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L’Ajuntament de Tiana 
prepara una nova promo-
ció d’habitatge protegit. 
En total, seran 24 pisos de 
diferents tipologies, i es lliu-
raran a les famílies en règim 
de lloguer. 
El govern municipal està 
treballant ara amb l’Institut 
Metropolità de Promoció de 
Sòl (IMPSOL) per escollir la 
ubicació exacta, i per definir 
el calendari de les obres. 
L’alcalde, Isaac Salvatierra, 
remarca la importància que 
la nova promoció sigui de 
pisos de lloguer. “S’ha fet 
habitatge públic a Tiana en 
les últimes dècades, però 
gairebé sempre ha estat en 
règim de compra, i aquest 
govern municipal vol apos-
tar pel lloguer”, explica. 
Mentre l’Ajuntament ultima 
els detalls del nou projecte, 

L’Ajuntament 
lliura les claus 
dels 17 pisos 
de lloguer 
social de 
Vessants II

DRET A LA VIVENDA

els llogaters dels pisos pú-
blics de la promoció Ves-
sants II ja en tenen les claus. 
L’acte de lliurament es va fer 
el 29 de setembre. 
La cooperativa Fem Ciutat, 
de Barcelona, va impulsar 
la construcció d’un total 
de 80 pisos a tocar de Can 
Basora. El projecte va 
arrencar ara fa dos mandats, 
i l’Ajuntament es va quedar 
amb 18 habitatges. 

Pisos sortejats
D’aquests, el govern muni-
cipal se’n guarda un com a 
pis d’emergència social. I els 
altres 17 es van sortejar el 
2 de juny. Per poder optar a 
un dels pisos, calia estar em-
padronat a Tiana amb una 
antelació de com a mínim 
tres anys. Les bases priorit-
zaven les famílies amb uns 

Acte de lliurament de les claus dels pisos de Vessants II. AJ TIANA

Lloguer social
24 nous pisos de 
promoció pública

 H A B I T A T G E  A S S E Q U I B L E

ingressos inferiors a 32.000 
euros l’any. Un dels pisos 
és adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda, i s’ha 
reservat per a un sol·licitant 
amb diversitat funcional. 
Els contractes són per set 
anys. Els pisos tenen entre 
46 i 76 m2, i el preu de llo-
guer oscil·la entre els 400 i 
els 650 euros.
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Un dels moments més bonics 
de la festa major és quan 
t’arriba el programa imprès a 
casa, el fulleges i decideixes 
a quins actes aniràs. Bonic, 

però potser poc pràctic. Per això, aquest 
any, per primer cop, a banda del llibret, 
tenies tota la programació al mòbil. Les 
dades son sorprenents: 8.400 usuaris 
únics han entrat a la nova aplicació de 
la festa major, amb 263.000 pàgines 
vistes. Ha estat un èxit i és la prova 
que paper i digital es complementen i 
que cal repensar l’ús de cada canal per 
treure’n tot el partit.

Amb aquesta voluntat, encetem una 
nova etapa en els canals de comuni-
cació municipals. Teniu a les mans el 
nou butlletí d’informació Plaça de la 
Vila. Hem recuperat el nom històric de 
la revista creada durant la Transició i 
refundada l’any 1995. S’ha fet un esforç 
de disseny per aprofitar cada racó de la 
pàgina, amb l’objectiu d’acostar millor 
la informació municipal als veïns i veï-
nes de Tiana a un cost menor, d’acord 

amb els nous temps digitals i a la neces-
sitat de reduir l’ús del paper per motius 
ambientals i econòmics.

El Plaça de la Vila, amb un format més 
periodístic, ens evoca a publicacions 
històriques com la revista Tiana, edita-
da entre els anys 1953 i 1980. Un prodigi 
d’edició, que copsava mes a mes el pols 
del poble i la seva gent. Recuperem 
aquell esperit comunitari. 

El butlletí, de periodicitat mensual, 
és només una part del nou model 
d’informació de l’Ajuntament. Fa uns 
dies es va distribuir l’agenda Tiana 
cultura, en format desplegable. Sortirà 
cada dos mesos i es complementa amb 
l’agenda en format Google Calendari, 
que podeu importar a l’agenda del mòbil 
(enllaç a tiana.cat). Hi ha dos canvis 
importants més, que arribaran en poc 
temps: el nou web municipal, amb un 
disseny i una usabilitat molt millorades, i 
una revista per llegir i guardar sobre te-
mes monogràfics del poble. Més canals i 
més eficients. Espero que us faci servei.

