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Plaça de la Vila

L’essència i els orígens, però 
renovada i amb més partici-
pació. La Cavalcada de Reis 
de Tiana ha encetat el 2023 
per la porta gran. S’hi van 
implicar més d’un centenar 
de persones, des de músics 
o actors fins a artesans i 
associacions, i va servir per 
veure el resultat de la res-

Entitats 
i artistes 
creen una 
benvinguda 
espectacular 
als Reis

tauració de les carrosses de 
fa 30 anys i l’estrena de les 
andròmines de Josep Sebas-
tià, d’El Taller del Lagarto.
Xavier Maristany, Roger 
Giménez, Pau Josa i Joana 
Mas es van encarregar de la 
banda sonora. Amèlia Bolu-
da, de la coreografia. I Can 
Boter -amb Núria Fàbregas, 

Més d’un centenar de voluntaris i vuit entitats es van implicar en una cavalcada màgica pels carrers de Tiana. SERGI ALCÀZAR

Una nova 
benviguda 

als Reis

Rosa Lugo i Lluc Armengol-, 
de la posada en escena.

L’estafeta, una sensació
A banda, aquestes festes els 
Reis d’Orient han recollit les 
cartes per primer cop des de 
l’estafeta de Can Riera. En 
sis dies, hi van passar 1.230 
persones.

Comença la 
metamorfosi 
cultural de 
Can Riera
P. 3

EQUIPAMENTS

Els geganters 
de Tiana 
revifen en el 
25è aniversari
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ENTITATS

Esperança Cases
MESTRA ARTESANA PERFUMISTA
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TIANENQUES

“Cada perfum té 
la seva història”
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Hem començat l’any 
amb una Cavalcada de 
Reis màgica, que recu-
pera l’esperit de poble 
d’anys enrere. La feina 

i la il·lusió del teixit associatiu 
per fer més pinya com a comuni-
tat. Els efectes de la pandèmia i 
el confinament estan aflorant de 
moltes maneres i és més impor-
tant que mai ajudar-nos entre 
tots, trobar-nos, abraçar-nos.

Quan en la presentació dels 
pressupostos 2023 parlàvem de 
“preservar el model de poble”, 
ens referíem, entre altres coses, 
a això: a fer més pinya, més 
comunitat. En la mateixa línia 
hem recuperat la festa de Cap 
d’Any al Casal, com a espai de 
trobada intergeneracional i 
com a política preventiva per 
evitar desplaçaments en cotxe 
a discoteques o sales de festa de 
poblacions veïnes. Seguim treba-
llant per fer el poble viu i perquè 
ningú no es quedi enrere.

En la rebuda dels Reis d’Orient a 
la plaça, em vaig permetre llegir-
los una carta, en nom del poble 
de Tiana. Serveixi com a llistat 
de bons propòsits per a aquest 
2023. Que tingueu un bon 2023.

La Cavalcada 
popular i la 
festa de Cap 
d’Any inter- 
generacional 
ens ajuden a 
fer pinya com 
a comunitat

LES CLAUS DEL MES

Bons propòsits 
per a aquest 2023

1
Can Riera i la 
cultura
Hem donat compli-
ment a la moció del 
2020 de Junts per 
Tiana i JuntsXCat 
per blindar la masia 
com a equipament 
cultural.

3
Impuls al 
cotxe elèctric
Tripliquem els punts 
de recàrrega elèc-
trics amb l’horitzó 
al 2035, que ja no 
es podran vendre 
cotxes de combus-
tió a la UE.

2
Més comerç

Impulsem un pla de 
comerç per detec-
tar els nostres punts 
forts i realçar-los 
i també per lluitar 
contra el poble 
dormitori.

Isaac 
Salvatierra

ALCALDE
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Benvolguts Reis d’Orient,

En nom del poble de Tiana sieu benvinguts a casa 
nostra. Aquí us lliuro el pa i la sal en senyal de ben-
vinguda. M’he permès fer-vos una carta amb tot de 
desitjos, que ara us lliuro:

Que cap nen i nena no hagi de viure els horrors d’una 
guerra.
Que tots els infants del món puguin viure en una casa 
acollidora, confortable i amb molt d’amor.
Que les nenes i els nens puguin créixer amb les ma-
teixes oportunitats i podent ser qui vulguin ser.
Que tothom pugui estimar a qui vulgui.
Que els infants no us feu grans abans d’hora. Que els 
grans aprenguem a riure com els infants.
Que els avis i àvies puguin ensenyar als nets. I que 
els nets puguin ensenyar als avis.
Que d’aquí molts anys, els nostres fills i filles i nets i 
besnetetes puguin seguir vivint feliços al nostre po-
ble. I que tots nosaltres fem els deures per deixar-los 
un poble verd, saludable, sostenible i bonic.

