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TIANENQUES

“Soc feliç aquí, 
Tiana m’inspira”

El consultori de Tiana 
incorpora aquest mes tres 
nous professionals: un de 
medicina, un d’infermeria 
i un altre d’administració. 
El nou personal reforça la 
plantilla del centre, que ja té 
una vintena de persones, i 
permetrà millorar l’atenció 
dels pacients. 

Tres nous 
professionals 
s’incorporen 
aquest mes a 
la plantilla del 
consultori

CONTINUA A LA PÀGINA 3   

“Volem que els metges 
puguin destinar més temps 
a cada consulta i evitar la sa-
turació”, explica la regidora 
de Salut, Susanna Capell.
Els tres nous professionals 
s’afegeixen a un equip que ja 
supera la vintena de perso-
nes, i que compta també amb 
perfils experts de treball 

El consultori de Tiana guanya tres nous professionals: un de medicina, un d’infermeria i un d’administració. AJ TIANA

Més personal al consultori
Objectiu: millorar l’atenció

social, cures auxiliars i dos 
nous perfils: un professional 
de la nutrició i un psicòleg 
referent en benestar emo-
cional i salut comunitària.
És un pas més per millorar 
l’atenció primària a Tiana. El 
següent serà un nou CAP, 
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E 
aquests sis primers mesos de 
feina, el nou govern municipal 
ha treballat de valent, sobretot, 
en tres direccions: millorar la 
qualitat de vida dels tianencs i 

tianenques, fer més poble (més comu-
nitat, més pinya) i posar l’Ajuntament 
al servei del poble. Hem començat a 
posar fil a l’agulla en molts aspectes, 
alguns visibles i altres encara no. Però, 
en tot cas, la feina és molta i els fruits 
seran progressius aquest mandat i en 
els anys vinents. Treballem de valent 
per millorar els engranatges perquè la 
màquina ajuntament funcioni i tot sigui 
més eficient. Estem preparant un canvi 
de dalt a baix de l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania, que ha de transformar la re-
lació dels veïns amb el seu ajuntament.

És una bona notícia que la Policia Local 
hagi detingut quatre persones en 
diferents operacions; de ben segur ha 
servit per evitar robatoris. La reforma 
del cos avançarà els propers mesos 
amb la convocatòria de més places de 
caporal i d’agents, i amb una reestruc-
turació integral del sistema de càmeres 
de vigilància. El servei de neteja viària 
i de recollida d’escombraries també es 
reforçarà amb més mitjans per poder 
lluitar millor contra l’incivisme. La 
qualitat de vida ens ocupa, conscients 
que és una de les coses que més volem 
com a veïns: viure tan bé com es pugui 
al nostre poble.

Però la gestió pública no es pot limitar 
només a gestionar infraestructures i 
serveis. Els pobles han de tenir ànima. 
Per això, al govern municipal la vida 
en comunitat ens obsessiona. Abraçar-
nos més, retrobar-nos, necessitats com 
n’estem després dels mesos més durs 
de la covid-19. Per això parlem tant del 
poble educador i del poble viu. Fer po-
ble. Aprendre els uns dels altres, fer-nos 
companyia, celebrar. 

La vigília de Tot Sants ens va meravellar 
(així m’ho heu fet arribar molts veïns) la 
història d’amor d’un Frankenstein nos-
trat (en Pakonstein!) que va recórrer els 
carrers del poble fins a trobar la seva 
estimada, una trapezista encantadora, 
a la Plaça de la Vila. Qualsevol espai 
pot ser cultura. Fa alguns anys que la 
mainada viu la castanyada al carrer, en 
grupets disfressats que van de casa en 
casa fent el truc o tracte. L’espectacle 
volia donar resposta a aquesta celebra-
ció espontània a l’aire lliure, que fa anys 
que creix. Accions petites des d’un punt 
de vista d’impacte pressupostari, però 
que ens ajuden a trencar amb la inèrcia 
del poble dormitori. La història de 
Mary Shelley, un monstre de laboratori 
turmentat per una soledat impossible 
de resoldre, com a metàfora. Més poble, 
més comunitat. 

Seguim treballant perquè ningú no es que-
di enrere, perquè ningú no se senti sol. 

L’adiministració 
pública no es 
pot limitar 
només a 
gestionar 
infraestructures 
i serveis

LES CLAUS DEL MES

Pakonstein i la vida 
en comunitat

Butlletí d’informació municipal | Ajuntament de Tiana | Núm. 2 | Novembre del 2022 
Distribució: 3.400 exemplars | Edita: Ajuntament de Tiana | Redacció i maquetació: Bífidus Produccions 
Dipòsit legal: B. 18569-2022 | Col·laboracions:  Antonio Liñán Sirvent i Enric Terradas

Versió 
online: 

1
Pressupost 
al dia
Tal com ens vam 
comprometre, 
tindrem pressupost 
a l’inici del 2023. 
L’avantprojecte ja és 
a punt per debatre’l 
amb tots els grups.