L’Ajuntament 
estrena el 
butlletí Plaça 
de la Vila, 
l’agenda Tiana 
Cultura, una 
revista i un 
web millorat

LA PLAÇA 
DELS PEIXOS

LES CLAUS DEL MES

Isaac 
Salvatierra

ALCALDE

Ampliem i millorem 
els canals d’informació

Butlletí d’informació municipal | Ajuntament de Tiana | Núm. 1 | Octubre del 2022 | Distribució: 3.400 exemplars
Edita: Ajuntament de Tiana | Redacció i maquetació: Bífidus Produccions | Dipòsit legal: B. 18569-2022
Col·laboracions: Enric Terradas

1
Cubells 
alçats
Cada cop es veuen 
de nit més cubells 
de la brossa a 1,5 m 
del terra. Gràcies 
pel civisme, és 
clau per evitar els 
senglars.

3
Empoderats

L’augment de parti-
cipació en els con-
sells d’Educació, 
Cultura o Igualtat 
ens il·lusionen. 
Noves mirades per 
millorar el poble.

2
Festa major, 
nou camí
L’èxit de la recent 
festa major marca 
l’inici d’un nou mo-
del de festa popu-
lar, genuí i modern, 
amb respecte per la 
tradició.

Plaça 
de la Vila

1953 1977 1997 2002 2004
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Primera sessió sobre salut mental amb adolescents, a l’instit, el 22 de juny. AJ TIANA

Aposta de poble per la vida sana
En marxa el pla de salut comunitària

SALUT

ADOLESCÈNCIA

Xerrada sobre 
salut mental a 
l’institut

El Consell 
d’Adolescents de 
Tiana va advertir 
sobre l’impacte de 
la pandèmia en la 
salut mental dels 
joves. Per això, abans 
d’acabar el curs 
passat, el psicòleg 
del CAP Montgat-
Tiana Jesús Trocoli 
hi va anar a fer una 
xerrada. L’objectiu va 
ser resoldre dubtes 
dels alumnes i desfer 
mites sobre els 
trastorns mentals i el 
benestar emocional.  

Per curar una malaltia 
puntual, sovint en tenim 
prou amb anar al metge i 
prendre’ns la medicació 
que ens recepta. Però, per 
fer una vida veritablement 
saludable, per tenir benestar 
físic i emocional, per preve-
nir abans de curar, amb una 
pastilla no n’hi ha prou: cal 
la implicació de tot el poble. 
Tiana acaba d’arrencar 
un projecte innovador per 
diagnosticar la salut global 
de la ciutadania i mirar de 
millorar-la amb polítiques 
públiques. És el pla pilot de 
salut comunitària. 
La idea és molt simple: si sa-
bem que tenim una població 
sedentària, caldrà fomentar 
l’activitat física; si hi ha 
persones grans que viuen 
soles sense voler-ho, estarà 
bé que organitzem activi-
tats perquè socialitzin. La 
regidora de Salut, Susanna 
Capell, ho explica així: “vo-
lem tractar la salut amb una 
mirada comunitària com a 
actiu de felicitat del nostre 

poble. Volem saber com ens 
sentim, com ens relacionem, 
com respirem..., perquè tot 
això forma part de la nostra 
salut del dia a dia”. 
Per això, un grup de tre-
ball de Badalona Serveis 
Assistencials (BSA) ja s’ha 
posat en marxa per establir 
39 indicadors bàsics de la 
salut dels tianencs i tianen-
ques. Prendran el pols de la 
ciutadania per determinar, 
per exemple, quin percentat-
ge de població té obesitat o 
quants diagnòstics hi ha de 
depressió. Amb les dades a la 
mà, separades per edats i per 
gèneres, l’Ajuntament podrà 
promoure la salut i la vida 
en comunitat.

Dades i persones
Una cosa semblant es va fer 
fa uns anys al barri de Llore-
da de Badalona. És dels pocs 
precedents d’un pla de salut 
comunitària com el que ara 
arrenca a Tiana. 
En aquell projecte va treba-
llar la infermera Susanna 

Martínez, actualment cap de 
l’Atenció Primària de BSA. 
Explica que van recollir 
dades estadístiques de 
l’Agència de Salut Pública, 
però que no es van quedar 
només amb els números. 
“També vam demanar la 
participació i l’opinió de la 
ciutadania, vam preguntar 
com se sentia la gent, què li 
passava, quines necessitats 
detectava, i l’experiència 
va ser molt enriquidora”, 
recorda. 
A Tiana, tot just ha co-
mençat ara la recollida de 
dades, però la regidora de 
Salut ja pensa com, amb les 
dades a la mà, es podran 
prendre decisions per millo-
rar la salut de les persones. 
I en posa un exemple: “quan 
vam acabar el Friki Bingo 
de la festa major petita, una 
persona em va dir: ‘això és 
més terapèutic que qualse-
vol altra cosa’. Era ballar i es-
coltar música, però a aquella 
persona, això la curava. 
Doncs apuntem-ho”.

