
Salut. M’agrada escoltar la gent i
ajudar-los en allò que pugui.

13. LAURA DE LUCAS FERNANDEZ

14. SERGI MARQUEZ FORNS

Visc a Teià des dels 5 anys. Vaig estudiar
al Cim i sóc infermera. Actualment he fet
un parèntesi per cuidar dels meus petits,
la Leyre i l’Unai. Sóc la presidenta de
l’AMPA de l’ escola bressol Els Galamons,
formo part del Consell escolar de la
mateixa escola i sóc membre del Consell
escolar municipal. Vaig jugar a bàsquet
a l’AE Teià durant 5 anys, després vaig
passar al Teià Futbol Cinc durant 6 anys
més, on també vaig ser entrenadora dels
més petits. També he format part dels
dimonis. Vaig treballar al Cim de monitora
de menjador. Tinc moltes ganes de treballar per Teià i donar el millor de mi
per aquest poble, perquè és casa meva i és on creixeran els meus fills.

Soc de Teià, tinc 40 anys, casat i pare
d’una nena de 6 anys. Des de fa uns
15 anys faig de tècnic comercial en el
sector de les arts gràfiques i
implantació d’imatge corporativa.
Abans, havia treballat en diverses
empreses del poble, entre les
que consta regentar el Bar La Palma
de Teia juntament amb el meu germà
David. Durant la infància vaig formar
part dels equips de futbol sala del
CIM y més tard dels del Club de Futbol
Teià. Formo part de la junta de
l’Associació de Veïns de Vallbellida. Tinc com afició jugar al pàdel en el
meu temps lliure, i m’agrada molt passejar per la muntanya de Teià i
anar a collir els bolets.

11. ELOY BORRALLO MOYANO
Tinc 39 anys i sóc fill de Teià. Actualment
tinc una empresa de jardineria al nostre
poble. He estudiat al CIM, vaig estar 6 anys
a la Creu Roja, i he col·laborat durant 14
anys als Dimonis de Teià. La meva implicació
amb Gent de Teià es va iniciar fa 4 anys ,
perquè el canvi era necessari, i malgrat tot
el que va passar, tornem a ser-hi amb més
força que mai. M’agrada l’esport i fer vida
social pel poble.

15. NÚRIA RIBAS LLADÓ
Tinc 40 anys i soc filla de Teià, amb un fill
d’11 anys. Llicenciada en Belles Arts
especialitzada en pintura, a la Universitat
Sant Jordi de Barcelona. En l’actualitat, tinc
un projecte de creacions d’obres d’art i
joieria amb fibra de carboni. He fet varies
exposicions dels meus quadres, tant
col·lectives com individuals, a La Unió.
M’he afegit al projecte de GT perquè, com
ells, m’estimo el meu poble i tinc la voluntat
de voler fer bé les coses i ser propera al
vilatà.

Mancomunar serveis, l'oportunitat perduda
En el passat ple del 19 de març, es va aprovar l’expedient de contractació i obertura del procediment per a l’adjudicació del
contracte del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià, que tindrà un cost
de 436.000 €.
El plec va ser aprovat amb els únics vots a favor de l’equip govern (CiU,ERC,PSC), sense que la proposta presentada pel
nostre grup municipal, molt més beneficiosa pel servei i que comportaria un important estalvi, fos ni tan sols valorada.
Gent de Teià, tot i ser a l’oposició i gairebé sense mitjans, va iniciar fa uns mesos un estudi del servei d’escombraries amb
l’objectiu de reduir-ne els costos i millorar el servei que s’ofereix als vilatans. Vam comprovar que altres poblacions, amb les
mateixes inquietuds que nosaltres, ja començaven a fer la prestació del servei des del mateix Ajuntament, o pretenen ferho, defugint de concessions a empreses privades.
Una d’aquestes poblacions és Premià de Dalt, veïna de Teià i de característiques similars quant a número d’habitants
i urbanització de carrers. Després dels contactes i el seguiment fet per Gent de Teià amb responsables municipals i tècnics
de l’Ajuntament de Premia de Dalt, vàrem arribar a la conclusió que podem compartir serveis i equipaments amb Premià de
Dalt, que disposa de camions de recollida de brossa, planta de neteja per camions i contenidors i altres serveis necessaris.

