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AIGUA

Montse Cotonat i Josefina Cañabate
VOLUNTÀRIES DE CÀRITAS I TIANA SOLIDÀRIA
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TIANENQUES

El Banc dels Aliments 
necessita més voluntariat

Tiana podrà afrontar el 
2023 amb seguretat i esta-
bilitat, i el pressupost podrà 
entrar en vigor al gener. 
Els comptes han arribat a 
temps, i s’han aprovat al 
ple municipal, amb 8 vots 
a favor (Junts per Tiana, 
PSC i Junts per Catalunya), 
una abstenció (regidora no 

Reforç de les 
polítiques de 
seguretat i 
millora de la 
recollida de 
residus

CONTINUA A LA PÀGINA 3   

adscrita) i 3 vots en contra 
(ERC). És el segon pressu-
post que aprova l’equip de 
govern en mig any. “Vam 
haver de fer el del 2022, 
perquè l’anterior govern no 
l’havia pogut aprovar, i ara 
el del 2023, i això ha suposat 
un gran esforç de l’equip 
d’intervenció i de totes les 

El ple de l’Ajuntament de Tiana va aprovar els comptes del 2023 el 29 de novembre. AJ TIANA

Aprovat el pressupost 2023
El segon, en només mig any

àrees municipals”, explica 
l’alcalde, Isaac Salvatierra. 
Gràcies a aquesta feina, 
coordinada pel regidor 
d’Hisenda i Personal, Anto-
nio Sánchez, Tiana podrà 
afrontar l’exercici del 2023 
amb totes les garanties.

Creixement moderat
El pressupost creix un 0,9% 
fins als 10,7 milions d’euros. 
Segons Salvatierra, el pres-
supost és “una aposta per 
millorar la qualitat de vida 
dels tianencs i tianenques, 
enfortir les polítiques comu-
nitàries, de poble viu, i conti-
nuar acostant l’Ajuntament 
a la ciutadania”. 
Els comptes contemplen el 
reforç de la seguretat, amb 
un increment del 6,1%, que 
permetrà ampliar la plantilla 
de la Policia Local i millorar 
el sistema de vigilància a 
través de càmeres. 
I la ciutadania notarà també 
el canvi en el servei de reco-
llida d’escombraries: creix la 
dotació, i els contenidors es 
podran buidar més sovint. 
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Tiana ja té pressupost municipal 
per al 2023. Un dels objec-
tius del nou govern consti-
tuït l’abril passat era dotar 
l’Ajuntament de l’estabilitat, el 

rigor i l’empenta que el poble es mereix. 
El pressupost és una eina clau per a la 
gestió pública. Permet prioritzar políti-
ques i també té una funció redistribu-
tiva. El Pressupost 2023 és fruit d’un 
treball intens de totes les àrees munici-
pals, que han enllestit dos projectes en 
cinc mesos. L’acció del govern muni-
cipal avança en 3 dimensions: cuidar, 
reactivar i transformar.

La Tiana cuidadora. Millorem la qua-
litat de vida dels tianencs i tianenques. 
Augmentem els recursos amb segure-
tat, estructurant el cos, augmentant la 
plantilla i reformant tot el sistema de 
càmeres de videovigilància per tenir 
més eines contra els robatoris. Incre-
mentem els recursos a la recollida de la 
brossa per buidar més sovint els conte-
nidors i combatre l’incivisme.

Més vida en comunitat. Apostem pel 
poble educador i pel poble viu i  aug-
mentem el pressupost de joventut i 
d’esports amb noves inversions.

L’Ajuntament, al servei del poble. 
En unes setmanes es començaran a 
notar canvis profunds en l’atenció a la 
ciutadania, amb un nou web, millores 

al portal digital de tràmits, una atenció 
més personalitzada en la nova Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania i la recupera-
ció de la figura del Síndic/a de Greuges. 
El ciutadà al centre. 

Treballem per la Tiana del futur. A 
través de subvencions ja concedides 
i les que s’han d’anar incorporant 
provinents, sobretot, dels fons euro-
peus NextGeneration, impulsarem la 
transició energètica, el pla de la vinya i 
l’avanç cap a l’economia circular amb la 
millora de la recollida selectiva. 

Son uns pressupostos prudents, atès el 
context d’incertesa econòmica provo-
cada per la inflació, la crisi energètica i 
l’amenaça de recessió. També cal tenir 
en compte la reducció d’ingressos de 
l’impost sobre la plusvàlua per la sen-
tència del TC i la previsió d’un estan-
cament de la construcció. Els comptes 
preveuen l’increment de l’2,5% del sou 
dels treballadors públics. 