Un diagnòstic 
global 
marcarà 
l’estat de  
salut de la 
ciutadania a 
través de 39 
indicadors 
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El govern es 
reunirà amb 
els majors de 
65 anys tres 
cops a l’any 
per atendre 
demandes

Nou consell de gent gran
Fil a l’agulla a una petició 
històrica de la Llar

ACCIÓ SOCIAL 

Tiana tindrà un Consell 
Municipal de les Persones 
Grans. El ple ja n’ha aprovat 
el reglament, i és previst 
que es reuneixi cada quatre 
mesos. Es fa realitat així una 
reivindicació històrica de la 
Llar de Persones Grans. 
Ara mateix, a Tiana, hi ha 
empadronades 1.546 dones 
i homes de més de 65 anys. 
La gent gran representa un 
17% de la població, però té 
molta menys presència a les 
institucions i als àmbits de 
decisió del poble. 

Acostar-se a la gent gran-
La regidora de Gent Gran 
Activa, Cristina Comas, 
espera que el consell sigui 
“una eina per cuidar més 

i més bé la població enve-
llida”. La voluntat és que, 
com a poble, es percebi 
l’envelliment com una fase 
més de la vida, que no ha 
d’impedir la representació 
i la participació activa en la 
vida pública. 
El govern, a més, confia que, 
fruit de les reunions del 
Consell, es puguin detectar 
problemàtiques desconegu-
des fins ara relacionades 
amb la gent gran. 
En general, el govern muni-
cipal creu que cal treballar 
perquè les persones grans 
puguin fer una vida més 
autònoma, i amb menys 
dependències, i per garantir 
una convivència rica amb la 
resta de la ciutadania. 

L’alcalde i la regidora de Gent Gran Activa van comunicar al president de la Llar, Frederic Coromines, la creació del Consell. AJ TIANA

REUNIONS 
OBERTES

A PARTICULARS
Qualsevol persona 
major de 65 anys 
pot formar part del 
Consell de Persones 
Grans. No hi ha límit 
d’integrants i n’hi ha 
prou comunicant-
ho a l’Ajuntament. 
El govern, a més, 
recalca que no cal 
formar part de cap 
entitat per assistir a 
les reunions que farà 
el Consell.

A ENTITATS
L’Ajuntament té 
previst informar a les 
entitats del poble de 
la creació del nou 
òrgan. Les entitats 
poden designar un 
representant per ser 
presents al Consell o 
bé poden fer córrer 
la veu entre els seus 
membres majors de 
65 anys perquè s’hi 
apuntin.
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Època de canvis a la Policia 
Local de Tiana. Des d’aquest 
estiu, el cos està comandat 
per una dona, Carla Albarra-
cin, que és la primera capo-
rala de la història de la vila. 
Té 33 anys, és criminòloga i 
té l’objectiu de liderar una 
policia més propera a la 
ciutadania i més present al 
carrer.
Per aconseguir-ho, els 
agents estan intentant 
parlar més amb la gent jove: 
“Volem que ens tinguin com 
una referència i no pas com 
a repressors”. La nova capo-
rala ha ordenat més presèn-
cia al carrer quan tanquen 
botigues i s’estan començant 
a fer xerrades a l’institut i al 
casal de gent gran.

Un nou perfil a Instagram
Aquest setembre, i coin-
cidint amb el Dia de la 
Policia, el cos ha presentat 
el seu perfil a Instagram. 
La caporala ha explicat 
que aprofitaran el compte 
per “mostrar el dia a dia”, 
amb imatges fetes pels 
mateixos agents i intentant 
tocar totes les àrees del cos. 
S’informarà de detencions 
i operatius que s’hagin fet, 
però també s’aprofitarà 
l’espai a Instagram per fer 
pedagogia, per informar 
sobre les xerrades que es fan 
i per donar avisos i reco-

POLICIA

manacions a la població. La 
caporala Albarracin vol que 
el nou perfil sigui un canal 
infomatiu útil per conèixer 
l’activitat quotidiana del cos: 
“La idea és que la gent de 
Tiana conegui el nostre dia a 
dia, ens senti a prop i estigui 
informada del que passa en 
tot moment”.

Relleu generacional
En els últims mesos, la 
Policia de Tiana ha viscut 
diverses jubilacions que ja 
s’han resolt amb la incorpo-
ració d’agents més joves.
A banda, el cos està apro-
fitant l’arribada de gent 
nova per modernitzar-se i 
professionalitzar-se encara 
més fent noves formacions.

Més agents al 
carrer: “Volem 
que la gent ens 
senti a prop i 
ens conegui”

La Policia 
estrena 
caporala i 
un compte 
a Instagram 
per acostar-
se a la 
ciutadania

Carla Albarracin, la primera dona que lidera la policia. AJ TIANA

ELS CONSELLS DE LA CAPORALA

A CASA
Instal·lar un passador a 
les portes corredisses, 
tancar sempre amb clau 
portes d’accés al carrer, 
instal·lar temporitzadors 
automàtics d’encesa de 
llum interior i exterior, i 
posar reixes, barrots o 
sensors a les finestres.