3
Premi d’abast 
nacional
Òmnium va excel·lir 
en l’organització del 
Premi Joan Armen-
gol i Moliner, amb 
la junta nacional, 
donant-li la catego-
ria que es mereix.

2
Quan toca 
esporgar?
Hi ha la creença 
errònia que els 
arbres s’han de po-
dar cada any. A les 
pàgines 6 i 7 donem 
resposta a molts 
dubtes ciutadans.

Plaça 
de la Vila

Isaac 
Salvatierra

ALCALDE
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 S A L U T

El consultori 
va obrir com 
a “rural” 
quan Tiana 
tenia 6.000 
habitants: ara 
en té 9.000

El pròxim pas, un CAP
Ja hi ha el compromís del 
Parlament per fer-lo aviat

ATENCIÓ PRIMÀRIA

independent del de Montgat. 
Tots els grups del Parlament 
de Catalunya s’han com-
promès per unanimitat a 
fer-ho possible. L’equip de 
govern manté converses 
amb el CatSalut i confia que 
la Generalitat ho inclogui 
en els pressupostos del 
2023. Capell diu que “fins i 
tot el CatSalut reconeix la 
necessitat que Tiana tingui 
un CAP propi”. 
Quan va obrir el centre 
actual, fa vint anys, es va 
plantejar com “consultori 
rural”. Aleshores, Tiana 
tenia 6.000 habitants, ara 
passa dels 9.000 i la previsió 
és que continuï creixent. 

Al poble, hi ha gairebé 1.500 
nens de 14 anys o menys, i un 
17% de la població té més de 
65 anys. Petits i grans poden 
tenir necessitats de consul-
tes mèdiques freqüents. 

Ampliació inviable
El consultori està situat 
a l’edifici de la Casa de la 
Punxa, del 1919, i no se’n pot 
tocar l’estructura. Es va re-
formar per dins per posar-hi 
les consultes, però ampliar-
lo és inviable. I, ara mateix, la 
manca d’espais fa que Tiana 
no tingui els serveis que la 
ciutadania mereix. 
“La necessitat és evident i 
el compromís existeix. El 
pròxim pas serà fer realitat 
el CAP”, diu la regidora.

A més dels tres nous professionals, el consultori de Tiana també estrena aquest mes una màquina per fer ecografies. AJ TIANA

  VE DE LA PORTADA

EQUIPAMENTS

Ja es poden fer 
ecografies al 
consultori

El consultori ha 
estrenat un ecògraf 
i ja no caldrà sortir 
de Tiana per fer-se 
ecografies. El nou 
aparell permetrà 
millorar la capacitat 
diagnòstica i és inno-
cu, perquè no emet 
radiacions. El perso-
nal mèdic indicarà 
quan fan falta.

ATENCIÓ

Registrar les 
queixes 

Per avaluar la gestió, 
és important que 
quedin registrades 
totes les queixes o 
suggeriments. Es po-
den escriure en fulls i 
deixar-les a la bústia 
de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà, al mateix 
consultori.
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 C O N V I V È N C I A

Els agents de la Policia Local s’han format en l’últim mes i han fet els primers controls. AJ TIANA

Control a les motos trucades
La policia estrena un sonòmetre

SOROLL

L’oci i la vida al carrer ha 
de poder conviure amb el 
descans dels veïns. Un dels 
sorolls que més queixes dels 
veïns generen és el de les 
motos trucades i s’ha fet 
un primer pas per posar-
hi remei. La Policia Local 
de Tiana ha adquirit un 
sonòmetre i els agents s’han 
format per poder-lo utilitzar. 
En l’últim mes s’han format 
cinc controls específics per 
controlar el soroll de les 
motos i s’ha denunciat un 
conductor que sobrepassava 
els límits permesos. Fruit 
d’aquests controls, la Policia 
també ha obert diligències 
per conduir sense permís a 
un ciutadà a qui s’acusa d’un 
delicte contra el trànsit.
La Policia Local apunta que 
encara és aviat per tenir 
resultats rellevants. Malgrat 
tot, l’alcalde, Isaac Salvatie-
rra, destaca que és la prime-
ra vegada que s’actua contra 
el soroll excessiu de les 
motos. Abans de fer els con-
trols, això sí, l’Ajuntament va 

fer una campanya de sensi-
bilització a les xarxes socials 
institucionals i els agents 
de policia van informar la 
ciutadania que la qüestió 
s’estava regulant.