Els millors pressupostos que podíem 
tenir en el context actual, tenint en 
compte que el pressupost és un punt de 
partida, viu, amb capacitat d’adaptar-se, 
i més en aquest any electoral. Preser-
vem el model de poble, millorem la 
qualitat de vida, l’espai públic, garantim 
la seguretat ciutadana, apostem per la 
cultura, pel poble educador i acostem 
l’Ajuntament al poble.

Són els millors 
pressupostos 
que podíem 
tenir en el 
context actual

LES CLAUS DEL MES

Uns pressupostos 
molt necessaris

1
Cuidar-nos

Millorem la qualitat 
de vida dels tia-
nencs i tianenques. 
Mantenim l’espai 
públic i garantim 
la seguretat ciuta-
dana.

3
Transformar

Preservem el model 
de poble i impul-
sem la transició 
energètica amb 
l’impuls a les reno-
vables i l’economia 
circular.

2
Més poble

Més comunitat. 
Amb aquests pres-
supostos, apostem 
per la cultura, per 
l’esport de base, pel 
poble educador i 
pel poble viu.

Isaac 
Salvatierra

ALCALDE

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: Abril de Cruz

Versió 
online: 

Plaça 
de la Vila



3Plaça de la Vila

 H I S E N D A

Hi ha 200.000 euros en in-
versions, que podran créixer 
al llarg del 2023, però que 
ja d’entrada contemplen 
la reforma integral de la 
coberta del pavelló esportiu, 
les obres a Cals Frares per 
adequar l’espai dels escoltes, 
i la creació d’un canal multi-
plataforma a Ràdio Tiana. 

Posició dels grups
Al ple del 29 de novembre, el 
portaveu del PSC, Albert Sa-
les, va destacar que “queden 
congelades totes les taxes” 
amb l’objectiu de “no incre-
mentar la pressió fiscal i fer 
que els efectes de la inflació 
no afectin ni a les famílies ni 
a les empreses de Tiana”. 
En nom de Junts per Cata-
lunya, Montse Torres també 
va destacar que no s’hagi 
apujat l’IBI, i va demanar, 
entre altres coses, “aparca-
ment fàcil” per als comerços. 
“Animem l’equip de govern 
a no posar fre, i a corres-
pondre a aquesta oposició 
col·laboradora”, va dir, per 
justificar el seu vot a favor.
La regidora no ascrita, Mar-
ta Guàrdia, es va abstenir, i 
ho va justificar perquè “és 
un pressupost continuïsta”, i 
va reclamar un augment de 
les partides d’Igualtat i de 
Joventut. 

PRESSUPOST

La portaveu d’ERC, Marta 
Martorell, va dir que troba 
a faltar “perspectiva de gè-
nere” al pressupost i va vati-
cinar que “no es compliran 
els ingressos de plusvàlues”, 
que troba “irresponsables”. 
També va retreure a l’equip 
de govern que no “hagi 
complert la promesa de fer 
el pressupost des de zero”.
L’alcalde, Isaac Salvatierra, 
va reiterar la voluntat de 
canviar la manera de fer el 
pressupost en el futur. “Ja té 
una mirada feminista, però 
volem fer un canvi metodo-
lògic per calcular la pers-
pectiva de gènere i també la 
transformació energètica”. 
“És un repte que ens queda 
pendent”, va concloure.

Més dotació de 
la Policia Local
També millora el 
servei de recollida 
d’escombraries

El pressupost 
contempla la 
reforma de 
la coberta 
del pavelló i 
les obres de 
Cals Frares

LES INVERSIONS QUE VINDRAN

PRUDÈNCIA
El pressupost contem-
pla 200.000 euros 
d’inversions, però la xi-
fra podrà créixer al llarg 
de l’any que ve, quan 
s’hi incorporin més di-
ners, provinents d’ajuts 
d’altres administracions i 
del superàvit del 2021.

ECONOMIA CIRCULAR
L’empresa conces-
sionària del servei 
d’aigües té compromesa 
una inversió important 
per millorar la xarxa, i hi 
ha una ajuda prevista de 

l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) 
per millorar la recollida 
selectiva. Tots dos 
projectes van en la 
línia de pensar la Tiana 
del futur i impulsar 
l’economia circular. 

AJUTS EUROPEUS
La convocatòria dels 
fons Next Generation 
de la Unió Europea per 
incentivar l’economia 
després de la pandè-
mia donaran encara un 
altre impuls als comp-
tes municipals.