DE VACANCES
Evitar deixar escrit que 
sou fora i no difondre-ho 
a través de les xarxes. 
També desviar al mòbil 
les trucades del fix i 
demanar a un veí que 

reculli la correspon-
dència. A més, també 
es pot notificar a la 
Policia que sou fora 
omplint una fitxa a la 
comissaria.

EN UN ROBATORI
Avisar la policia, no 
deixar entrar ningú al 
lloc dels fets i no tocar 
res. També és impor-
tant mantenir lliure la 
línia telefònica fins que 
arribi la policia i anotar 
el que s’ha vist, si s’ha 
enxampat els lladres in 
fraganti.
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Tiana ha viscut la prime-
ra festa major després de 
la pandèmia, i ha tornat 
renovada i més viva que mai. 
Ha estat una edició partici-
pativa i transgeneracional, 
que ha recuperat la tradició 
popular com a eix central.
Els actes més participatius 
van ser el ball de dissabte a 
la nit, amb l’Orquestra Mari-
nada, DJ Isidre i l’Orquestra 
Mitjanit. En el moment de 
màxima afluència es va 
arribar a les 4.000 persones 
a la zona del Parc de l’Antic 
Camp de Futbol.

Lildami frega els 3.000
Divendres, al concert de 
Lildami, 2.800 persones 
van omplir el Parc de l’Antic 
Camp de Futbol. Al pregó 
de Teresa París i el Toc 
d’Inici, 1.800 persones van 
atapeïr la Plaça de la Vila. 
També van ser concorreguts 
l’espectacle del Circ Vermut, 
la Plena i la Descorxada.
A més, unes 1.000 persones 
van passar per l’exposició 
d’imatgeria popular de can 
Riera.

El canal de WhatsApp de 
l’Ajuntament només ha 
registrat 3 incidències 
enviades per veïns durant la 
Festa Major. Totes tres aler-
taven de restes d’envasos en 
parcs i davant el casal. Són 7 
menys que fa un any i llavors 
les queixes tenien relació 
amb actes vandàlics, pèrdua 
de cubells d’escombraries, 
botellots o desperfectes.

Menys queixes del veïnat
Aquest any, però, la policia 
destaca que ha estat una 
Festa Major on el civisme ha 
imperat especialment. El dis-
positiu de Mossos i policies 
de la zona no ha detectat 
grans desperfectes a la via 
pública. Només van haver 
d’intervenir, per exemple, 
per recuperar tres telèfons i 
localitzar una bossa de mà i 
dos bitlleters. Bona part del 
material ja ha estat retornat 
als propietaris.

La llevadora, Capgrossa
El Toc d’Inici de Festa Major 
va servir per presentar la 
Capgrossa de l’any, inspi-

El pregó, les 
orquestres 
i Lildami 
van ser 
propiciar 
els actes 
més seguits 
de la Festa 
Major

El Circ Vermut va embadalir petits i grans a la plaça. AJ TIANA Lildami va atraure 2.800 joves a l’Antic Camp de Futbol. AJ TIANA

rada en la llevadora Carme 
Donada i Bosch. L’any 2000 
Donada va ser votada com 
a“tianenca del segle”. Es 
calcula que més del 60% 
de la població de Tiana a 
principis de segle havia pas-

Tiana es retroba al carrer en 
una festa major cívica i lluïda

FESTES

sat per les seves mans. Per 
això, enguany s’ha decidit 
fer-la Capgrossa de l’Any. A 
partir de l’any vinent serà la 
ciutadania qui triarà la per-
sona a qui s’ha de dedicar el 
capgròs anual.
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Arrenca el curs: nou edifici de l’institut i P2 gratuït

EDUCACIÓ

El curs ha començat a Tiana amb el nou edifici de batxillerat de l’institut, connectat amb el d’ESO. Té capacitat per a gai-
rebé 500 alumnes, està fet amb una estructura de fusta i redueix la petjada de CO2. Ha costat 2,3 milions d’euros, dels 
quals l’Ajuntament n’ha pagat 1,7. L’altra gran novetat és la gratuïtat de P2, que ja s’aplica a l’escola bressol municipal El 
Més Petit de Tots. Amb l’arrencada del curs, l’Ajuntament ha reactivat el Consell Municipal d’Educació. AJ TIANA

Objectiu: reduir la velocitat
Projecte votat per la ciutadania

Adeu als cables 
dels telèfons

MOBILITAT VIA PÚBLICA

L’Ajuntament ha executat un 
dels projectes escollits per la 
ciutadania als pressupostos par-
ticipatius del 2021: la instal·lació 
de bandes reductores de la 
velocitat al passeig de la Vilesa. 
Aleshores, la proposta va rebre 
107 vots, i va ser una de les pro-
postes seleccionats per rebre 
finançament municipal. 
Ara l’obra s’ha fet realitat, i 
ha de servir per millorar la 
seguretat dels conductors i per 
protegir els vianants. Una de 
les bandes s’ha col·locat davant 
de l’escola i del parc de l’Antic 