Posar un marc normatiu
En paral·lel a l’adquisició 
del sonòmetre per part de la 
Policia Local, l’Ajuntament 
ha aprovat l’entrada en vigor 
de l’ordenança de soroll i la 
de terrasses.
Entre altres aspectes, 
l’ordenança de soroll i vi-
bracions defineix on i quan 
es poden superar límits 
acústics, i també dona un 
marc legal perquè la Policia 
Local pugui utilitzar el 
sonòmetre per controlar el 
soroll dels vehicles motors. 
Pel que fa a l’ordenança de 
les terrasses, fixa l’horari 
en què les terrasses con-
vencionals poden estar 
operatives i distingeix entre 
l’estiu i l’hivern per donar 
més marge a la restauració 
en els mesos en què fa bon 

ELS HORARIS DE 
LES TERRASSES
A L’ESTIU
De diumenge a 
dimecres, de 8 a 0 h; 
i dijous, divendres, 
dissabtes i vigílies, 
de 8 a 1 h. S’aplica de 
maig a l’1 d’octubre.

A L’HIVERN
És l’actual. S’aplica 
des de l’octubre i 
serà vigent fins al 30 
d’abril. De diumenge 
a dijous, de 8 a 23 
h, i divendres, dissa-
btes i vigílies, fins a 
les 0 h.

temps i el client sol aprofitar 
més les taules a l’aire lliure. 
La norma també regula 
l’ocupació d’espais públics i 
posa un marc a la gestió de 
les peticions d’ocupació de 
punts del carrer per part de 
les entitats.
Totes dues ordenances es 
van aprovar per ple i han 
passat el període d’exposició 
pública, de manera que ja 
són vigents.

Buscar l’equilibri
L’alcalde de Tiana explica 
que l’objectiu de totes dues 
regulacions és “arribar a 
l’equilibri entre el dret al 
descans, que no hi hagi con-
taminació acústica, i fer-ho 
compatible amb el dret a la 
vida en comunitat i a l’oci”. 
En aquest sentit, Salvatierra 
considera que “l’ordenança 
de soroll és important per-
què dialoga amb la política 
cultural i dona drets i deu-
res”, en un moment en què 
“necessitem retrobar-nos 
després del Covid”.

Entren en 
vigor les 
ordenances 
que regulen 
el soroll i 
l’horari de 
les terrasses
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A l’Ajuntament ja hi ha 98 plaques solars instal·lades. AJ TIANA

 M E D I  A M B I E N T

ENERGIES RENOVABLES

Nova coberta 
fotovoltaica
S’instal·larà al 
pavelló el 2023

Continua el desplegament 
de plaques solars a Tiana. 
De monent, l’Ajuntament ja 
n’ha instal·lat 98 al sostre 
del consistori i 16 més a la 
Llar de Persones Grans. I 
l’Àrea Metropolitana (AMB) 
ja ha aprovat un projecte 
per portar-ne a la coberta 
del pavelló. Aquesta última 
acció no serà fins al 2023, 
però el govern ha iniciat una 
campanya per exposar a la 
població les possibilitats que 
té de sumar-s’hi. 
Els veïns poden fer una coo-
perativa i col·locar les seves 
plaques, o bé adherir-se a la 
instal·lació que prèviament 
ha fet l’Ajuntament. Precisa-

ment per això últim, el regi-
dor de Transició Ecològica, 
Albert Sales, veu la feina 
d’aquests últims mesos com 
“una manera d’avançar-se 
al futur i evitar que ningú 
quedi enrere i que tothom 

L’Ajuntament 
apunta que 
els blocs de 
pisos s’hi 
poden sumar 
o bé fer coo-
peratives pel 
seu compte

que vulgui instal·lar plaques 
pugui fer-ho, més enllà del 
seu poder adquisitiu”. Hi 
ha ajuts, descomptes en els 
impostos i vies perquè fins 
i tot els blocs de pisos més 
vulnerables s’hi llancin.

De tot plegat se’n parlarà 
aquest novembre, el dia 15, 
en una xerrada de l’AMB i 
l’Ajuntament, a la Masia Can 
Riera, a les 18.30 h, on es 
detallaran casos d’èxit i pos-
sibilitats per replicar-los.

El parc del Tramvia estrena la Naturaula

EDUCACIÓ

Un taller d’hotel d’insectes i un espectacle de màgia han servit aquest octubre per inau-
gurar la Naturaula, un nou espai al parc del Tramvia per entendre el parc com una exten-
sió de l’escola. A la Naturaula, coordinada per l’AMB i l’Ajuntament, hi ha material didàctic 
per conèixer el medi, lavabos i taules de fusta per facilitar l’estada al parc. AJ TIANA

SEGURETAT

Quatre detin-
guts per intents 
de robatori
La Policia de Tiana 
ha detingut aquest 
setembre quatre 
persones per intent 
de robatori en cases 
i vehicles. A un dels 
detinguts se’l va 
identificar després 
de robar en una casa 
de l’Avinguda Onze 
de Setembre. Un al-
tre és un multireinci-
dent amb una ordre 
de detenció. Va ser 
identificat al Passat-
ge Rosella. I la Policia 
també va detenir 
dues persones que 
anaven en un cotxe 
que havien robat a 
Badalona. Va ser al 
Camí Alt d’Alella.
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Totes les formes de convi-
vència s’han de cuidar: la de 
les persones amb els abres, 
també. Tiana s’encamina a 
fer-ho ara: vol ser un poble 

que estima i que respecta els arbres, 
com a patrimoni històric, com a llegat 
dels nostres avantpassats, com a és-
sers vius i com a elements del paisatge 
urbà en contacte amb el veïnat. 