  VE DE LA PORTADA

DESPESES PER POLÍTIQUES
Pressupost Tiana 2023

Seguretat i mobilitat ciutadana
1.023.031 €

Deute públic
334.482 €

Transferències a altres ens locals
626.033 €

Administració financera i tributària
175.000 €

Serveis de caràcter general
1.544.695 €

Òrgans de govern
215.071 €

Mitjans de comunicació
91.044 €

Comerç i pimes
116.600 €

Esport
403.175 €

Cultura
630.122 €

Educació
1.253.287 €

Serveis socials i salut
1.067.909 €

Medi ambient i sostenibilitat
633.385 €

Benestar comunitari
1.474.362 €

Habitatge i urbanisme
1.153.414 €
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 H I S E N D A

Les novetats principals 
dels comptes públics

PREVISIONS ECONÒMIQUES

MÉS SEGURETAT I MILLOR MOBILITAT

CREIXEMENT REALISTA

Increment realista, 
sensat i ajustat 
a les previsions 

d’ingressos per al 
2023

UNA NOVA PLAÇA 
DE CAPORAL

d’agument del 
pressupost

UNA NOVA PLAÇA 
D’AGENT

CÀMERES
Nous sistemes de 
gravació de l’entorn 
i reconeixement de 
les matrícules 

L’increment del 6,1% en la partida de seguretat permetrà ampliar la plantilla de la 
Policia Local i impulsar el model de policia de capçalera, i millorar el sistema de 
càmeres de videovigilància per dissuadir dels robatoris a l’interior d’habitatges.

Igual que les famílies i les empreses, l’Ajuntament 
també nota els efectes de la inflació, que ja ha im-
pactat el 2022 sobretot en els consums elèctrics.

És previst que l’alça dels tipus d’interès freni les no-
ves construccions, i això impacti en les taxes.

Pel creixement natural de la població de Tiana.

En especial, dels fons Next Generation de la UE. 

Despesa en edificis municipals

UNA INFLACIÓ ALTA

MENYS PLUSVÀLUES I CONSTRUCCIONS

MÉS RECAPTACIÓ PER IBI

MÉS AJUTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS

1

2

3

4

10,7 M
EUROS

40.000
INVERSIÓ

EUROS

0,9%

6,1%

CONSUMS D’ELECTRICITAT

2021 2022 2023

339.000

427.000 419.000

COM ES 
NOTARAN ELS 

PRESSUPOSTOS 
DEL 2023
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La inversió més gran del pressupost 
del 2023 de Tiana servirà per fer una re-
forma integral de la coberta del pavelló 
poliesportiu municipal. 
L’obra és urgent, perquè hi ha goteres, 
i cal posar al dia tota la teulada. Un cop 
acabats els treballs, el pavelló podrà 
ser un espai multiusos, que serà de 
gran utilitat per als clubs esportius del 
municipi, i també per fer-hi activitats 
lúdiques o culturals a cobert. 
A més, la teulada es cobrirà amb pla-
ques solars. 

Les novetats principals 
dels comptes públics

OBRES AL LOCAL 
DEL CAU

MÉS FREQÜÈNCIA DE 
RECOLLIDA DE LES 
ESCOMBRARIES

NOVA TEULADA PER AL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I MEDIAMBIENTAL

d’agument del 
pressupost

A Cals Frares, s’hi estan 
construïnt un mòduls per a 
entitats. Ara mateix, hi ha en 
marxa les obres del segon i 
el tercer mòdul. 
El primer, que és el de 
l’Agrupament Escolta i 
Guia Roger de Flor, tenia 
problemes de construcció i 
s’inundava. Ara, una inversió 
de 40.000 euros del pres-
supost del 2023 permetrà 
arreglar aquests problemes.

No s’inclouen al pressupost però s’han de tenir en compte algunes ajudes 
directes d’altres administracions, que serviran per impulsar polítiques a llarg 
termini per tenir un poble més sostenible des de tots els punts de vista. 

El pressupost del 2023 contempla 
un augment de la partida de la 
recollida d’escombraries, cosa que 
ha permès millorar el contracte 
amb l’empresa concessionària. 
Amb un lleuger increment de la 
dotació econòmica, s’augmentarà 
la freqüència de buidatge dels 
contenidors. 
L’objectiu és lluitar contra 
l’abandonament de bosses a la 
via pública i, en general, contra 
l’incivisme, i tenir un poble més 
net. 40.000

INVERSIÓ

EUROS

155.000
INVERSIÓ

EUROS

415.517
PRESSUPOST

EUROS

De l’AMB per a la 
millora de la recolli-
da de residus.

150.000 €

De l’AMB per a 
polítiques socials 
municipals.