No sé si és demanar massa. Però estic segur, esti-
mats Reis d’Orient, que fareu tot el possible.
Us lliuro la clau màgica de la vila que obre totes 
les portes del poble perquè pugueu fer realitat els 
nostres somnis. 

Gràcies de tot cor.
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 C U L T U R A

L’acte del 2020 va comptar amb exalcaldes i exregidors de tots els colors polítics. SERGI ALCAZAR

La metamorfosi de Can Riera 
Més diners per portar-hi cultura

EQUIPAMENTS

L’HEMEROTECA

El clam cultural 
del 2020 per a 
Can Riera 

L’octubre del 2020 
diverses veus po-
lítiques, culturals 
i ciutadanes van 
participar en un acte 
de reivindicació 
cultural als peus de 
Can Riera. En aquell 
moment, el govern 
d’ERC volia portar les 
oficines de Serveis 
Socials al primer pis. 
I es va organitzar un 
debat que va deter-
minar que el poble hi 
volia cultura.

El ple de Tiana ha aprovat 
destinar uns 300.000 euros 
que es van estalviar el 2021 
a la reforma i adequació 
d’espais municipals. El pro-
jecte que més se’n benefi-
ciarà és Can Riera, que rebrà 
una injecció de 130.000 eu-
ros per continuar la rehabili-
tació que ha de convertir-lo 
en un espai polivalent i un 
punt de trobada de cultura i 
gastronomia.

Sense vots contraris
Les inversions es van apro-
var amb els vots a favor del 
govern (Junts per Tiana i el 
PSC) i també amb el suport 
de Junts per Catalunya, que 
fa anys que defensa un futur 
cultural per a Can Riera. 
Montse Torres, portaveu 
de JxCAT, està “encantada”, 
però critica que “s’arriba 
tard” i que ells han fet pres-
sió en cada pressupost.
L’alcalde, Isaac Salvatierra, 
va destacar que la conti-
nuació de les obres dona 
compliment a la moció que 

Junts per Tiana va impulsar 
des de l’oposició amb JxCAT. 
Aquella moció, aprovada en 
un moment en què l’oposició 
era majoria, va comprome-
tre l’Ajuntament a conver-
tir Can Riera en “un espai 
multifuncional de referèn-
cia per a la promoció de la 
cultura”. També prometia 
“adequar i millorar l’espai 
per a un ús artístic i poliva-
lent”, que és just el que s’està 
impulsant ara.
El PSC va votar en contra 
d’aquella moció perquè no 
es van acceptar les seves 
esmenes, però ara hi ha 
votat a favor. El portaveu, 
Albert Sales, destaca que hi 
ha obres urgents, com els 
lavabos, que es podran fer.
Des de l’oposició, ERC es 
va abstenir, tot i que la 
portaveu, Marta Martorell, 
va defensar que, si ara es 
poden fer inversions, és per 
l’estalvi que va generar com 
a alcaldessa. La regidora no 
adscrita, Marta Guàrdia, 
també es va abstenir.

La injecció per 
a Can Riera 
permetrà 
seguir 
rehabilitant 
l’espai perquè 
pugui acollir 
cultura

MÉS INVERSIONS

Als 130.000 euros per a 
Can Riera, cal sumar: 

PISCINES
S’invertiran 25.000 
euros a la reparació i 
rehabilitació del recinte 
de la piscina municipal.

ROTONDA CASINO
Una aportació de la 
Diputació servirà per 
injectar 30.000 euros 
al projecte de l’entorn 
de la rotonda del 
Casino.

MOBILIARI
Es destinaran 55.000 
euros addicionals a la 
compra de mobiliari 
i equipament per a 
espais municipals.

REFORMES
L’Ajuntament reserva 
60.000 euros per refor-
mar edificis municipals.



4 Plaça de la Vila

 C O M E R Ç

Objectiu: que la ciutadania 
de Tiana compri a Tiana. 
L’Ajuntament acaba de posar 
en marxa un Pla Estratègic 
de Comerç per saber què fa 
falta perquè el comerç local 
sigui més atractiu per a la 
ciutadania, i quins atributs 
ja tenen les botigues de 
Tiana que s’han de potenciar 
i realçar. 
“Hi ha molta gent que viu 
a Tiana, però compra fora. 
Això passava també en 
alguns municipis veïns, i 
han aconseguit canviar-ho. 
Nosaltres encara no”, admet 
el regidor de Reactivació 
Econòmica, Jordi Marí. 