Camp de Futbol per pacificar 
l’entorn escolar. 
Les bandes són una manera 
efectiva de reduir la velocitat, 
i més econòmiques que els 
radars, però necessiten un 
temps d’adaptació: els conduc-
tors han de preveure els sots 
i prémer el fre amb antelació. 
El govern municipal entén, els 
primers dies, això “pot ser una 
molèstia”. Però confia que, a 
mig termini, s’imposarà l’hàbit i 
s’aconseguirà preservar el més 
important, que és la seguretat 
de les persones. 

 Molts dels cables que veiem penjats 
d’una banda a una altra dels carrers, 
cargolats en fanals o mig caiguts ni 
tan sols funcionen. 
La regidoria de Via Pública ha de-
manat a les empreses de telefonia 
que treguin els que no fan servir i 
que col·loquin bé els que encara 
utilitzen. Hi havia cables penjant a 
menys de 4 metres d’altura al mig 
del poble quan la normativa diu que 
mai no poden estar a menys de 5, i 
això, a part de fer lleig, és un proble-
ma per als camions. La retirada va 
començar el juliol a Cals Frares i ha 
continuat pels carrers del centre.

ABANS DESPRÉS
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PREPARAR 
ELS ESTIUS 
QUE VENEN

 R E P O R T A T G E

És una crisi galopant a escala 
planetària i qui no se n’hagués 
adonat ho ha pogut compro-
var aquest estiu. El planeta 
s’escalfa a un ritme cada 

vegada més ràpid, el canvi climàtic 
s’accelera, les onades de calor són més 
freqüents, l’estiu comença abans, i 
les temperatures van batent rècords 
sense parar. A Tiana, el problema són 
sobretot les nits. “De dia, com que es-
tem a prop del mar, les màximes no es 
disparen a 40 graus com a l’interior de 
Catalunya, tot i que fa molta xafogor. 
Però, de nit, si no refresca, costa dor-
mir, i això provoca fins i tot problemes 
de salut”, explica el meteoròleg Abel 
Queralt.

Les dades que ha recopilat deixen clar 
que l’estiu del 2022 ha estat un infern, 
i que les temperatures s’han disparat 
respecte als valors habituals. Al juny, 
la temperatura mitjana al centre de 
Tiana va ser de 24,3 ºC, 2,1 graus més 
que la dels quatre junys anteriors. El 

juliol (1 grau més, 26,2 ºC) i l’agost (1,6 
més, 27 ºC) també van ser més caloro-
sos del que és normal. Màximes i míni-
mes, juny, juliol i agost, van ser fora del 
que és normal. “I el problema és que, 
individualment, poca cosa hi podem 
fer. De dia, sí que podem restringir 
l’activitat o evitar les hores de més sol, 
però, de nit, no hi ha cap més solució 
que obrir les finestres”, diu Queralt.

Per això, calen solucions col·lectives, 
polítiques públiques encamina-
des, primer, a adaptar el poble a les 
temperatures que venen, i segon, a 
posar un granet de sorra per frenar 
l’escalfament. 

Primer: l’adaptació. El 17 de juliol, 
l’Associació Esportiva Sala 5 Tiana va 
organitzar un torneig de futbol sala 
al pavelló. “La calor era insuportable, i 
allà mateix vam veure que potser l’any 
que ve haurem de buscar una altra 
data”, explica el regidor d’Esports i de 
Transició Energètica, Albert Sales. 

Al juny, els 
termòmetres 
es van enfilar 
a Tiana dos 
graus més 
del que és 
normal, i van 
augmentar 
les nits 
de calor 
insuportable
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Les temperatures 
anormalment altes 

registrades entre 
juny i agost deixen 
clar que cal actuar 

ara per adaptar-se i 
per frenar el canvi 

climàtic

I adverteix que no només es tracta de 
modificar el calendari de les activi-
tats previstes, també es tracta, per 
exemple, d’aprofitar els equipaments 
municipals que tenen aire acondicio-
nat o les zones arbrades amb ombra. 
Per això, Tiana s’ha adherit a la xarxa 
de refugis climàtics de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona. “Primer, identi-
fiquem els llocs on s’està bé quan fa 
calor, com la biblioteca, que té aire 
acondicionat, i després hem de mirar 
de garantir que estiguin oberts durant 
tot l’estiu, també a l’agost”, diu. 

