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Esther Pujol
Alcaldessa de Tiana

i !nancera i es requereix com a mínim 
la precisió d’un bisturí en front un 
tall gruixut. Per això portem un any 
gestionant sota un model social centrat 
en les persones, sense desmantellar cap 
servei: La tarifació social a l’escola bressol 
municipal, una taxa d’escombraries 
redistributiva, on els pensionistes i els 
joves són els màxims bene!ciats, o la 
reducció del tipus impositiu de l’IBI 
per ajustar els valors de la propietats a 
un valor més real que en època de la 
“bombolla immobiliària” i bene!ciar 
al 96% de la població, són exemples 
d’equitat. I un govern d’esquerres cal 
que aposti en aquesta línia i prioritzi 
en tot moment el progrés per als seus 
convilatans. En això està el Govern i els 
indicadors econòmics estant responent.

Agilitar l’Administració, dotar a 
l’Ajuntament del màxim possible 
d’autonomia !nancera quan abans 
i sortir del corsé de l’endeutament, 
aplicar petits grans projectes de 

La crisi està posant a prova l’Estat del 
benestar; també el nostre propi Estat 
de benestar local, aquí a Tiana. 
És un repte en el que estan immerses 
la totalitat de les administracions 
públiques amb les quals en un sentit 
o altre mantenim una relació de 
dependència o de complementarietat: 
els ingressos públics als quals ens 
tenien acostumats la Generalitat de 
Catalunya o la Diputació de Barcelona 
brillen per la seva absència i di!culten el 
manteniment de la despesa corrent. 
Això ja ho sabiem; ho vivim a través 
d’uns mitjans de comunicació que 
arrenquen de forma desalentadora 
a diari. La darrera dada recollida per 
Intermón obliga a respirar fons: 
d’aquí a 10 anys, a Catalunya, quatre 
de cada 10 persones viurà en el llindar 
de la pobresa. 

En un ámbit tan sensible com és el 
municipal, el més proper a la ciutadania, 
cal extremar la precaució econòmica 
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UNA MUNTANYA DE MOLTS VESSANTS

Tres maneres d’arribar al cim
4

ÉS D’ACTUALITAT
Bons propòsits

Carta als reis
El millor residu: el que no es produeix

Nova taxa de residus
Tiana ets tu

Remodelació dels horts municipals
Fira de Nadal 2012

Nadal esportiu
Escola d’adults Timó

Tiana Negra
Les Escoles de Tiana celebren el Nadal

Cap de setmana de celebracions
El “coro” de Tiana canta al Palau de la Generalitat

Casal d’avis
Tiana s’integra en el Programa PIDCES de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament presenta un pressupost per al 2013 marcat per 
l’austeritat i el manteniment de serveis

6

125 ANYS
Construint Ajuntament 16

12ESPAI ECOLÒGIC
El comerç a Tiana

DANIEL RAMOS i JORDI FERRERAS
Som Tiana 14

EL GALLINER
Partits Polítics 22

EL SUMARI

Tiana ha tingut molts alcaldes 
i la seva història és llarga. 

Alcaldes d’una banda o de l’altra, 
joves o grans, però mai havia tingut 

una dona al capdavant. 
L’Esther Pujol ha estrenat aquest càrrec fa 

un any i mig. El seu parlar és enèrgic i suau 
i tot i que reconeix el cansament típic 

del tancament de l’any, els ulls li brillen. 
“El que m’agrada més de la meva feina? 

Escoltar”. Per això, un cop a la setmana 
va a esmorzar a l’Avi Mingo. 

“És el meu millor despatx d’alcaldia...!”, 
confessa rient. La vocació de servei públic 

és el que a ella li pesa més i defensa 
a ultrança la capacitat femenina per 

treballar i governar una casa, un poble, 
un país. L’empenyen les ganes de millorar 

l’espai on vivim a nivell d’espai públic 
–“cal retornar els carrers als vianants 

i apostar per la peatonalització”-, 
a nivell econòmic i social 

– “Tiana té un potencial emprenedor 
que cal a"orir i acompanyar”. 