Punts forts i febles
El Pla Estratègic de Comerç 
que engega ara servirà, 
en primer lloc, per copsar 
l’opinió de comerciants i 
clients. En els pròxims dies, 
començarà una enquesta a 
30 propietaris de diferents 
establiments, membres de 
l’ACIST i no associats, i a 
un centenar de tianencs i 
tianenques, que serà la base 
del diagnòstic. Els autors del 
pla també analitzaran què hi 
ha i què falta a Tiana, estu-
diaran els eixos comercials i 
l’estructura de les botigues, 
i faran reunions amb agents 
econòmics. 
Amb això, redactaran un do-
cument amb els punts forts i 

ESTRATÈGIA

els punts febles, i establiran 
mesures concretes per revi-
talitzar el comerç local. 
“Hi ha coses que són evi-
dents: per exemple, falta 
aparcament, i falten més 
locals lliures per obrir-hi 
negocis”, diu Marí. Però hi 
ha moltes altres coses que 
sortiran en el procés. 
A l’abril, l’Ajuntament de 
Tiana disposarà ja d’una 
bateria de propostes, que es 
podran començar a imple-
mentar. 
Marí destaca que “mai no 
s’havia plantejat a Tiana un 
estudi a fons com aquest, i 
saber què tenim i què ens 
falta és clau per impulsar 
el comerç de proximitat del 
futur”. 

Una empenta 
al comerç local
Pla per impulsar
les compres de 
proximitat

El procés 
comença 
amb una 
enquesta a 
100 clients i 
30 botiguers 
de Tiana

Treball sobre el terreny per determinar quina és la situació del 
comerç a Tiana amb converses amb clients i botiguers.

Gener-Febrer
ANÀLISI

CALENDARI

MAPA 
Anàlisi de dades 
sobre la situació 

del comerç actual.

ENQUESTA
Entrevistes a 30 
botiguers i 100 

clients.

BIBLIOGRAFIA
Recull de docu-
mentació sobre 

plans comercials.

URBANISME
Anàlisi de l’estat 

dels eixos comer-
cials de Tiana.

REUNIONS
Amb grups de 
comerciants o 

agents implicats.

Redacció de les conclusions principals que s’hagin extret 
durant la fase d’anàlisi, especialment:

Es presentaran les conclusions en una sessió de treball, en 
què quedaran determinades:

Coses que pot millorar 
l’Ajuntament de Tiana.

Aspectes positius que depe-
nen de l’Ajuntament. 

Elements externs que perju-
diquen el comerç local.

Elements externs que poden 
anar a favor. 

Definició d’unes accions per impular el comerç de Tiana i 
donar-li una singularitat pròpia:

Febrer
DIAGNOSI

Març-Abril
ESTRATÈGIA

BALANÇA 
COMERCIAL
Equilibri entre 
l’oferta del 
comerç i la 
demanda.

1
HÀBITS DE 
COMPRA
Dades sobre 
l’activitat co-
mercial de la 
ciutadania.

2
MAPA 
D’ACTIVITATS
Actes del 
comerç i 
mapa d’eixos 
comercials.

3
GRAU D’IM-
PLICACIÓ
Paper dels 
agents del 
territori en el 
comerç local.

4

DEBILITATS AMENACES

FORTALESES OPORTUNITATS

DIAGNOSI
Punt de par-
tida, elaborat 
a partir de les 
fases ante-
riors. 

IDEES
Línies estra-
tègiques per 
aplicar als 
barris o a tot 
el poble.

SESSIONS
Debat de 
les idees en 
reunions amb 
totes les parts 
afectades. 

ANÀLISI
Avaluació de 
la viabilitat de 
cadascuna 
de les idees 
aportades.
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M E D I  A M B I E N T

Tiana triplicarà el nombre 
de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics en els 
pròxims mesos. També se se-
guirà buscant subvencions 
per poder instal·lar noves 
plaques solars en edificis 
municipals i es promouran 
actuacions d’estalvi ener-
gètic en petits comerços del 
poble. Són algunes de les 
accions que proposa el Pla 
de Transició Energètica que 
aquest desembre ha aprovat 
per unanimitat el Ple de 
l’Ajuntament.

Un full de ruta
Es tracta d’un document 
vinculat al Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible i el 
Clima (PAESC) de la Diputa-
ció de Barcelona i que busca 
reduir les emissions de CO2 
i fer de Tiana un poble amb 
zero emossions l’any 2050. 

L’àrea de Transició Ener-
gètica i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament fa mesos que 
treballa en aquesta direcció, 
però ara té un document ela-
borat per tècnics especialis-
tes de la Diputació que fixa 
un full de ruta per caminar 
cap a l’eficiència energètica.
El regidor de l’àrea, Albert 

L’Ajuntament, amb el regidor Albert Sales liderant-ho, ja tenia encaminades bona part de les accions que planteja el pla. AJ TIANA

Sales, va detallar durant el 
ple de desembre les ac-
cions que pengen del Pla 
i també la feina que ja ha 
fet el govern en algunes 
d’elles. Per exemple, el Pla 
recomana instal·lar plaques 
solars per abastir edificis 
municipals i el govern ja ha 
instal·lat més d’un centenar 
de panells entre el sostre 
de l’Ajuntament i la Llar de 
Persones Grans. També es 
proposa aplicar mesures 
fiscals per fomentar l’estalvi 
energètic i l’Ajuntament ja 
té aprovada la bonificació 
del 30% de l’IBI durant cinc 
anys per al contribuent que 
instal·li sistemes de produc-
ció d’energia a casa. Pel que 
fa a reptes nous, el govern 
té previst fer auditories 
en comerços per fomentar 
que facin actuacions per a 
l’estalvi energètic.