70.000 €

De l’AMB per al pla 
local de l’horta i la 
vinya. 

20.000 €

De la Diputació 
per a recuperació, 
transformació i 
resiliència.

55.000 €

De l’AMB per a 
polítiques de 
govern obert.

40.000 €

1,5%

COM ES 
NOTARAN ELS 

PRESSUPOSTOS 
DEL 2023
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 M O B I L I T A T

La Policia Local de Tiana 
ha detectat un augment 
“considerable” de patinets 
elèctrics, i preveu que enca-
ra n’hi hagi més després de 
festes, perquè seran un dels 
regals estrella de Reis.  
Per això, l’Ajuntament i la 
Policia han impulsat una 
campanya per conscienciar 
el jovent de la importància 
de respectar les normes 
quan van en patinet. Les 
normes quedaran recollides 
en una ordenança de mobi-
litat, en què l’Ajuntament ja 
està treballant i que espera 
que pugui estar enllestida i 
en vigor durant els primers 
mesos del 2023.

Campanya amb joves
Mentrestant, el govern 
municipal ha engegat una 
campanya en què els joves 
són els protagonistes. Ado-
lescents que acostumen a 
anar en patinet publicaran 
als seus comptes de les 
xarxes socials imatges amb 
l’eslògan “No te la juguis” per 
tal de fer arribar la informa-
ció als seus amics i conscien-
ciar-los de la importància 
de respectar les normes de 
circulació.

LES NORMES

UNIPERSONAL
Els patinets només 
són per a una 
persona. No es pot 
portar acompanyant, 
per més que hi hagi 
espai per fer-ho.

LLUNY DE VORERES
Cal circular per la 
calçada, com cotxes 
i motos, i obeir les 
mateixes senyals que 
la resta de vehicles.

NO DISTRACCIONS
Està prohibit utilitzar 
mòbil o auriculars.

EL CASC, RECOMA-
NABLE
No és obligatori, 
però sí aconsellable 
per tenir un viatge 
més segur.

Patinets més segurs 
Campanya dels joves
per evitar accidents 
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 M E D I  A M B I E N T

L’Ajuntament 
redueix 
el reg als 
parcs, a la 
neteja viària 
i al camp de 
futbol

Pla contra la sequera
Només es pot fer servir 
l’aigua indispensable

AIGUA

Tiana respon a l’alerta per 
sequera decretada per l’ACA 
i que afecta tots els muni-
cipis que s’abasteixen de la 
conca del Ter i el Llobregat.
L’Ajuntament ha reduït el 
reg als parcs al màxim per 
assegurar la supervivència 
de les plantacions, de mane-
ra que només s’activarà de 
20 a 8 h. Els serveis muni-
cipals faran servir aigua de 
procedència freàtica per a 
regs amb dipòsit d’aigua i ar-
brat nou. I es limita a un cop 
per setmana l’ús d’aspersors 
a les zones de gespa. 
Pel que fa a la neteja viària, 
es redueix al mínim in-
dispensable l’ús d’aigua i 
provindrà en la mesura del 
possible d’aigua freàtica.

I quant a les instal·lacions 
municipals, el reg del camp 
de futbol de gespa artificial 
es redueix fins a un 30%.

Restriccions a cada casa 
També hi ha restriccions per 
a la ciutadania. Els jardins 
es poden regar dos dies per 
setmana, de nit i quan no 
plou. Només es poden omplir 
piscines noves i reomplir 
parcialment les que tinguin 
un sistema de recirculació 
d’aigua. Queda prohibit om-
plir fonts ornamentals i llacs 
artificials. I es prohibeix l’ús 
d’aigua per eliminar pols. Els 
agricultors han de reduir 
el consum d’aigua un 25%. 
Als horts, també es demana 
reduir al màxim l’ús d’aigua.

El parc de l’Antic Camp de Futbol serà una de les zones més afectades per la limitació de l’ús d’aigua per als regs. AJ TIANA

CONSELLS 
DOMÈSTICS

AL LAVABO
Tanca l’aixeta mentre 
t’ensabones les mans 
o et rentes les dents.

A LA DUTXA
Dutxa’t, no et banyis. 
Estalviaràs 240 litres.

A LA CUINA
Fes servir el progra-
ma més eficient del 
rentaplats i posa’l no-
més quan estigui ple.
Instal·la airejadors o 
reductors a les aixe-
tes. Estalviaràs fins 
un 50%.

A LA RENTADORA
També opta pel 
sistema més eficient 
i posa’l només quan 
estigui plena.