I també emocional. 
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Tiana té un potencial 
emprenedor que cal a!orir 

i acompanyar

creixement econòmic, cultural i 
tecnològic que ja s’han començat a 
dibuixar i a executar, són assignatures 
pendents. En tot cas, cap operació 
duradera podrà fer-se sense el consens 
dels partits polítics del consistori als 
quals cal apelar la responsabilitat que 
els pertoca. Però es necessita també la 
complicitat del poble i per això a un any 
del Tiana’t, la secció “la veu de Tiana” ha 
d’estar més oberta que mai. 
Fes-la teva aquest 2013.



ASDENT, 
canviar un món.

TIANA SOLIDÀRIA, 
proximitat.

LA NOTÍCIA

Totes les muntanyes es poden pujar 
de moltes maneres. L’únic que cal és 
començar a caminar. La solidaritat és 
un concepte molt ampli que inclou 
iniciatives socials o culturals, campanyes 
institucionals i educatives, xarxes de 
voluntariat o petits projectes locals. 
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LA SOLIDARITAT A TIANA, 
UNA MUNTANYA 

DE MOLTS VESSANTS
Tres maneres d’arribar al cim

Tres històries que ens expliquen 
diferents maneres de caminar cap 
a un mateix objectiu: ajudar.

És un valor que a"ora en moments de 
crisi com l’actual, un canal que empeny 
a donar més, a ajudar als més propers, a 
agrupar-nos per compartir el que tenim. 
Aquí retratem tres maneres d’entendre-
la, tres aspectes que concreten 
l’amplitud d’aquest concepte en fets.

SERVEIS SOCIALS, 
infraestructura solidària.
Serveis socials de l’Ajuntament de Tiana 
és un paraigües per a tots els habitants 
de Tiana, on no només podem fer una 
sol·licitud o que ens informin dels ajuts 
administratius, sinó que també és un 
espai on es recullen moltes iniciatives 
particulars i on s’organitzen nombroses 
activitats per promoure el valor de la 
solidaritat. Caminades populars per 
recollir diners per investigar contra 
el càncer de mama, campanyes per 
sensibilitzar sobre la violència de gènere 
contra les dones, recollida d’aliments, 
tallers de memòria per a la gent gran... 

El ventall és molt ampli i també 
són molts els conceptes que es van 
omplint de continguts amb la feina de 
cada dia; i mentre es va fent, malgrat 
les retallades constants, des de la 
Regidoria es dóna suport a les iniciatives 
particulars i es generen nous marcs de 
sensibilitat solidària. 

Els taps de plàstic arriben des de tots 
els punts del territori català i espanyol 
al local d’ASDENT, a Badalona. Són per 
a en Nacho, el !ll de l’Eva i en David, 
afectat per la malaltia de Dent, una 
mutació del cromosoma X que comporta 
una pèrdua massiva de proteïnes. 

Tots dos van aconseguir canalitzar el 
desconcert i l’angoixa davant d’aquell 
diagnòstic creant ASDENT, una 
associació única a tot el món que destina 
tots els ingressos a la investigació 
mèdica d’aquesta malaltia. 

Només hi ha 200 casos a tot el món 
i l’Eva sap que no és possible la creació 
d’un nou medicament. Però ella 
sap trobar escletxes en institucions, 
laboratoris i hospitals per donar a 
conèixer la seva lluita, que s’ha convertit 
en una feina, en una manera de viure.

 

Manté contacte constant amb la 
Dra. Arizeta, amb laboratoris europeus 
i americans; destina tota la seva energia 
a difondre el coneixement sobre aquesta 
estranya malaltia. És conscient que per al 
seu !ll no hi ha curació i que l’única via 
és fer una recomposició de fàrmacs 
que ja existeixen al mercat. 

La Xela, la Yeho, la Celi, l’Alèxia, la Marina,  
la Gemma, l’Elisenda i la Cristina s’han 
trobat amb ganes de fer alguna cosa en 
aquests moments de crisi. 
No són una associació, ni una entitat, 
ni una plataforma. 