Pla per a una Tiana més eficient
El triple de llocs per carregar cotxes

ENERGIA

El ple aprova 
per unanimitat 
una bateria de 
compromisos 
per continuar 
reduint les 
emissions de 
CO2

GASTAR EL MÍNIM

Un responsable 
energètic per 
edifici públic

Una de les accions del 
Pla que veurà la llum 
més a curt termini 
serà el nomenament 
d’un responsable 
energètic per a cada 
edifici municipal de 
Tiana. En els pròxims 
mesos l’Ajuntament 
formarà les persones 
que assumiran aquest 
rol i que supervisaran 
que a cada espai no 
es gasti energia en 
va i se’n faci un ús 
racional. Quan acabin 
les formacions, se’ls 
nomenarà responsa-
bles energètics.
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Al carrer Pau Giralt, a la cruï-
lla amb la Riera de Tiana, 
un fanal s’alça al mig de la 
vorera estreta. Per esqui-
var-lo, convé arrambar-se a 

les cases o baixar a la calçada. A l’altra 
banda del carrer, la vorera és inexis-
tent. Un tros més endavant, al mateix 
Pau Giralt, entre Francí i el passeig 
de la Vilesa, l’eslàlom s’intensifica: 
la vorera s’eixampla a l’entrada dels 
pàrquings, però hi ha pals de la llum a 
més de fanals, i alguna casa s’arriba a 
menjar del tot l’espai per als vianants. 

Tiana, com tots els municipis, és fruit 
de l’urbanisme que ha anat improvi-
sant amb els anys, en una època en 
què es pensava poc en l’accessibilitat: 
en la gent que va en cadira de rodes, 
en les persones que no hi veuen, en 
les que porten un cotxet, un carro 
de la compra o un taca-taca, en els 
nens i en tota la gent que vol passejar 
tranquil·la, gaudint del poble com a 
vianants.

Per resoldre-ho, el consistori té sobre 
la taula el Pla d’Accessibilitat, un docu-
ment de 559 pàgines aprovat per una-
nimitat el 2021 que determina tot el 
que cal fer per tenir un poble apte per 
a totes les persones. “No podrem fer en 
un any el que no s’ha fet en dècades, 
però hi hem d’anar treballant”, explica 
el regidor d’Accessibilitat, Jordi Marí.

El pla posa molts deures a 
l’Ajuntament. La llei estableix que 
els vianants han de tenir almenys 90 
centímetres d’espai lliure d’obstacles. 
A Tiana, hi ha més de dos quilòmetres 
i mig de voreres que són més estretes, 
i més de 700 metres de carrers que ni 
tan sols tenen voreres. En altres casos, 
un 17% del total, les voreres sí que 
superen els 90 centímetres que fixa 
la llei (arriben fins als 150), però hi ha 
obstacles (escocells, fanals, etc.) que 
fan inviable transitar-hi amb como-
ditat. Totes aquestes voreres s’han 
d’ampliar allà on els carrers són prou 
amples, i allà on són massa estrets s’hi 

Hi ha més 
de tres 
quilòmetres 
de carrers 
sense vorera 
o amb 
voreres de 
menys de 90 
centímetres, 
que és el 
mínim que 
marca la llei

UN POBLE MÉS
ACCESSIBLE 

Sense 
vorera

715 m

90 cm o 
menys

2.575 m

De 90 cm a 
1,5 m

5.636 m

De 1,5 m a 
2 m

5.732 m

De 2 m a 3 m

2.827 m

Més de 3 m

455 m

Plataforma 
única

9.487 m

METRES DE CARRERS 
SEGONS L’AMPLADA 
DE LES VORERES
Pla d’accessibilitat de Tiana 
(Diputació de Barcelona)

 R E P O R T A T G E
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ha d’implantar la plataforma única. I, a 
banda d’això, cal fer rampes a les cruï-
lles i als passos de vianants per poder 
baixar de les voreres sense l’obstacle 
del graó, i cal oferir alternatives arreu 
on hi hagi escales.

Els carrers nous i les obres que s’han 
programat darrerament ja s’han anat 
ajustant a la llei per ser accessibles. 
Per exemple, l’anterior govern va 
projectar dues obres que són a punt 
de començar: una rotonda a la cruïlla 
de la Catequística (foto de dalt), que 
permetrà ampliar les voreres, i un al-
tre tram de plataforma única al carrer 
Matas, entre els carrers Castellar i 
Enric Borràs (foto de baix). 