PER A LES PLANTES
Rega-les amb l’aigua 
de fregar, si no porta 
sabó, o amb la de 
bullir aliments.
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 C U L T U R A

Per primer cop, els Reis 
d’Orient instal·len una part 
del seu equip a Tiana durant 
les festes de Nadal. La 
masia de Can Riera acollirà 
l’estafeta de correus de Ses 
Majestats, on els infants 
podran portar la seva carta 
tant el matí com la tarda 
dels dies 27, 28, 29 i 30 de 
desembre, i 2 i 3 de gener. 
A més, l’estafeta permetrà 
que els infants que portin 
les cartes puguin veure com 
els carters reials preparen 
l’enviament i els regals que 
deixaran a les cases la nit del 
5 de gener.
La regidora de Poble Viu, 
Cristina Comas, destaca 
que “no hi haurà un dia de 
patges, sinó que n’hi haurà 
varis”, i això és una manera 
de convidar les famílies a 
sortir al carrer i a gaudir 

de les festes de Nadal en 
comunitat, després d’uns 
anys durs per culpa de la 
pandèmia.

Art i cultura amb els Reis
La Cavalcada de Reis arri-
barà a Tiana el 5 de gener, 
quan es pongui el sol, per la 

Conreria. Enguany Ses Ma-
jestats arribaran acompan-
yats d’un seguici que el món 
de l’art i la cultura de Tiana 
ha posat a la seva disposició. 
La cavalcada serà possi-
ble gràcies als voluntaris 
de sempre, però enguany 
i, després de molts anys 
sense fer-ho, s’hi sumarà un 
combinat d’artistes i entitats 
tianenques: des de músics 
o actors fins a artesans i 
associacions. 
A més, s’han restaurat les 
carrosses originals fetes fa 
30 anys, s’han incorporat 
nous frens i mesures de se-
guretat i s’han homologat. La 
cavalcada també comptarà 
amb noves andròmines que 
formaran part de les com-
parses, algunes d’elles són 
materials d’anys anteriors 
reconvertits.

Una nova benvinguda als Reis
Els patges seran a Can Riera sis dies

CAVALCADA

Més dies de 
patges i una 
cavalcada 
vestida d’art 
i cultura per 
retrobar els 
veïns al carrer 
per Nadal

LLUMS DE NADAL

Protagonisme 
per als arbres 
del poble

La il·luminació de Na-
dal donarà més pro-
tagonisme als ele-
ments singulars i als 
racons de Tiana. I els 
arbres en seran els 
màxims exponents. 
Així, s’il·luminarà 
diversos arbres, però 
sempre pensant 
en criteris d’estalvi 
energètic, unifor-
mitat i austeritat. 
Per fer-ho possible, 
l’Ajuntament ha subs-
tituït la il·luminació 
més obsoleta i l’ha 
substituït per altres 
llums més eficients.
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L’Ajuntament de Tiana ha recuperat 
el servei de reforç escolar en coordi-
nació amb l’institut i l’AFA. El projec-
te ofereix un espai gratuït d’estudi 
assistit per a joves d’ESO. La selec-
ció es fa a través d’una taula a tres 
bandes, entre les famílies, l’institut i 
els Serveis Socials de l’Ajuntament, 
ja que 6 de les 20 places estan des-
tinades a famílies vulnerables. 
Les classes de reforç es fan a 
l’Escorxador, dos cops per setmana, 
i a l’institut, un dia a la setmana, 
amb pares voluntaris. 

 N O T Í C I E S  B R E U S

Contra la violència de gènere 
Can Riera queda petit pel 25-N

Tiana recupera 
el reforç escolar

DRETS EDUCACIÓ

L’espai de Can Riera de Tiana 
va quedar ple a vessar en l’acte 
central per a l’eliminació de la 
violència contra les dones. Fe 
Loscos va llegir el manifest i 
va reivindicar “una educació 
sexual feminista que acabi amb 
la cultura de la violació”. També 
va clamar per “unes institucions 
fortes i preparades per assistir 
i acompanyar les víctimes de 
qualsevol forma de violència”.

La regidora de Drets Socials, 
Susanna Capell, va remarcar “la 
transversalitat de la violència 
envers les dones, les adoles-
cents i les nenes” i l’alcalde, 
Isaac Salvatierra, va destacar 
“el caràcter combatiu i de 
sensibilització de l’acte”, així 
com la feina feta pel govern pel 
que fa al “lideratge municipal 
i el treball en xarxa: Educació, 
educació i educació”. AJ TIANA

L’Ajuntament de Tiana ha recuperat 
el servei de reforç escolar en coordi-
nació amb l’institut i l’AFA. El projec-
te ofereix un espai gratuït d’estudi 
assistit per a joves d’ESO. La selec-
ció es fa a través d’una taula a tres 
bandes, entre les famílies, l’institut i 
els Serveis Socials de l’Ajuntament, 
ja que 6 de les 20 places estan des-
tinades a famílies vulnerables. 
Les classes de reforç es fan a 
l’Escorxador, dos cops per setmana, 
i a l’institut, un dia a la setmana, 
amb pares voluntaris. 