L’estratègia també passa per millorar 
els accessos a la piscina municipal. 
Aquest estiu, alguns dies ha hagut de 
penjar el cartell de complet, quan s’ha 
arribat a l’aforament màxim, que és de 
430 persones. De cara a l’estiu que ve, 
l’Ajuntament estudia canviar el model 
de gestió i renovar l’aplicació per fer 
les reserves. I potser caldrà també 
ampliar la temporada d’obertura, que 
aquest any ja s’ha allargat quinze dies. 

I segon: frenar l’escalfament. Cal con-
sumir menys electricitat i fomentar 
les energies renovables, i per això, con-
vé la implicació de l’Ajuntament i la de 
tota la ciutadania. L’última acció ha 
estat la renovació de la lluminària del 
camp de futbol. Els focus antics s’han 
canviat per LEDs, amb una inversió de 
40.000 euros i el convenciment que 
invertir serà un estalvi segur de cara 
al futur. 

Ara, l’Ajuntament vol fomentar també 
la instal·lació de plaques solars a les 
cases particulars, i per això, el 15 de 
novembre, ha organitzat una xerra-
da informativa sobre les comunitats 
energètiques. Sales, primer tinent 
d’alcalde, està convençut que, a més 
de la implicació de la ciutadania, calen 
canvis legislatius: “s’ha de facilitar que 
la generació d’energies netes, i també 
que es puguin incoporar a la xarxa 
elèctrica”, diu. El camí és llarg, però els 
avisos no paren: cal actuar conjunta-
ment des d’ara mateix. 

L’Ajuntament 
treballa en 
una xarxa de 
llocs públics 
on refugiar-
se de la calor 
extrema els 
mesos d’estiu 

TEMPERATURES DE L’ESTIU
Centre de Tiana

37,8 34,4 37,2

MÀXIMES
2022 Mitjana dels quatre anys anteriors

Juny Juliol Agost

26,4

28,8

29,3

30,4

29,5

31,3

MÍNIMES

RÈCORDS

2022 Mitjana dels quatre anys anteriors

Juny

Juny 2019 Juliol 2022

Màxima de cada mes d’estiu dels últims cinc anys

Agost 2018

Juliol Agost

17,7

19,9
21

22,1

21,3

22,6
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 G R U P S  M U N I C I P A L S

El govern municipal encara el 
nou curs polític amb part de la 
feina feta i amb les bases posades 
per a la consolidació d’un govern 
estable. Un govern obert al poble 
i a les seves necessitats, que va 
començar a posar els fonaments 
d’una nova manera de fer amb la 
investidura d’Isaac Salvatierra 
com a alcalde de Tiana.   
L’equip de govern treballa en la 
implantació de canvis profunds 

en l’estructura municipal, que 
dotaran el poble de més eines i 
més optimitzades, i que ajudaran 
a desbloquejar la situació que ens 
vam trobar a l’entrar al govern: 
un Ajuntament al límit, amb uns 
serveis tècnics municipals al punt 
del col·lapse i amb pràcticament 
tot el pressupost esgotat. 
El nou govern ha aprovat els pres-
supostos del 2022 malgrat que una 
part de l’oposició els ha intentat 

bloquejar fins a tres vegades. Una 
maniobra que va en contra del 
poble.  
El canvi amb el nou govern és real 
i la seva implantació és pausa-
da i serena per donar al poble 
l’estabilitat que cal per a poder 
aplicar les polítiques per a millorar 
els serveis i la vida dels nostres 
veïns i veïnes de Tiana. 
L’estabilitat del govern és el pro-
grés del poble.

Les bandes reductores de velo-
citat a la carretera principal de 
Tiana són un nyap. I ja era com-
plicat convertir un bon projecte 
de consens en un problema per 
les veïnes i els veïns. Un projecte 
nascut dels pressupostos partici-
patius que va engegar el govern 
d’Esquerra Tiana, i que el govern 
actual (el que havia de salvar 
Tiana de tots els mals) es va trobar 
gairebé fet, només calia executar 

l’obra. I no n’han sabut. Ho hem 
patit totes i tots els que hem passat 
per aquests sotracs. I no només en 
cotxe o moto, també en bicicleta i 
patinet. És una mostra més de com 
aquest equip de govern novell no 
vol reconèixer cap error i s’enroca 
a defensar coses indefensables. 
Ben diferent és l’exemple dels nos-
tres veïns. A Montgat van tenir el 
mateix problema, però a diferèn-
cia de Tiana en pocs dies ho van 

arreglar. Al nostre poble, en canvi, 
la regidora d’urbanisme que diu al 
ple:“los reductores están funcio-
nando y a pleno rendimiento”. 
Lamentem trobar-nos davant d’un 
govern incapaç de fer autocríti-
ca i obsessionat a  silenciar dels 
canals oficials qualsevol notícia 
que els pugui perjudicar. Com els 
incidents de la matinada de la festa 
major... però això ja són figues d’un 
altre paner. Salut i república!