I ara el nou govern fixa un nou repte: 
desenvolupar totes les obres del Pla 
d’Accessibilitat en un termini de vuit 
anys. El compromís, el va assumir 
l’alcalde, Isaac Salvatierra, en la cele-
bració del Dia Mundial de les Persones 
amb Discapacitats: “Em comprometo a 

passar a l’acció; i això vol dir no només 
fer un pla, sinó implementar-lo i treba-
llar de debò per reduir les barreres”. 

L’Ajuntament projecta per als pròxims 
anys la millora del carrer de les Flors, 
i una actuació ambiciosa a l’avinguda 
Isaac Albéniz. “És el gran repte que 
tenim com a poble, i hi hem començat 
a treballar encarregant un Pla de 
Mobilitat a la Diputació de Barcelona, 
que és l’organisme propietari de la 
carretera”, explica. 

“I no ens quedarem aquí, perquè volem 
lluitar per l’accessibilitat universal, 
més enllà de les voreres”, diu Marí. Per 
això, després del Pla d’Accessiblitat 
dels carrers, ara l’Ajuntament n’està 
fent un altre per millorar els equipa-
ments municipals i assegurar l’accés 
de tota la ciutadania als edificis 
públics. A més, la nova web municipal, 
que és a punt d’estrenar-se, també 
serà accessible. Tot, per fer de Tiana 
un poble pensat per a tothom.

S’ampliaran 
les voreres de 
la cruïlla de la 
Catequística 
i s’allargarà 
la plataforma 
única del 
carrer Matas

L’Ajuntament 
es compromet 
a aplicar el Pla 
d’Accessibilitat i 
a eliminar totes 
les barreres 
arquitectòniques 
als carrers en els 
pròxims vuit anys
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 I G U A L T A T

L’Ajuntament de Tiana 
impulsa un programa per 
disposar de més hores de 
canguratge gratuït obert a 
totes les famílies del poble, 
en col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Ma-
resme i la Generalitat. S’hi 
destinaran uns 27.000 euros, 
però encara no s’ha decidit 
en quines franges s’oferirà 
perquè, abans, el govern de 
Tiana vol conèixer les neces-
sitats reals de les famílies.

Inversió en clau de gènere
El programa municipal s’ha 
batejat com a Temps per 
cures, temps per tu a Tiana 
i té un objectiu doble que 
casa molt amb les polítiques 
d’igualtat que impulsa des 
de fa mesos l’Ajuntament:  
consolidar el dret a les 
cures de les nenes i nens; 
i alliberar temps per a les 

famílies, especialment per 
a les dones, a qui, majori-
tàriament, s’ha atribuït la 
tasca de cuidar els infants. 
El programa també busca 
generar nova ocupació de 
qualitat en el sector dels 
monitors i els professionals 
del canguratge. De fet, bona 
part dels diners serviran per 

El govern distribuirà una enquesta a l’institut, les escoles i l’escola bressol del poble per saber les necessitats de les famílies. AJ TIANA

contractar el personal que 
s’encarregarà del cangurat-
ge dels infants, i la licitació 
es farà des del Consell 
Comarcal tan bon punt 
Tiana esculli quina mena de 
canguratge vol oferir.
La regidora d’Igualtat, 
Susanna Capell, explica que 
hi ha divereses opcions. 
Per exemple, els diners es 
poden destinar a un servei 
fix per cada tarda, després 
de l’escola; a un servei els 
dissabtes al matí per tal que 
les famílies puguin aprofitar 
per anar a fer encàrrecs; 
a un servei de canguratge 
a domicili; o a un servei de 
canguratge vinculat a altres 
activitats que s’organitzin 
a Tiana, amb la idea que els 
monitors puguin fer-se cà-
rrec dels infants mentre les 
famílies assisteixen als actes 
que es fan a la mateixa hora.

Oxigen a la vida de les famílies
Més hores de cangur gratuït a Tiana

CANGURATGE

Tiana destinarà 
uns 27.000 
euros a 
desplegar 
nous serveis 
de canguratge 
gratuït per a 
les famílies

ENQUESTA

Testos a les 
famílies abans 
de decidir

L’Ajuntament distri-
buirà una enquesta a 
l’institut, les escoles 
i l’escola bressol. La 
idea és que les famí-
lies la responguin i el 
govern tingui clares 
les necessitats. 
També s’aprofitarà 
l’enquesta per dema-
nar si hi ha interès 
en nous serveis com 
un casal municipal 
d’estiu. En les pròxi-
mes setmanes, amb 
els resultats a la mà, 
el govern decidirà 
quina mena de can-
guratge estrena.
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SEGURETAT