L’Ajuntament de Tiana busca els 
familiars de les persones condem-
nades il·legalment en tribunals fran-
quistes i en consells de guerra per 
fer-los un acte de reparació conjunt 
amb Montgat. 

S’estrena la nova àrea per a gossos a la Riera de Tiana

FESTES

La nova àrea per a gossos de Tiana ja està en funcionament. És al número 189 de la Riera de Tiana, fa 890 m2 i substi-
tueix la que ja hi havia a la zona de can Matas, que deixarà de donar servei pròximament. L’espai compta amb una font, 
bancs i il·luminació, i s’han mantingut els pollancres històrics que sempre hi ha hagut. AJ TIANA

Tiana recupera 
el reforç escolar

Acte de reparació

EDUCACIÓ

MEMÒRIA HISTÒRICA

La llista completa és 
en aquest codi QR. Els 
familiars cal que escri-
guin a tiana.memoria@
tiana.cat.
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Acabem el 2022 amb la il·lusió de 
les festes de Nadal i amb la vista 
posada a la nova benvinguda als 
Reis. La cavalcada, l’espectacle 
de l’any més gran i que més gent 
aplega al carrer, es treballa des de 
fa setmanes amb el món de l’art 
i la cultura. Per Junts per Tiana, 
la Festa Major i la cavalcada de 
Reis son els màxims exponents 
de la tradició i els que marquen 
les identitats dels pobles. És per 

això que són també les màximes 
apostes d’aquest govern pel que fa 
al cicle festiu. Recuperar el carrer 
ens ajuda a compartir, a ser, des-
prés dels mesos durs de pandèmia. 
Retrobar-nos, il·lusionar-nos i 
abraçar-nos, i els Reis són un dels 
moments més màgics de l’any 
per fer-ho. Recuperar festes des 
del poble és també recuperar els 
orígens de la benvinguda als Reis. 
Amb les mans i les idees d’artistes 

locals i amb les mans i les idees 
d’oficis del poble: d’agriculators, 
transportistes, floristes, fusters, 
mecànics i lampistes. A Tiana som 
uns privilegiats. Tenim artistes 
de totes les disciplines, entitats i 
homes i dones que construeixen 
la nova benvinguda, que combina 
dues claus del model cultural de 
Junts per Tiana: Qualsevol espai 
pot ser cultura i el poble fa el po-
ble. Bones Festes i bon 2023.

L’equip d´ERC, amb l’alcaldessa 
Marta Martorell, després de més 
d’un any i mig de negociacions, va 
aconseguir el compromís per a la 
construcció d’un nou CAP. Sembla 
que això s’ha perdut.
L’acord amb Salut, anunciat el 31 
de gener, també tenia l’informe 
favorable de BSA i el compromís 
de millora del servei a l’actual CAP, 
mentre no es feia el projecte. Tal 
com ha passat fa poques setmanes.

La cessió dels terrenys és un pri-
mer pas imprescindible per acollir 
un nou CAP. El govern d’ERC, des-
prés de reunir-se amb veïns d’una 
possible ubicació, va proposar 
quatre terrenys a la Generalitat, 
que en va descartar dos.
En estar pendent la cessió dels te-
rrenys, el projecte no pot avançar, 
i ens temem que hem perdut el 
“momentum” amb les diferents 
administracions i, possiblement, 

s’hagi perdut el projecte sencer. 
Si mes no, podem afirmar que el 
nou govern d’Isaac Salvatierra 
ha provocat, com a mínim, 1 ANY  
d’endarreriment en el projecte.
La feina es fa treballant, i no amb 
titulars periodístics que sovint 
són, només, una façana bonica en 
un decorat de cartró pedra. Per 
això hem de dir que el govern de la 
moció de censura no està treba-
llant pel poble.