Es pot tenir un poble més net i, a sobre, amb un estalvi econòmic de més de 150.000 Euros!!!

Per què és possible això?
Avantatges de donar el sevei
1r Adequació del servei segons les necessitats del poble (flexibilitat d’horari i freqüència de recollida).
2n Control de contenidors i neteja dels espais del voltant (tindrem un poble més net).
3r Pes correcte de brossa traslladada a la planta de tractament.

L’estalvi econòmic
1r L’Ajuntament no pagaria una part important d’IVA (estalvi aproximat de 25.000 Euros).
2n Dins del plec de condicions econòmiques estan comptabilitzades com despesa i benefici d’empresa el
19%, que són 72.000 euros que l’Ajuntament no pagaria.
3r Evitaríem els costos de l’elaboració i seguiment del plec de condicions, despesa de publicitat i altres
costos, aproximadament 5.000 euros.
4t El contracte que proposa el govern exigeix una sèrie de «xips» als contenidors de brossa i als camions
pel control de viatges i pes de brossa traslladada, una despesa que també seria innecessària (reducció
del cost del servei).
5è El plec de condicions exigeix que l’em-presa concessionària contracti un encarregat pel con-trol del
servei. Això també seria innecessari; per tant, quedaria reduït el cost total amb un sou important.
6è L’amortització del vehicle i material seria a més anys.
8è L'estavi econòmic permetria baixar la taxa d'escombreries
7è La prestació del servei des del mateix municipi permetria la creació de llocs de treball.
Tot i aquests arguments, àmpliament exposats, la proposta va ser rebutjada inexplicablement per l’equip de Govern (CiU,
ERC,PSC).
Gent de Teià lamentem que la inoperància i l’abandonament de l’equip de Govern el faci rebutjar l’estudi d’una proposta
que comportaria pels teianencs un millor servei i un estalvi econòmic important.
I el més curiós del cas, és que aquest mateixos partits defensen mancomunar serveis amb poblacions veïnes per produir
un estalvi econòmic. Quina ironia!!!
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GENT DE TEIÀ, GARANTIM:
- Que els impostos no tornaran a pujar (IBI, escombraries…).
- Que el patrimoni de Teià no està en venda.
- Que no permetrem que cap deute amb l’Ajuntament quedi sense cobrar.
(actualment, i des de l’any 2006, estan pendents de cobrar 188.890,71
euros i el govern responsable, ERC calla).
- Que la nostra gestió econòmica està basada en el sentit comú i l’austeritat
i no ens caldrà demanar crèdits per despesa corrent.
- Que no pagarem 40.000 euros de lloguer anual per una nau.
- Que no ens gastarem 55.000 euros en un any amb despeses
d’advocats.
- Un Poble net, sense brutícia, que els teianencs en puguem gaudir.
- Que mantindrem el diàleg i la proximitat amb el poble i seguirem fent
audiències públiques.
- Que el Govern de GT tindrà dedicació i transparència, com la tenim ara
en l’oposició.
- Que el cost de l’Alcalde seguirà sent un 80% inferior al cost dels alcaldes
de les dues anteriors legislatures: Andreu Bosch (ERC) i Josep Botey
(CIU).
- Que permetrem que governi la força que els vilatans hagin escollit
majoritàriament.
- Que l’Ajuntament estarà al servei dels teianencs i no els teianencs al
servei de l’Ajuntament.
- Col·laboració màxima i absoluta amb les entitats.
Per tot això, i pels dos anys i mig de govern que ens avalen, esperem
comptar amb vosaltres per un Teià millor, des del poble i pel poble.
info@gentdeteia.cat - www.gentdeteia.cat - facebook
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MÍTING FINAL
CAMPANYA
Divendres 22 de maig
20:30 h a La Unió

Vine, t'esperem

Des del poble i pel poble