Va ser la primavera passada que 
apro!tant l’energia de la plataforma 
Tiana Solidària, creada inicialment per 
col·laborar en projectes internacionals, 
varen decidir reempendre l’energia 
solidària per ajudar la gent propera. 
Per això, han començat a treballar amb 
Mossèn Ballús, que promou la recollida 
d’aliments, i amb serveis socials. 
El dia 15 de desembre es fa públic 
que Tiana Solidària reprèn l’activitat, 
una activitat dirigida a recollir diners 
per ajudar. També volen ser un centre 
per aglutinar les ganes que puguem 
tenir tots de fer alguna cosa en favor dels 
altres. Per això faciliten la implicació de 
tothom i accepten iniciatives dirigides 
a ajudar a qui ho necessiti. A més, entre 
les properes activitats hi ha l’organització 
de xerrades per difondre la re"exió sobre 
aspectes interessants que actualment 
s’estan duent a terme al voltant de la 
solidaritat. 

Som un grup de persones 
que volem ajudar en 

aquests moments de crisi
Yeho

La setmana vinent tinc 
reunió amb en Boi Ruiz

Eva Giménez



Tiana, com la resta dels municipis 
catalans, travessa una difícil situació 
econòmica. El març de 2012, l’Ajuntament 
es va acollir al Plan de Ajuste del Govern 
Central amb el qual s’ha pogut pagar 
el deute generat en exercicis anteriors. 
D’aquesta actuació se’n deriven diverses 
conseqüències, les quals afecten 
directament a qüestions pressupostàries 
i entre totes destaca la impossibilitat de 
generar més dè!cit. Un dels principals 
factors generadors d’aquest dè!cit ha 
estat històricament el servei de recollida 
de residus municipals. Seguint la llei 
d’estabilitat pressupostària, aquest 
Ajuntament ha d’aplicar d’ara endavant 
la taxa corresponent a la recollida 
de residus.

A partir del primer trimestre es 
preveu l’entrada en vigor de la taxa 
d’escombraries, que consta d’un import 
!x i un altre de variable. El càlcul 
d’aquesta part variable té en compte dos 
factors per fer més justa aquesta taxa, 
tant des del punt de vista ambiental 
com social. Per una banda, pagarà 
més qui tingui un nombre més elevat 
de residents, ja que es considera que 
generarà més residus (un 30% de la 
part variable), i per l’altra, també pagarà 
més qui tingui una major superfície de 
l’habitatge ( un 20%), ja que es considera 
que aquest és un bon indicador del 
potencial econòmic de la família.

La mateixa taxa inclou una sèrie de 
reduccions de caràcter ambiental 
(compostatge casolà i ús de la deixalleria) 
i una sèrie de boni!cacions de caràcter 
social, que tenen en compte el nivell 
d’ingressos i afavoreixen especialment 
els col·lectius de joves i jubilats. 

ÉS D’ACTUALITAT

Bons propòsits

“La llibertat, el progrés i el desenvolupament 
de la societat i dels individus són valors 
humans fonamentals. Aquests només 
s’aconseguiran mitjançant la capacitat de 
ciutadans ben informats per exercir els seus 
drets democràtics i tenir un paper actiu en 
la societat. La participació constructiva 
i el desenvolupament de la democràcia 
depenen tant de la formació completa com 
de l’accés lliure i sense límits al coneixement, 
al pensament, a la cultura i a la informació”. 

Així comença el manifest per a la 
Biblioteca Pública publicat per l’UNESCO 
el 1994, encara molt vigent avui en dia.

Com cada any, els membres de la 
biblioteca ens hem plantejat uns reptes 
de cara al 2013. Amb aquests reptes 
volem seguir convertint la vostra 
biblioteca en punt d’informació bàsic per 
a vosaltres. Can Baratau ha de ser, encara 
més, el punt de trobada de la informació, 
sigui del caràcter que sigui. Però no ens 
podem quedar tancats en les quatre 
parets del nostre edi!ci, i és per això que 
un dels reptes que ens hem plantejat de 
cara el 2013 és ser més visibles a internet.

Per fer-ho, ens hem proposat dos 
objectius: tenir més presència al web 
2.0 (o les xarxes socials) i convertir la 
Viquipèdia com una eina de valor per 
a trobar-hi informació sobre Tiana.