L’Ajuntament, al costat dels 
llogaters de Can Gaietà

Patrulles mixtes
Dispositiu de Nadal 
amb agents de
Montgat i de Tiana 

Tala preventiva 
contra incendis

HABITATGE BOSCOS

L’Ajuntament de Tiana ha dema-
nat assessorament legal arran 
de l’augment sobtat del preu 
de la calefacció i l’aigua calenta 
que han patit els 69 llogaters 
dels habitatges de protecció 
oficial de Can Gaietà. 
En alguns casos la regularitza-
ció de tarifes del 2022 és d’uns 
mil euros, a pagar en quatre 
mensualitats a partir d’aquest 
gener.  
Els pisos tenen caldera cen-
tralitzada i la gestió, la porta 
Sermavi, una societat vinculada 
a Visoren, que és qui té la 

Per primera vegada un dispositiu de pa-
trulles mixtes de la Policia Local de Tiana 
i Montgat ha fet una campanya específica 
de seguretat de Nadal. Els dos cossos 
policials han treballat coordinadament 
per reforçar la seguretat als comerços, en 
dies amb més moviment.
La campanya va començar el 12 de 
desembre i s’ha fet coordinadament a 
les zones comercials dels dos municipis. 
Durant aquestes setmanes, s’ha comptat 
amb la unitat mòbil de la Policia Local de 
Montgat dedicada a les campanyes de 
proximitat. A més, en els dies forts de la 
campanya, els agents han fet patrullatge 
a peu per les zones on hi ha més establi-
ments i s’ha establert una relació directa 
amb els comerciants. AJ TIANA

concessió de la promoció dels 
habitatges socials. 
Els veïns han rebut una carta en 
què se’ls informa de l’augment 
retroactiu del preu del gas i 
l’aigua calenta. Per als llogaters, 
la pujada ha estat de cop, per 
sorpresa i sense avís previ, i 
l’Ajuntament entén i comparteix 
la indignació. 
Per això, el govern municipal ja 
ha traslladat el cas a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i 
l’ha posat en mans d’advocats 
perquè decideixin com proce-
dir. GOOGLE

El bosc de sobre de l’Ermita de 
l’Alegria ha patit una tala d’arbres 
aquesta tardor. Ha estat una acció 
feta per l’Associació de Propietaris 
Forestals en col·laboració amb la 
Generalitat.
Tal com recull LaLocal, l’objectiu 
de la tala ha estat aclarir la pineda, 
frenar la proliferació de la plaga 
de Tomicus, prevenir incendis i 
aconseguir arbres més resistents 
a la sequera. Tot i que ha estat una 
iniciativa externa, l’Ajuntament ha 
demanat explicacions a la Generali-
tat per no haver-los informat abans 
d’iniciar la tala d’arbres. LALOCAL
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Les gestions per tenir un nou 
centre d’atenció primària a Tiana 
avancen gràcies als esforços de 
la regidora de Salut, Susanna 
Capell, i el comissionat pel CAP, 
el doctor Josep Marinel·lo. En 
resposta a l’article del grup d’ERC 
del número anterior, cal precisar 
que els treballs amb la Generalitat 
i BSA han continuat des de l’abril 
en reunions i converses els dies 17 
de juny, 25 de juliol, 6 de setembre 

i 28 de novembre. És la conselleria 
qui el 20 d’octubre (dies després de 
la sortida de Junts per Catalunya 
del Govern) demana “diferir unes 
setmanes” la propera trobada per 
analitzar l’emplaçament del CAP. 
I és el Parlament qui, al capdavall, 
rebaixa les expectatives de tenir 
un CAP el 2023. En la Comissió de 
Salut del 14 de juliol, el PSC pre-
senta la següent proposta: “Des-
tinar una partida en els propers 

pressupostos de la Generalitat per 
la construcció d’un nou equipa-
ment sanitari en els terrenys de 
propietat municipal”. 
Els grups del Govern de la Gene-
ralitat, llavors ERC i JuntsXCat, 
hi passen el ribot i eliminen la 
referència al 2023. El text apro-
vat queda així: “Avaluar la ido-
neïtat dels terrenys proposats 
per l’Ajuntament de Tiana per a 
construir-hi un nou CAP”.

Per fi, després de dos anys molt 
durs, plens de prohibicions, res-
triccions i protocols, hem pogut 
celebrar les festes com ens hauria 
agradat poder fer sempre.
Deixem enrere moments difí-
cils per mirar el futur amb més 
optimisme. Tot i que la pandèmia 
ha deixat cicatrius en totes i tots 
nosaltres, cal recordar aquell ens 
en sortirem de principis del 2020 
i ser conscients que estem, ja, en 

l’ens n’estem sortint del 2023.
La política no és una cosa aliena a 
la societat, per això també ha patit 
molt aquesta pandèmia. Especial-
ment, la política municipal, amb 
pocs recursos, obligada a gestio-
nar les decisions que es prenen 
des dels governs i amb la respon-
sabilitat de no fallar als ciutadans 
del poble. I des d’ERC Tiana creiem 
que no us vam fallar.
Una moció de censura molt 

oportuna ens ha apartat de la 
gestió municipal en el moment 
més plàcid de la legislatura. Tot i 
que ens hagués agradat acabar el 
mandat i ens entristeix veure com 
es perden alguns dels nostres pro-
jectes, potser haurà estat bo per al 
poble, perquè a les eleccions totes 
les tianenques i tianencs podran 
valorar els resultats de la gestió de 
les diferents opcions polítiques.
Salut, república i molt bon 2023!