Nosaltres fem el que diem, 
complim el que acordem. Amb 
l’obsessió de no deixar ningú enre-
re i d’aconseguir un èxit en totes 
les polítiques que impulsem. Per 
això, els i les socialistes tenim la 
convicció que la cultura ètica i de 
compliment són clau en el desen-
volupament sostenible de Tiana.
Som forts gràcies a la nostra de-
dicació diària amb visió de futur. 
Som dignes de confiança. Perse-

guim guanyar-nos cada dia la teva 
confiança, així com concedir-te la 
nostra, perquè junts aconseguim 
grans coses. Som innovadors. Les 
idees i creativitat per resoldre pro-
blemes són l’ànima de la nostra or-
ganització. Som fiables. La nostra 
credibilitat depèn de la fiabilitat i 
complim allò que diem. Som trans-
parents i complim promeses. 
A l’abril vam dir que tindríem 
pressupostos i ja els hem aprovat. 

Uns pressupostos molt prudents 
donada la situació d’inestabilitat i 
la congelació d’impostos, però que 
recullen més incorporació de per-
sonal i inversions com la reparació 
del sostre del pavelló per fer una 
instal·lació fotovoltaica, la recon-
versió de Ràdio Tiana en un espai 
més interactiu, la reparació del 
local del CAU i la continuació de 
les actuacions de plataforma única 
al c/Matas. Nosaltres complim.

En el ple de novembre, el nostre 
grup va demanar que es declares-
sin nuls els fets ocorreguts arran 
de la donació del llavors regidor de 
JUNTSXCAT Mateu Hernández.
La donació consistia en un equip 
d’audiovisuals, altaveus i projec-
tor amb el cablejat, valorat en 
48.000€, per instal·lar a la Sala 
Albéniz. L’equip jurídic determinà 
que la donació era correcta i, 
segons l’informe de l’arquitecte, la 

instal·lació del cablejat, també.
La llavors alcaldessa, Marta Mar-
torell, no tan sols no va acceptar 
la donació, sinó que va fer retirar 
els cables adduint la manca d’un 
document necessari per portar-la 
a terme. Per aquests fets el nostre 
regidor va ser destituït i sancionat.
El Sr. Hernández, en defensa de la 
seva bona feina i el seu bon nom 
com a regidor va portar l’assumpte 
al contenciós-administratiu, resul-

tant que el fiscal ha desarmat els 
arguments de l’anterior equip de 
govern, tant per la imposició de la  
sanció com per la no acceptació de 
la donació i afegeix que és incom-
prensible que es pagui un acte de 
generositat amb una sanció i amb 
una destitució del càrrec, abusiu, 
arbitrari i incompatible amb l’estat 
de Dret. Finalment el mateix fiscal 
demana la nul·litat de l’expedient 
sancionador.

Recuperar la gent

No podem deixar perdre el CAP per Tiana

Complim

El fiscal ens dona la raó

 G R U P S  M U N I C I P A L S
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A les portes del 120è aniversari
SOCIETAT CORAL JOVENTUT TIANENCA

La magestuosa coral mixta, 
el cor de gòspel, el cor 
d’homes que fa les carame-
lles i la il·lusió de recuperar 
el cor infantil que va fer els 
últims assajos abans de la 
pandèmia. La Societat Coral 
Joventut Tianenca, el Coro, 
és a les portes d’un 2023 que 
servirà per commemorar el 
120è aniversari de l’entitat 
i, després d’una pandèmia 
que ha portat l’activitat al 
límit de l’extinció, la motxilla 
està carregada de reptes per 
apuntalar el futur.

Tornar a atraure infants
El president del Coro, 
Eduard Montaño, explica 
que ara mateix el principal 
cavall de batalla de la junta 
és recuperar el cor infantil. 
Es va crear fa 38 anys, però 
just abans de la pandèmia va 

desaparèixer. El Coro té en-
tre cella i cella que el 2024 
ha de ser amb el cor infantil 
en actiu per celebrar-ne els 
40 anys. De fet, han iniciat 
converses amb l’Ajuntament 
per crear vincles amb 
l’Escola de Música i atraure, 
de nou, veus joves a l’entitat.

La represa
La Covid no ha passat 
desapercebuda a la coral. 
L’entitat va haver de posar el 
fre quan va esclatar el virus 
perquè les limitacions de 
trobades i la mascareta feien 
inviables els assajos. El pre-
sident recorda que ho van 
provar tot: “Fins i tot vam 
assajar per videotrucada, 
però era un caos, no anàvem 
alhora”.
Quan el Govern va permetre 
les trobades de més de 10 

1

3

2

4

persones, l’entitat va dema-
nar al mossèn que els cedís 
la Catequística, i així van 
poder reprendre l’activitat. 
Però el cert és que, pel camí, 
s’han perdut cantaires. Ara 
són 80, entre tots els grups, 
però especialment en el cor 
mixt s’ha notat un retrocés.
Malgrat tot, el Coro torna a 
fer bona cara. I, ara que arri-
ba el 120è aniversari, prepa-
ra una bateria d’activitats 
per exhibir-se al poble i fora. 
Estan concretant un concert 
en un espai emblemàtic de 
Barcelona; recuperaran la 
calçotada popular; preparen 
unes caramelles singu-
lars, amb colles icòniques 
vingudes d’arreu del país; i 
confien poder fer realitat un 
somni que se’ls resisteix des 
d’abans de la pandèmia: anar 
al Festival de Praga.