Hem gaudit molt de la festa major, 
ja des del cartell de Natàlia Blasco 
i Ferran Gost, que anunciava una 
festa inclusiva, intergeneracional 
i amb arrels. La descorxada i el 
concurs de paelles van ser el tret 
de sortida amb gran èxit. El pregó 
de Teresa París va ser una barreja 
de vivències i reivindicacions. Des-
prés va venir l’imaginari popular, 
amb el capgròs de l’any, els diables, 
la colla gegantera i l’agrupació 

Amics de la Sardana. Commovedor 
va ser el pregó infantil de Verónika 
Boiaryntseva, una nena d’Ucraïna 
que viu a Tiana amb la seva mare. 
Aprofitem per dir: “No a la guerra”.
Els concerts van ser un èxit. I, 
en esports, l’enrucada va fer ple 
i ja és una cursa de referència. 
L’Skate i el seu equip se superen 
any rere any. Valorem la festa molt 
positivament, tot i que van faltar 
dues activitats que de ben segur 

es recuperaran: la mongetada i el 
tobogan d’aigua. Els i les socialistes 
felicitem la comissió de festes, el 
personal de l’ajuntament, les per-
sones voluntàries, les entitats, els 
serveis municipals i les persones 
que han fet possible l’organització. 
Des del sentiment, des de l’amor 
per la tradició, des del respecte pel 
que estimem, des de l’alegria, des 
de la nostra visió de com són les 
coses, vivim el poble i gaudim-ne.

Un any més, hem commemorat la 
Diada Nacional alçant la veu con-
tra la repressió de l’estat. 
Hem celebrat la festa major, més 
festiva, concorreguda i amb menys 
incidències. Felicitem les associa-
cions, entitats, colla sardanista, 
diables, gegants i la comissió de 
festes per la bona organització, i 
agraïm la feina dels policies, els 
agents de reforç, els ADF i les 
brigades de neteja. 

Ara toca afrontar mancances. Cal 
saber si els carrers amb un carril 
amb pilones són per a vianants o 
també per a bicis i patinets, i en 
quina direcció. Ara són un perill. 
Tenim un problema d’aparcament. 
No volem anar en cotxe a tot 
arreu, però les persones que no 
viuen al costat dels comerços 
necessiten més facilitats. 
Sobre els senglars, proposem 
posar tanques en zones de Can 

Puigcercós, President Companys i 
carrer d’Ítaca per protegir les colli-
tes i evitar que arribin al poble. Es 
va acordar posar el nom de l’1-O a 
la rotonda del poliesportiu, amb 
gran concurrència, una iniciativa 
que no ha tirat endavant. 
Animem el nou govern i l’oposició 
a resoldre el que està pendent de 
millorar. A JxC, encarem el futur 
amb il·lusió i ganes de treballar per 
fer més agradable la vida a Tiana. 

L’estabilitat del govern, el progrés del poble

Els sotracs del govern municipal

La suma d’esforços

Iniciem la tardor
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 E N T I T A T S

L’entitat veïnal més antiga de Tiana
AVV VIRREINA

La Virreina és comunitat. 
L’associació de veïns fa anys 
que treballa durant tot l’any 
per enfortir els llaços entre 
la ciutadania. Organitzen 
activitats tant els mesos de 
fred com els de calor, amb 
un epicentre: el local social.
El president de l’associació 
de veïns, Jaume Garcia, ex-
plica que cada cop se senten 
més seu el local. S’ha conver-
tit en el punt neuràlgic de 
la Festa Major, però també 
d’activitats que cada cop 
compten amb més participa-
ció, com les classes de ioga o 
els assajos de la coral.
Precisament aquest 1 
d’octubre l’associació de 
veïns ha organitzat un dels 
actes estrella del curs: la 
botifarrada popular. Tot 
plegat s’organitza de forma 
senzilla, a través de grups de 

WhatsApp: “Ens hem adonat 
que és el canal ideal per 
arribar tant a grans com a 
joves”, assegura el president.

Els primers a associar-se
La Virreina és la urbanitza-
ció més allunyada del nucli 
de Tiana. Precisament per 
això, l’associació veïnal va 
ser la primera que es va 
constituir al municipi. “Calia 
unir-nos i fer força davant 
l’Ajuntament per reclamar 
millores com l’asfaltat de 
carrers i les comunicacions 
amb Tiana i els municipis 
veïns”, recorda Garcia. 
Ara la situació és molt 
diferent: la Virreina està 
perfectament connectada a 
tot allò que l’envolta i l’acció 
de l’associació de veïns se 
centra a enfortir les rela-
cions entre els residents.