Els 8 mesos de govern han sigut 
positius perquè hem assolit els 10 
compromisos que ens van portar 
a fer una moció de censura i s’ha 
aportat estabilitat política. Hem 
assolit el 70% de les propostes 
de legislatura, malgrat la crisi 
sanitària i econòmica. I, en molts 
casos, s’ha pogut anar més enllà i 
fer coses no previstes.
L’objectiu que perseguim és clar: 
més polítiques d’impacte social, 

buscar els millors serveis públics 
sense apujar impostos i un poble 
referent en sostenibilitat.
També s’han fet les oficines de 
l’OAC, la climatització de la Sala 
Albèniz, l’Institut, instal·lacions fo-
tovoltaiques, actuacions a la Riera 
d’en Font o la fase 2 de Can Riera.
Resta per fer, abans d’acabar el 
mandat, actuacions als locals de 
Cal Frares i d’accessibilitat als 
horts, el bosc urbà, el sostre del 

pavelló, nous punts de recàrrega 
vehicles, plantació d’arbres i millo-
res a la Sala d’Exposicions i als ves-
tuaris piscina descoberta. També 
volem tancar mandat fent la cessió 
del solar on ha d’anar el CAP.
Molta feina feta i molta feina per 
fer. El projecte de futur en trans-
formació urbana i social requereix 
temps, planificació i diàleg social. 
El proper mandat serà clau. BON 
ANY 2023

JxCAT hem donat suport als pres-
supostos però deixant clar que la 
partida dels ingressos en concepte 
de plusvàlua la trobem despropor-
cionada, atès que amb el canvi de 
normativa serà molt més baixa. Tot 
i així, per no paralitzar projectes 
importants vam donar-hi suport, 
però també vam informar que 
supervisarem el compliment dels 
ingressos, ja que no voldríem que 
l’Ajuntament assumís pèrdues,  

com va passar en altres mandats.
També vam acordar que amb 
el romanent i les subvencions 
previstes es reformarà Can Riera, 
la Sala d’Exposicions, l’Escorxador 
i la rotonda al Casino. Tots ells 
d’acord amb els projectes que ja va 
presentar el nostre grup. Aquesta 
adequació tan demanada sembla 
que per fi tirarà endavant i tin-
drem locals legalitzats on entitats 
pugin fer els actes que programin.

També vam demanar un local 
més adequat i sense escales per 
a l’Associació de puntaries.  Si 
s’hagués prioritzat Can Riera, com 
fa anys que demanem, l’associació 
ja s’hi podria reunir. 
Continuem treballant per Tiana de 
manera contructiva i responsable 
i mirant d’aportar solucions per 
millorar la gestió. Que aquest nou 
any ens porti justícia, solidaritat i 
pau. Visca Catalunya lliure!

El nou CAP avança, malgrat tot

La pandèmia va quedant enrere

Balanç de govern 2022

Projectes per a Tiana

 G R U P S  M U N I C I P A L S
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Un aniversari per fer-se més forts
COLLA GEGANTERA DE TIANA

Els gegants de Tiana fan 25 
anys i preparen una festa de 
traca i mocador per bufar 
espelmes. La colla gegan-
tera del poble viu un bon 
moment gràcies a la feina de 
formiga que el Miguelón i el 
Toni Campmajó han fet en 
els últims mesos per inten-
tar atraure nous membres a 
l’entitat.

Anys sense geganters
La colla es va fundar a mi-
tjans dels 90 i va viure uns 
cinc primers anys de vida 
farcits d’activitat. Animaven 
les festes locals i fins i tot 
sortien per amenitzar les 
celebracions veïnes. El cas 
és que, amb el canvi de segle, 
els gegants van anar sortint 
a ballar cada cop menys, fins 
que l’entitat es va dissoldre. 
Des d’aleshores, el Miguelón 

i el Toni han mantingut viva 
la tradició de fer ballar els 
gegants per les festes de 
Tiana, però han hagut de 
demanar ajuda als amics de 
la Faràndula de Badalona, 
perquè els donessin un cop 
de mà quan calia fer poble. 
I no ha estat fins a aquest 
últim semestre de 2022 que 
han trobat el suport que feia 
anys que buscaven. Ara són 
una colla d’unes deu perso-
nes i somien amb l’estabilitat 
que els permeti no dependre 
dels amics de Badalona i que, 
a més, els doni la possibilitat 
de tornar a portar la Novícia 
i el Cavaller, els dos gegants 
tianencs, per tot el país.