Però no només ens concentrarem en 
aquests dos aspectes durant l’any que 
comencem, així que us convidem a llegir 
el nostre Pla d’Acció pel 2013, al blog de 
la biblioteca: 
http://cbaratau.blogspot.com.es

El millor residu: 
el que no es produeix

Un any més el nostre municipi s’ha 
adherit a la setmana de la prevenció 
de residus que s’ha celebrat a nivell 
europeu del 17 al 25 de novembre i 
que coordina a nivell català l’Agència 
de Residus de Catalunya. A Tiana l’hem 
allargat !ns el Nadal per fer incís i 
destacar la importància de les tres R: 
Reduir, Reutilitzar i !nalment Reciclar, 
especialment en aquest període en que 
es generen molts més residus.
Com a acte central hem tornat a comptar 
amb la Fira de Segona Mà, amb més 
de 500 participants. Als comerços de la 
Xarxa de Comerç verd de Tiana s’han 
tingut a disposició els “Punts de Retorn 
del cabàs”, mitjançant els quals si vas a 
comprar i si t’has deixat el cabàs pots 
agafar-ne un deixant un dipòsit previ 
de 5 euros, que se’t retorna en tornar 
el cabàs.  

A la Biblioteca, en el decurs d’aquesta 
setmana hem pogut intercanviar 120 
llibres al “Punt d’Intercanvi de Llibres” 
tot prevenint la generació de residus 
amb els punts de llibre fets amb materials 
reutilitzats. També s’ha realitzat un taller 
de redecoració de llapis, un de costura 
bàsica i un de ganxet XXL i a l’hora 
del conte s’ha explicat un conte sense 
residus, tots amb una bona participació.
Al Punt d’informació de Joves s’ha 
preparat una exposició de complements 
realitzats amb materials reciclats, 
una exposició de “pongos” i un taller 
de reparació de bicicletes, amb la 
participació de més 20 persones. Amb 
els pongos s’ha fet un pessebre al casal 
de joves.

Les escoles i l’Institut també s’han 
implicat en el marc de la Setmana, 
muntant tallers, una obra de teatre, 
una exposició i un taller de reparació 
de petits electrodomèstics.
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Carta als reis

Estimats Reis d’Orient:

Com vosaltres sabeu, el joc és la primera 
activitat que aporta un aprenentatge a 
l’infant sobre ell mateix i el seu entorn.
Les nenes i els nens a mesura que creixen, 
incorporen estereotips i s’autode!neixen 
segons els rols de gènere establerts. 

Jugar és preparar-se per a la vida. 
Cal que les joguines i els jocs tractin 
equilibradament la !gura d’ambdós 
sexes per tal d’oferir a nenes i nens les 
mateixes possibilitats d’identi!car-se 
i desenvolupar-se. 

És necessari que els jocs no perpetuïn 
les desigualtats i fomentin la diversitat 
d’a!cions i activitats de lleure, esportives 
i culturals.

L’embolcall, els textos i les imatges amb 
què es presenten les joguines exclouen 
del joc, de forma implícita o explícita, un 
sexe o l’altre. La joguina, com l’educació, 
no és neutral, ja que reprodueix el món 
de les persones adultes. 

La solució no és fer jugar els nens amb 
nines i les nenes amb cotxes, sinó de 
superar la dualitat tradicional que marca 
quines joguines són per a les nenes i 
quines per als nens i permetre que totes 
siguin utilitzades per ambdós sexes.

No es tracta d’imposar, sinó de 
transmetre valors i oferir nous patrons 
i models de relació entre persones 
i gèneres basats en el respecte, a ! 
d’educar els nostres infants lliures de 
diferenciacions sexistes, potenciant  
el seu creixement en llibertat.
És per això que us demanem una 
societat on dones i homes tinguem 
les mateixes oportunitats.

Nova taxa de residus Remodelació dels 
horts municipals

Un dels objectius que es va proposar el 
present govern al iniciar el seu mandat 
era adequar els horts municipals 
situats al Camí d’Alt d’Alella, atès que 
per a molts adjudicataris !nalitzava el 
contracte. L’objectiu de l’aprovació del 
nou reglament dels horts municipals i 
del període de guaret establert era, per 
una banda, millorar la situació dels horts 
existents, prioritzant la gent gran i per 
l’altra, reduir la llista d’espera.