“L’arbrat viari es relaciona amb els 
humans, i s’ha de tractar diferent de 
l’arbrat salvatge”, resumeix Jordi Mer-
cadé, que conjuntament amb Anna 
Guitart fa d’assessor de l’Ajuntament 
de Tiana en matèria d’arbrat. És na-
tural que sigui així: no esporguem els 
arbres dels boscos i, en canvi, sí que 
esporguem els arbres urbans. “Perquè 
hem de tenir en compte que els arbres 
regulen el CO2 a les ciutats, fan ombra 
i ens ajuden a contenir la calor, però 
també poden provocar molèsties, im-
pedir el pas en zones estretes o fer-nos 
relliscar”, diu l’expert. 

Aquest novembre ha començat la cam-
panya de poda dels arbres de Tiana. 
Durarà fins a principis de l’any que 
ve. En general, els arbres s’esporguen 
cada quatre anys. Diu Mercadé que 
normalment es fan “podes de forma-

ALZINA DE LA 
RIERA D’EN FONT
Les alzines més 
antigues són 
al costat de 
l’Escorxador i a la 
riera d’en Font. La 
del camí de cals 
Frares és l’única 
amb glans comes-
tibles.

GARROFER 
DEL CARRER 
BARCELONA 
Té entre 200 i 300 
anys. Era a l’hort 
del Marquès de 
Monistrol, entre el 
carrer Barcelona, 
Doctor Fàbregas 
i can Marí (actual 
Casino). 

 R E P O R T A T G E

Una partida de 50.000 euros 
dels pressupostos participatius 
permetrà plantar arbres on ara hi 
ha soques mortes o escocells buits

EL POBLE 
QUE CUIDA 
ELS ARBRES
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ció, per donar estructura als arbres 
joves, o de neteja, per retirar bran-
ques seques”. Però hi ha espècies que 
necessiten podes més freqüents, com 
les moreres —i a Tiana n’hi ha moltes—, 
perquè, si no, fan moltes mores, que 
cauen al paviment, embruten les vore-
res i poden arribar a fer caure algú. 

Al carrer Matas, la poda ajudarà a 
resoldre un dels problemes que poden 
provocar els arbres en zones urbanes: 
que s’arribin gairebé a ficar a les cases. 
Els tallaran més les branques que són 
a tocar de les finestres i, menys les de 
l’altra banda, la que cobreix la zona de 
passeig, per matenir-hi l’ombra. 

Quan s’han de substituir els arbres, es 
pensa ara a reduir les al·lèrgies —per 
això, els plataners es van traient— i a 
adaptar-los a les noves temperatures: 
els pollancres, per exemple, que són 
arbres de ribera, necessiten humitat 
constant, i no s’adapten al clima que 
tenim, cada cop més càlid i sec.

Fruit dels pressupostos participa-
tius, l’Ajuntament té ara una dotació 
extraordinària de 50.000 euros, que 
permetrà plantar més arbres a Tiana, 
d’espècies resistents com els liquidàm-
bars i els ginkgos. “Tenim cada any una 

partida per mantenir l’arbrat, però 
això inclou els tractaments fitosanita-
ris i les podes, i queden pocs diners per 
plantar arbres nous”, explica el tècnic 
municipal Toni Tubau. Els diners extra 
d’aquest any serviran per substituir 
arbres malalts i per omplir alguns dels 
40 escocells on només queda una soca 
—d’altres es taparan— o el centenar 
que estan buits. “Es plantaran a finals 
d’hivern, que és quan és òptim fer-ho, 
i és possible que no sobrevisquin tots”, 
adverteix Tubau. Però serà un primer 
pas per cuidar millor l’arbrat de Tiana.

Al novembre 
comença la 
poda, que 
serveix per 
millorar la 
convivència 
dels arbres i 
els humans

LLEDONER DEL 
CAMÍ DE LA 
CASA ALTA 
És el més gran de 
la seva espècie a 
tot el municipi de 
Tiana. Té una soca 
doble i la copa 
frondosa cobreix 
d’ombra tot el 
camí. 