1

3

2

4

Gràcies a això, cada cop hi 
ha més persones que tenen 
el seu domicili principal a la 
Virreina. Hi viu gent gran 
que hi ha passat tota la vida, 
però també famílies joves 
que s’han decidit a establir-
s’hi. Això ha anat canviant 
les necessitats del barri, que 
ara té com a repte disposar 
d’equipaments i de serveis 
per a infants i adolescents. 
Per això, han dissenyat un 
circuit de patinets, orga-
nitzen activitats infantils 
i destinen una tarda de 
Festa Major a iniciatives 
per als infants. A més, volen 
programar una trobada 
d’intercanvi de còmics i 
projeccions de reportatges 
de parkour, és a dir, vídeos 
de joves que superen murs, 
tanques o escales fent salts i 
acrobàcies.

ÀLBUM
1 El local social és 
un pol d’activitats. 
Fins i tot s’hi fan 
misses. CEDIDA
2 Pels JJOO, van 
organitzar olim-
píades al camp de 
futbol. CEDIDA
3 Les actuacions 
de la coral són un 
clàssic al barri. 
CEDIDA
4 La botifarrada és 
un dels actes de 
l’any. CEDIDA

El local social 
s’ha convertit 
en un punt de 
trobada i ha 
unit el veïnat
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 T I A N E N Q U E S

LIUDMYLA, VERÓNIKA, CAMILLE I MAX D’UCRAÏNA A TIANA

“A Tiana hem trobat seguretat 
i molta gent que ens ajuda”
La Liudmyla i la Verónika 
viuen a casa de la Camille 
i del seu fill Max des del 6 
d’abril. Van arribar-hi fugint 
de la guerra d’Ucraïna. 
Venien de passar nits ho-
rroroses a Kíiv, sense poder 
dormir pel soroll dels avions 
de guerra que sobrevolaven 
la ciutat a totes hores. La 
situació era insostenible: “El 
menjar era escàs, si et po-
saves malalt no podies anar 
al metge i, de nit, no podies 
dormir pel soroll i per la por 
a morir”, relata la Liudmyla.
A Ucraïna, la Liudmyla tre-
ballava de comercial d’una 
de les empreses de cosmèti-
ca més importants del país. 
I ha arribat a Tiana amb la 
seva filla de 10 anys, la Veró-
nika, que va ser la pregonera 
de la Festa Major infantil.
Al pregó, la Verónika va 
explicar com era la seva vida 
a Ucraïna, què hi ha deixat 
i com ha estat l’acollida a 
Tiana. Va notar que el seu 

discurs va agradar als nens, 
però especialment als adults.
Des que és a Tiana, la Veró-
nika estudia a l’escola del 
poble, però també a la seva 
escola a Ucraïna. Les classes 
a Ucraïna són en línia, ja que 
la meitat d’alumnes poden 
anar ser a l’aula però l’altra 
meitat estan refugiats en 
altres zones del planeta. 
Per a la Liudmyla, és impor-
tant que la Verónika mantin-
gui el contacte amb els seus 
companys de classe. No sap 
quan podran tornar a casa, 
però confia que arribarà el 
dia que ho podran fer.

L’arribada a Tiana
Des de Tiana, la Liudmyla i 
la Verónika tenen contacte 
diari amb la família i els 
amics que s’han quedat a 
Ucraïna. Les ha acollit la Ca-
mille, la dona del fundador 
de l’ONG Open Arms, Òscar 
Camps. Quan va esclatar la 
guerra a Ucraïna, la Camille 

i l’Òscar van parlar de la pos-
sibilitat d’acollir una família 
i, al cap d’unes setmanes, 
van arribar a Tiana la Liud-
myla i la Verónika. 
Aquell 6 d’abril, elles dues 
el recorden com un dia que 
va passar molt ràpid. La 
Liudmyla sabia que anava a 
Espanya, però no sabia on. 
A la tarda van agafar un vol 
cap a Barcelona i, d’allà, les 
van portar a Tiana. No en 
sabien res, de Tiana i, amb 

prou feines, de Barcelona. 
“No és un viatge turístic. 
El que volen és fugir de la 
guerra i la informació que 
tenen del lloc on van és el de 
menys”, explica la Camille.
La Liudmyla i la Verónika 
admeten que els mesos a 
Tiana no estan sent fàcils. 
La situació s’està allargant 
més del que voldrien, però 
saben que aquí hi tenen una 
seguretat que ara mateix no 
trobaran al seu país.
A Tiana, això sí, hi tenen la 
platja a prop, i això agrada 
molt a la Verónika. A més, ja 
han viscut una  festa major 
on, a banda del pregó de la 
Verónika, mare i filla van 
descobrir la sardana i, fins i 
tot, es van atrevir a ballar-la.
Però el que més valoren 
de Tiana és l’acollida. La 
Liudmyla assegura que 
hi han trobat molta gent 
disposada a ajudar-les i això 
les reconforta per superar el 
mal tràngol.

“A Kíiv, el 
menjar és 
escàs, si et 
poses malalt 
no pots anar 
al metge i no 
pots dormir”