Després d’una intensa reorganització 
i un temps d’aturada en la collita, s’ha 
aconseguit que part de la gent que 
estava en llista d’espera comenci ja a 
gaudir d’una parcel·la d’hort. 

S’han fet les obres de millora de 
l’accés des del Camí d’Alt d’Alella per 
permetre l’entrada i sortida del trànsit 
rodat, responent a les necessitats dels 
explotadors de les parcel·les i per altra 
banda, la introducció d’un nou tancat, 
el pintat de les casetes i la retirada dels 
elements que infringien el reglament 
vigent, servirà per millorar-ne l’estètica.

Finalment i juntament amb l’aprovació 
del nou reglament i la nova contractació 
d’arrendament de parcel·les, es 
promouran les bones pràctiques 
ambientals per fomentar una explotació 
respectuosa amb l’entorn.

El consistori ha valorat molt 
favorablement la resposta tant dels 
nous adjudicataris com dels adjudicataris 
anteriors, així com de tot el procés 
d’arranjament que permet gaudir d’uns 
horts més endreçats, més accessibles 
i més integrats amb el paisatge que 
els envolta.

Tiana ets tu

Al llarg de quatre setmanes, entre 
els mesos de novembre i desembre, 
l’Ajuntament ha recollit tot un seguit 
de propostes emmarcades sota 
el projecte “Tiana ets tu. Moments per 
fer poble”. 

La iniciativa, a càrrec d’Alcaldia i els 
Serveis Tècnics del municipi, ha tingut 
per objectiu obrir un procés participatiu 
que permeti plantejar i prioritzar 
actuacions de microurbanisme que 
ajudin a una utilització més òptima dels 
carrers i places de Tiana. 

Amb aquesta voluntat i amb la 
!nalitat de fomentar la proximitat de 
l’administració local i l’equip de govern 
amb la ciutadania, s’han desplegat nou 
taules de debat en la pràctica totalitat del 
municipi -des del barri de La Virreina al 
barri de Can Gosch- així com l’habilitació 
d’un telèfon d’atenció ciutadana.

Malgrat tractar-se d’un projecte que 
planteja la recuperació i dinamització 
d’espais desatesos, oblidats o poc 
valoritzats, les propostes volcades han 
superat les expectatives inicials i s’ha fet 
ressó d’altres demandes especialment 
centrades en l’àmbit de la mobilitat a peu 
i amb cotxe. 

L’execució dels diversos projectes 
resultants –amb el co!nanciament 
de l’Àrea Metropolitana i la Diputació 
de Barcelona- s’iniciarà el segon 
trimestre de 2013, un cop retornats els 
resultats de les propostes plantejades 
a la població i l’execució técnica dels 
mateixos acompanyada del corresponent 
pressupost. Recordar que l’aportació de 
l’Area Metropolitana al llarg del període 
2012-2015 per a Tiana és de 563.331,03# 
amb una previsió de despesa per a 
aquest any de 150.000#. 

ÉS D’ACTUALITAT

Nous reptes pel 2013 Els jocs ensenyen a créixer Més de 1200 persones han participat 
en les activitats de la setmana 
de la prevenció de residus 

La taxa tindrà boni!cacions de caràcter 
social i ambiental

Moments per fer poble Nou reglament i nova contractació
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Tiana acollirà els propers 25 i 26 de gener 
la primera edició del festival de novel·la 
negra en llengua catalana: Tiana Negra. 

La iniciativa, és una idea de l’escriptor 
Sebastià Bennassar i neix amb l’objectiu 
de prestigiar la literatura negra que es fa 
en la nostra llengua i donar-li un espai 
on es pugui debatre sobre el gènere. 

Dos dies durant els quals s’oferiran una 
desena d’activitats relacionades amb 
el gènere, de manera que es convertirà 
en la capital de la literatura negra en 
català. Entre els actes més destacats de 
la primera edició de la Tiana Negra hi 
ha les “ Trobades entre lectors i autors”, 
amb Lluís Llort, Jaume Benavente i 
Sebastià Bennassar; una tertúlia sobre les 
col·leccions de novel·la negra en català, 
amb Jordi Canal, Àlex Martín i Jordi 
Rourera; una xerrada sobre la no !cció 
del gènere, i una tertúlia sobre les autores 
que s’han dedicat a la novel·la negra, 
amb Anna Maria Villalonga, Marta Banús i 
Maria Dolors Sàrries, entre d’altres.