EL PATI DE LES 
MORERES DEL 
CASAL
El pati de les moreres 
del Casal és un dels 
espais més singulars 
i emblemàtics de 
Tiana. L’ombra dona 
frescor a la zona i el 
fa ideal per passar-hi 
l’estiu. La foto, del 
1928, mostra les 
moreres acabades 
de plantar davant de 
la Sala Albéniz, de 
l’arquitecte modernis-
ta Ramon M. Riudor.

PLATANER DE 
CAN GOSCH
Els plataners són a 
les dues antigues 
vies d’accés al po-
ble: la riera de Tia-
na i la d’en Font, 
des de can Gosch, 
on hi ha els més 
monumentals, fins 
a can Roca.

POLLANCRE DE 
CAN COMAS
Antigament, hi 
havia pollancres al 
curs de la riera, de 
can Comas fins a 
can Jordana. Ara 
només en queden 
dos, a tocar de 
la font de can 
Comas. 
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 C U L T U R A

Tiana estreny vincles amb 
Pallassos Sense Fronteres 
per donar una nova dimen-
sió al Dia de la Infància 
i l’Adolescència. Aquest 
novembre l’ONG visitarà les 
escoles del poble per expli-
car la tasca que fa arreu del 
món i, així, sensibilitzar els 
alumnes perquè entenguin 
les altres realitats que hi ha 
al planeta. L’objectiu és lligar 
aquesta sensibilització amb 
la idea de poble educador, 
la solidaritat i la cooperació 
internacional.
Per fer-ho possible, s’ha sig-
nat un conveni a través del 
qual l’Ajuntament donarà un 
ajut de 6.000 euros a l’ONG 
perquè els destinin a les ac-
cions que fan per millorar la 
salut emocional de la infàn-
cia en els llocs del món on 
més falta fa. L’acord també 
preveu aquestes xerrades on 

membres de Pallassos Sense 
Fronteres explicaran a les 
escoles la tasca que fan.

Sensibilitzar i fer carrer
La idea fa anar una mica més 
enllà la cooperació entre 
ajuntament i organització. 
PSF aconsegueix una dona-
ció per finançar els seus pro-

La regidora Cristina Comas, i l’alcalde, Isaac Salvatierra, amb Tortell Poltrona, després de signar el conveni amb PSF. AJ TIANA

jectes, però Tiana obre una 
nova finestra a l’exterior per 
conèixer altres realitats.
L’alcalde, Isaac Salvatierra, 
destaca que el conveni 
portarà més actes cultu-
rals al carrer. “Entenem 
que qualsevol espai pot ser 
cultura i especialment el 
carrer, per aquesta necessi-
tat que tenim d’abraçar-nos, 
de fer més poble i comunitat 
després de la pandèmia”. 

“Gràcies, Tiana”
Des de Pallassos Sense Fron-
teres, Jaume Mateu (Tortell 
Poltrona), ha reivindicat que 
Tiana sempre ha estat al peu 
del canó per posar el seu 
gra de sorra en la tasca de 
l’ONG. De fet, hi ha diversos 
activistes del poble que hi 
col·laboren, com ara la com-
panyia tianenca Mabsutins, 
que farà les xerrades.

Educant amb la solidaritat
Pallasos sense Fronteres, a les aules

INFÀNCIA

PROGRAMA

A LES ESCOLES
Mabsutins hi relatarà 
la funció de Pallassos 
Sense Fronteres, del 
12 al 18 de novembre.

ESPAI FAMÍLIES
Dimarts, 15, Marta 
Tordera farà una xer-
rada sobre els canvis 
a l’adolescència.

CIRC PER A INFANTS
El 19 a les 11 h, rua 
des de la Casa de la 
Delfina, i a les 12 h, 
a la plaça de la Vila, 
espectacle de Los 
Barlou. A les 20 h, 
curtmetratges de 
cinema fantàstic per 
a joves a partir de 12 
anys a l’antic Garden. 

Tiana celebra 
el Dia de la 
Infància amb 
actes al carrer 
i a les aules, 
amb l’ONG 
dels pallassos 
solidaris
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Premi a la carta de vins
Serà per a qui millor tracti la DO

Tanca per evitar 
senglars als horts

RESTAURACIÓ ANIMALS

L’Ajuntament de Tiana premiarà 
la carta de vins que tracti 
millor la Denominació d’Origen 
Alella. Aquesta tardor l’alcalde, 
Isaac Salvatierra, ha visitat el 
president de la DO, Quim Batlle, 
i ha acordat atorgar un distintiu 
al restaurant que tracti millor 
els vins a la seva carta. La idea 
és fomentar que hi hagi més 
presència de vins de la zona a 
les cartes del municipi. 