Atraure nens... i els pares
Un dels projectes que més 
il·lusió desperta a la colla 
gegantera és la idea de cons-

1

3

2

4

truir un gegantó que pugui 
ser portat per nens i nenes. 
L’entitat està pendent de 
les subvencions que puguin 
sortir per finançar el nou 
gegantó, amb la idea que, 
quan s’estreni, atregui in-
fants i, indirectament, també 
convidi els pares a sumar-se 
a la colla.

La festa dels 25 anys
L’últim diumenge de gener, 
el dia 29, la colla gegantera 
prepara una festa perquè la 
Novícia i el Cavaller bufin 
espelmes. Per celebrar-ho, 
convidaran a la colla germa-
na de Montgat i als padrins 
de la Faràndula de Badalona 
que tan importants han es-
tat per la supervivència dels 
gegants aquests últims anys. 
També s’hi ha convidat la 
colla de Caldes de Malavella.

ÀLBUM
1 La geganta Noví-
cia feia anys que 
esperava nous 
portadors. CGT
2 La Festa Major, 
el gran moment 
de l’any. CGT
3 La colla va reunir 
12 membres per 
la Festa Petita de 
Tiana. CGT
4 La colla feia anys 
que sobrevivia 
gràcies a l’ajuda 
de les veïnes. CGT

L’entitat s’ha 
refet d’uns 
anys en què 
no trobava 
geganters

 E N T I T A T S
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ESPERANÇA CASES I PRATS MESTRA ARTESANA PERFUMISTA

“Cada perfum té una història 
que evoluciona quan s’evapora”
L’Esperança és un dels ta-
lents més amagats de Tiana. 
És l’única mestra artesana 
perfumista de l’Estat espan-
yol i ha estat reconeguda 
arreu del món. Ha dedicat 
molts anys a compartir la 
passió pel perfum natural 
en tots els àmbits on hi 
intervenen les sensacions. 
Defensa el perfum com una 
experiència que faci tancar 
els ulls a qui la viu per sentir 
i escoltar allò que vol intuir. 

Escenaris per al perfum
Precisament per caminar 
en aquesta direcció, els seus 
perfums han maridat amb 
diverses iniciatives artís-
tiques, al poble i a fora. La 
més recent va ser l’exposició 
L’ànima del perfum expe-
rimental que va fer a Can 
Riera a mig novembre. La 
iniciativa es va presentar 
com “un espai on descobrir 
el món secret de la perfume-
ria artesana, experimental 

i creativa per aquells que 
desconeixen l’ofici”. I és que 
l’Esperança fa anys que 
treballa per explicar el que 
fa aquí i allà, desmarcada de 
la indústria del perfum. 
Una altra de les seves línies 
de treball és l’ensenyament 
i, quan hi pensa, parla amb 
orgull i admiració de dos 
alumnes “brillantíssims” que 
ja s’han atrevit a inventar els 
seus propis sistemes.

Una mirada al món
La seva tasca ha estat reco-
neguda en nombrosos cer-
tàmens, sobretot als Estats 
Units. De fet, assegura que 
aquí el món de la perfumeria 
artesana és un sector encara 
molt desconegut i ha estat 
quan ha pogut endinsar-se 
en el que hi ha documentat 
a l’exterior, que ha pogut 
evolucionar.
L’Esperança parla sis idio-
mes. Gràcies a això, al llarg 
de la seva vida ha pogut con-

sultar tot el que perfumistes 
d’arreu del món han escrit 
sobre el seu món, i també ha 
pogut intercanviar impres-
sions amb molts d’ells.
El bressol on neixen totes les 
seves creacions és El Jardí 
Secret, un petit taller on 
el perfum natural és el pro-
tagonista, però que acaba 
servint per crear tota mena 
d’ambients, olors i escenaris 
que imaginem. L’Esperança 
relata que el seu jardi és el 

món: “Les matèries neces-
sàries per fer un perfum 
són en qualsevoll lloc del 
planeta i totes depenen de 
la meteorologia i, per tant, 
poden variar”. 
Tot i això, Tiana ha estat pro-
tagonista d’alguns dels seus 
sistemes. El poble la convida 
a pensar en família, amistats, 
carrers, vermuts. imatges i, 
en definitiva, olors.

Gota a gota
Un perfum no s’aconsegueix 
d’un dia per l’altre. 
L’Esperança treballa an-
corada en les fórmules del 
passat: gota a gota i amb 
maceracions llargues que 
faciliten les sinergies i la 
proliferació de les sensa-
cions fora dels flascons. 
És una apassionada d’allò 
que fa i reivindica que “cada 
perfum té la seva història 
i aquesta història canvia i 
evoluciona a mesura que la 
matèria s’evapora”.

Els seus 
perfums han 
estat premiats 
arreu del 
món, sobretot 
als Estats 
Units

 T I A N E N Q U E S