ÀLBUM
1 El cor d’homes 
que fa les carame-
lles. SCJT
2 El cor de gòspel, 
que també fa mú-
sica contemporà-
nia. SCJT
3 La coral mixta, la 
joia de la corona 
de l’entitat. SCJT
4 Gent de la coral, 
amb el govern, 
amb qui parlen 
per reactivar el 
cor infantil. SCJT

El Coro lluita 
per atraure 
infants, com 
feia abans del 
Covid

 E N T I T A T S
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MONTSE COTONAT I JOSEFINA CAÑABATE VOLUNTÀRIES DE CÀRITAS I TIANA SOLIDÀRIA

“Ens calen voluntaris joves per 
poder seguir donant aliments”
En Felip, les dues Montses, 
l’Araceli, la Josefina i 
l’Andreu. Són les sis ànimes 
que fan possible que, cada 
mes, les famílies de Tiana 
que no tenen diners per 
omplir el rebost i la nevera 
puguin tenir un plat a taula. 
Ara serveixen a 47 famílies.
La Montse i la Josefina, dues 
de les voluntàries, alerten 
que “el nombre de famílies 
ha augmentat amb el pas 
dels anys” i els voluntaris 
continuen sent els mateixos 
que el primer dia, però més 
grans: “Ens cal gent jove per 
poder donar aliments”. Tots 
sis tenen entre 70 i 85 anys.

Una suma d’esforços
La recollida d’aliments va 
començar de la mà de Càri-
tas. La gent que necessitava 
menjar i no podia pagar-
lo anava a la parròquia a 
demanar-ne, però amb la 
crisi el nombre de famílies 
a atendre va anar augmen-

tant i el mossèn va quedar 
desbordat. 
L’entitat Tiana Solidària 
va posar unes caixes i unes 
guardioles a les botigues del 
poble on es recollia menjar o 
diners per comprar-ne. Però 
amb això no n’hi havia prou, 
i es va demanar un ajut a 
l’Ajuntament per poder com-
plementar el menjar que 
arribava del Banc dels Ali-
ments. I així va ser com un 
minúscul grup de persones 
va començar a fer un servei 
essencial, sumant esforços 
de dues entitats (Càritas i 
Tiana Solidària) per portar 
al poble tots els aliments que 
feien falta perquè tothom 
arribés a final de mes.
Des d’aleshores, el país ha 
encadenat crisis econòmi-
ques i el nombre de famílies 
a atendre s’ha disparat fins 
al punt que, per moments, 
s’ha superat la cinquantena. 
Ara n’hi ha 47, però les sis 
persones que van començar 

fa 15 anys són les que seguei-
xen fent-ho possible.
“A Tiana no hi ha misèria, 
però sí que hi ha famílies 
amb problemes per arribar 
a final de mes. No són casos 
crònics, sinó gent que es 
queda sense feina de cop i ve 
fins que en torna a trobar”, 
diuen la Montse i la Josefina.
El rebost és a la Catequísti-
ca. Hi guarden els aliments 
que van arribant i, un cop al 
mes, els serveixen en bosses 

a les famílies que ho neces-
siten. Aquestes bosses les 
fa en Felip, que sap quantes 
famílies s’han d’atendre i 
quants membres té cada 
família. En funció d’això, en 
fa bosses més o menys grans.

Les descàrregues
Abans els aliments es guar-
daven a la parròquia, però 
era “un espai molt petit i 
precari”. El mossèn va oferir 
als voluntaris la Catequísti-
ca, un espai monumental i 
infrautilitzat, a cinc minuts a 
peu del centre del poble.
A la Catequística, els vo-
luntaris han guanyat espai, 
però també comoditat. Els 
vehicles poden aparcar dins 
el recinte quan porten ali-
ments i els voluntaris no han 
de pujar escales per posar-
los al rebost. Ara, a més, han 
aconseguit que tres nois de 
l’institut els vinguin a ajudar 
a fer les descàrregues, però 
els calen més mans.

Sis voluntaris 
donen menjar 
a qui no pot 
comprar-ne, i 
tots sis tenen 
més de 70 
anys 

 T I A N E N Q U E S