El premi a la millor carta de vins 
de la DO es donarà durant el 
Tast Tiana, la fira del vi i la gas-
tronomia per excel·lència al po-
ble. Serà, com sempre, per Sant 
Antoni, el juny, i servirà per fer 
d’aparador del vi, els cellers i els 
restauradors de la zona. A més, 
amb el nou premi, l’Ajuntament 
de Tiana vol que la fira sigui, 
més que mai, una exhibició de 
força de la DO Alella. AJ TIANA

La zona dels horts compta des 
d’aquesta tardor amb uns 120 
metres de tanques metàliques i una 
tanca frontal amb mallat per evitar 
que els porcs senglars accedeixin 
a cap dels 56 horts municipals que 
hi ha.
La instal·lació de les barreres ha 
anat a càrrec de l’Ajuntament. Es 
tracta d’una mesura esperada per 
a les persones que s’ocupen dels 
horts, ja que fins ara no podien 
plantar la nova temporarada davant 
les destrosses que feien els senglars 
cada vegada que aconseguien en-
trar a l’espai. AJ TIANA

En Pakonstein, l’estrella de la Castanyada

FESTES

En Pakonstein, un monstre de Discípulos de Morales, va fer vibrar petits i grans en una 
multitudinària cercavila, el dia 31. DJ Baba va fer la cloenda, a la plaça de la Vila, dos dies 
després de les castanyades de Descorxats i la Llar de les Persones Grans. ENRIC TERRADAS

25-N

El ressò de les 
veus de les 
tianenques
La masia de Can 
Riera serà el punt 
neuràlgic de l’acte 
central del 25-N 
a Tiana. El dia 
internacional per 
a l’eliminació de la 
violència envers les 
dones es commemo-
rarà al poble amb un 
acte el mateix diven-
dres, 25 de novem-
bre, que comptarà 
amb lectures d’Abril 
Sànchez, Fe Loscos 
i Esther Guardiola. 
Tot plegat comptarà 
amb la música de 
Susi Abanades i 
l’acompanyament 
de Joan Isern. Serà a 
dos quarts de 8 de la 
tarda (19.30 h).
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6 mesos escoltant la gent, per 
millorar el dia a dia. Atenent les 
urgències i buscant la millora 
constant. Des de la neteja viària, 
el manteniment dels carrers i dels 
parcs, fins a la qualitat dels serveis 
públics. Enfortint els espais de 
treball en comú, reforçant les 
entitats. Apostant per la Tiana 
cuidadora; la salut, l’habitatge as-
sequible, l’envelliment actiu. Llui-
tant contra l’emergència climàtica. 

Reformant la Policia Local amb un 
nou model de policia de capçalera. 
Fent un poble integrador, en què 
ningú se senti exclòs. Treballant 
per la infància i l’adolescència. Pel 
jovent. Per la formació continuada, 
pel poble educador. Tenint present 
que qualsevol espai pot ser cul-
tura. Recuperant i reinterpretant 
la cultura popular. Treballant per 
enfortir el comerç del poble. I sem-
brant cada dia per recollir el fruit, 

impulsant el pla de recuperació de 
la vinya i l’horta. Pensant en l’avui 
i en el demà. Que la gestió d’ara no 
comprometi la de les generacions 
futures. Treballant per preservar 
la nostra història a través de la 
memòria oral. Relligant el futur 
i el passat. 6 mesos garantint un 
govern estable per poder impulsar 
les transformacions que el poble 
es mereix. I el que encara queda 
per fer.

Les rieres que travessen Tiana són 
part integrant del nostre paisatge i 
un dels principals elements defini-
dors de la nostra idiosincràsia. Tot 
i així, per diferents motius, d’un 
temps ençà les nostres rieres han 
estat massa sovint ignorades. Amb 
el temps, la brutícia i la flora inva-
sora s’han emparat de les rieres no 
urbanitzades, i les rieres urbanes, 
al seu torn, han anat perdent pro-
gressivament l’element integrador 

com a eix del poble. La manca 
d’inversions destinades a les rieres 
i la manca d’un impuls polític, 
han impedit que la gent de Tiana 
pogués gaudir durant massa temps 
de les rieres. A ERC-Tiana sempre 
hem cregut en la necessitat de re-
cuperar les rieres, i és per això que 
celebrem l’avenç del projecte de 
conservació de la llera i erradica-
ció de la flora invasora de la riera 
d’en Font (en el tram dels pisos de 

Can Jordana a l’Escola Municipal 
de Música i Dansa). Un projecte 
que anirà seguit d’una replantació 
amb flora autòctona i que té com a 
objectiu millorar la biodiversitat. 
Un projecte iniciat amb il·lusió 
mentre érem al capdavant del 
govern del municipi, i que va ser 
un exemple de col·laboració entre 
tots els grups que el conformaven. 
Recuperem la riera d’en Font, com 
el gran pulmó verd de Tiana.

Aquest mandat, l’Ajuntament ha 
fet un pas de gegant en la tran-
sició energètica. La regidoria 
ha impulsat la instal·lació de 98 
panells fotovoltaics al sostre de 
l’ajuntament i 16 a la Llar de Per-
sones Grans, que generen 35 kWp. 
Ha instal·lat el primer carregador 
de cotxes elèctrics dels dos previs-
tos, i  ha projectat una fotolinera al 
pàrquing de l’església. Ha subs-
tituït focus de mercuri del camp 

de futbol per uns LED d’última 
generació, aportant sostenibilitat 
social, econòmica i ambiental. 
L’Àrea Metropolitana instal·larà 
una coberta fotovoltaica al pavelló 
municipal, que generarà energia 
verda de proximitat, i la ciutadania 
se’n podrà beneficiar.
En resum, hem fet un gran impuls 
en la lluita contra el canvi climàtic, 
en l’autoconsum d’energia reno-
vable i en la reducció de la petjada 

ecològica dels edificis municipals. 
Però queda molt per fer per arri-
bar a la neutralitat climàtica.
Per això, el 15 de novembre hem 
preparat, des de la regidoria, amb 
visió de justícia climàtica, una 
sessió sobre ajuts, subvencions, be-
neficis de l’autoconsum compartit 
i comunitats energètiques per 
impulsar la transició energètica en 
blocs i comunitats de veïns perquè 
ningú es quedi enrere.

Arran dels esdeveniments al 
govern de Catalunya, JxC mani-
festem que, malgrat el que alguns 
pensen i el que d’altres volen fer 
creure, JxC és un partit transver-
sal, democràtic i que segueix unit, 
tot i les diferències dels afiliats.
Amb una participació del 79,18%, 
el 55,73% van votar per no seguir 
al govern amb ER, entre altres 
raons, per l’incompliment per part 
d’ER del pacte d’investidura del 

president Pere Aragonès, que va 
fer constar que tampoc es com-
pliria d’ara endavant. Es va passar 
d’un govern amb una represen-
tació del 52% independentista a 
un govern del 21%. Amb aquesta 
minoria absoluta, és molt difícil 
governar Catalunya, sobretot si 
s’abandonen els objectius per tirar 
endavant el país i caminar cap a 
la independència. No es poden 
enterrar els fets de l’1-O, com es va 

pretendre, ni el poble de Tiana ni 
cap altre els oblidarà mai.
Per la similitud del que va ocórrer 
amb el govern d’ER i JxC a Tiana, 
des de l’oposició al Parlament, es 
poden fer valer amb més llibertat 
els nostres principis i conviccions i 
es pot fer una oposició propositiva 
i ferma, aprovant o no allò que ho-
nestament es cregui oportú en be-
nefici del país i la seva gent, igual 
que fem a Tiana a l’Ajuntament.

6 mesos del nou govern, 6 mesos posant les bases 

Recuperem les rieres

Impulsem el futur

Els nostres principis i les nostres conviccions

 G R U P S  M U N I C I P A L S
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El futbol femení comença a bategar
CCE TIANA

El Centre Cultural Esportiu 
Tiana té entre cella i cella 
consagrar-se com un club 
singular. Aquesta tempora-
da ha aconseguit federar 19 
equips, entre els quals hi ha 
tres equips femenins, per 
primera vegada en els 102 
anys d’història del club.

L’inici d’una etapa
Després d’una gran jornada 
de portes obertes adreça-
da a jugadores de totes les 
edats, el Tiana ha pogut fer 
un equip femení benjamí 
(8-9 anys), un aleví (10-11) i 
un infantil (12-13). En total, 
són més de 30 nenes. “Han 
estat moltes hores de feina 
per aconseguir que el dia de 
les portes obertes vingues-
sin unes 50 famílies i que, 
d’aquestes, aconseguíssim 
que més de 30 decidissin 

inscriure la filla”, explica 
Raúl Sánchez, president.
“S’ha fet una aposta de club. 
Per més que sigui un club 
que històricament hagi 
estat masculí, aquest any 
també hi ha equips femenins 
i son igual d’importants. 
I ara cal un procés, que 
facin un equip i que tot vagi 
creixent”, apunta Natàlia 
Ramírez, exjugadora de 
futbol i, des de fa pocs 
mesos, integrant de l’àrea 
d’assessorament psicolò-
gic del club. I és que això 
últim, la gestió psicològica 
de l’esport, és un altre dels 
pilars que fan del Tiana 
un club especial. Aquest 
any l’entitat té un equip 
d’especialistes que ajuda els 
cossos tècnics a planificar 
les temporades, gestionar els 
estats d’ànim en un vestidor, 

1

3

2

4

encarar les trobades amb les 
famílies i resoldre conflic-
tes entre la comunitat. “És 
important generar una si-
tuació de benestar, tant físic 
com mental, per aconseguir 
el millor rendiment al camp”, 
defensa Ramírez.

165mil seguidors a TikTok
Un altre dels pilars del club 
són les xarxes socials. Per 
això el Tiana va ser una de 
les primeres entitats esporti-
ves del país en fer-se TikTok 
i, ara, és el tercer club català 
amb més seguidors: 165.000. 
Només el superen el Barça i 
l’Espanyol i està per davant 
d’equips de Primera com el 
Girona, l’Almeria i el Getafe. 
I això ha situat l’entitat a to-
tes les pantalles del món i ha 
despertat l’interès de nous 
patrocinadors.

ÀLBUM
1 El primer ben-
jamí femení del 
club. CCE TIANA
2 Les portes ober-
tes per formar 
equips femenins, 
el juny. CCE TIANA
3 Una sessió de 
psicologia al ves-
tuari. CCE TIANA
4 Un altre dels 
pilars del club és 
la professionalit-
zació dels tècnics. 
CCE TIANA

El club crea 
tres femenins 
i una àrea 
d’assessors 
en psicologia

 E N T I T A T S
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SUSI ABANADES UNA CANTANT DE MADRID QUE TROBA L’ÈXIT A TIANA

“Tiana m’inspira, soc feliç i 
m’hi veig durant molt temps”
Fa quatre anys la Susi feia 
primer de batxillerat al seu 
poble de Madrid. Feia temps 
que meditava fer un canvi 
d’aires i els seus tiets li van 
proposar de venir a viure 
a casa seva, a Tiana. S’hi 
va llançar amb la idea de 
passar-hi una temporada i 
encara hi és. I no té pressa 
per marxar: “Em veig aquí 
durant molt temps. Soc feliç 
i m’hi sento còmoda”. 
 
El canvi de rumb 
Quan va venir a Tiana tenia 
previst acabar el batxillerat 
i fer carrera de Ciències 
Polítiques. Però sempre li ha 
agradat la música i, a Tiana, 
n’hi va trobar molta. “Hi ha 
molts veïns que toquen i 
això m’inspira”, explica.  
Aquest ambient i les ganes 
de fer música van fer que, a 
mesura que s’acostava la se-
lectivitat, li anessin entrant 
els dubtes. Fins i tot va arri-
bar a temptejar la possibili-

tat de fer Infermeria. Però 
va acabar decidint-se pel 
que realment l’apassionava: 
la música. 
Va començar al Taller de 
Músics, al Raval de Barcelo-
na, i ara encara el seu segon 
curs a l’Escola de Música 
Moderna de Badalona. 
A Tiana, es va donar a 
conèixer amenitzant els 
matins de dissabte a la 
Floristeria Verd És Bo. Des 
de la mateixa floristeria i des 
de l’Ajuntament, a través de 
la Sara Torruella, la tècnica 
de Joventut, la van animar a 
participar al Maresmusic, el 
concurs per a músics joves 
del Maresme. “Llavors no era 
el moment. Només tenia una 
cançó i vaig decidir esperar”. 
Però l’any següent, amb més 
temes sota el braç, no s’ho 
va rumiar. I ha guanyat el 
premi gran: la gravació d’un 
videoclip pel valor de 2.000 
euros i el bitllet per actuar 
a Tiana, el juny del 2023: 

“L’audiovisual em fa il·lusió 
perquè ens ajudarà a donar-
nos a conèixer, però tocar a 
Tiana és increïble. Tiana és 
l’inici de tot, tindré les ami-
gues al públic, és casa”. 
A més, veu el concert com 
una manera de tornar a 
Tiana tot el que li ha donat: 
“És un lloc que aposta per la 
cultura, pels artistes emer-
gents, i això no sol passar”. 
En paral·lel, la Susi ha pogut 
gravar el seu primer disc 

amb cinc senzills, gràcies a 
una beca del projecte Cases 
de la Música. Veurà la llum 
el març de l’any que ve. Més 
o menys en l’època en què 
també es preveu que surti 
el videoclip que gravarà 
gràcies al Maresmusic. 
 
Enganxada al català 
La Susi estava acostumada a 
estiuejar a Catalunya i a les 
Balears amb els seus tiets, i 
això la va familiaritzar des 
de ben petita amb el català. 
A banda sol escoltar música 
en català i un dels seus refe-
rents és El Petit de Cal Eril. 
Tot plegat fa que, ara que 
és ella qui crea els temes, li 
vingui de gust fer-ne parts 
en català: “Dona una altra 
sonoritat a les cançons”. La 
seva cançó més reproduïda 
a Spotify, ‘Cuando no nos 
echen de menos’, té una part 
cantada en un català exqui-
sit; i el seu primer senzill, ‘Tu 
piel’, també.

Va venir de 
Madrid fa 
quatre anys 
i Tiana l’ha 
convençut 
per dedicar-
se a la música
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