Tiana Negra tindrà lloc pocs dies 
abans de la BCNegra, amb la qual cosa 
esdevindrà un pòrtic fabulós per al 
prestigiós festival de Barcelona.
 
El festival compta amb la col·laboració de 
l’editorial tianenca Meteora. Tiana Negra 
té l’objectiu de consolidar-se any rere any 
i esdevenir un referent de la literatura 
negra catalana.

Fira de Nadal 2012

El dissabte 15 de desembre, més de 
50 parades (11 entitats de Tiana, 21 
comerços associats i més de 20 artesans) 
van omplir la plaça de la Vila. L’ACIST, 
organitzadora de la !ra, va aconseguir 
la participació de parades d’articles de 
nadal, !gures de pessebres, bijuteria, 
roba per a grans i petits, artesania, 
ceràmica, decoració, menjar i vi, objectes 
de regal, pintura, llibres, plantes i viver. 

Tots junts van fer de la segona edició 
de la !ra de Nadal tot un èxit.
 
L’ambient del centre de la vila es va 
veure animat amb espectacles infantils, 
a càrrec de l’1,2,3 del pallasso, concert 
de música en viu amb el grup “Susis and 
the Waitlords”, observacions nocturnes 
de Júpiter a càrrec del grup d’Astronomia 
de Tiana, in"ables per als més petits 
instal·lats per l’AMPA de l’escola Tiziana, 
exhibició de puntes, degustacions, entre 
moltes d’altres i tot acompanyat d’una 
bona xocolata calenta i coca de forner. 

El Jardi de Lola Anglada va acollir per 
primera vegada el concurs de pessebres, 
que va guanyar l’Elena Monné, amb 
només un vot de diferència sobre el 
segon i tercer classi!cat que van ser 
Martina Farré i les Ampes, i el sorteig 
de paneres de productes dels comerços 
associats de Tiana que va tocar a la 
Maria Corominas. 

Com a darrera novetat, la Fira va estar 
instal·lada !ns ben entrat el vespre i els 
llums de l’arbre van aconseguir crear un 
ambient molt nadalenc!.

Escola d’adults Timó

Tiana i Montgat en el seu camí per  
treballar l’Educació Permanent continua 
apostant per una escola d’Adults que 
ofereixi la possibilitat de formar-se i 
obtenir titulacions acadèmiques que 
afavoreixin la inserció al mon laboral 
o a la continuïtat dels estudis. 

Enguany Timó, escola d’Adults 
compartida entre Tiana i Montgat, 
ha estat reconeguda com a centre 
de suport del IOC (institut obert de 
Catalunya), per potenciar la preparació 
a l’obtenció del graduat.

La formació a distància que ofereix l’IOC 
permet anar-se traient l’ESO segons la 
disponibilitat horària de cada usuari 
i, d’aquesta manera, els estudiants es 
presenten a un examen trimestral de les 
matèries que han anat treballant durant 
les quinzenes en què han d’entregar les 
tasques. Les docents creuen fermament 
que, amb un suport adequat, l’èxit 
acadèmic és més assequible que amb 
d’altres opcions d’educació a distància.

Després de !nalitzar el primer trimestre 
escolar, el dia 14 de desembre es van 
publicar les notes dels alumnes de 
Graduat en Educació Secundària (GES), 
entre ells els de l’Escola d’Adults Timó. 

D’un total de 34 alumnes, 20 han 
acreditat tots els mòduls als que optaven. 
Dos han obtingut el graduat i la previsió 
és que d’aquí a !nal de curs se’n graduïn 
15 més. Aquests 34 alumnes cursaven 
107 mòduls trimestrals, dels quals han 
aprovat 101, obtenint una nota mitjana 
de 7,5.

Mestres i alumnes estem molt satisfets 
de la feina feta en aquest inici de curs.

Nadal esportiu

Aquestes festes de Nadal, el Casino de 
Tiana ha dinamitzat un campus esportiu 
de tennis per als més menuts. L’Escola 
Lola Anglada va haver d’anul·lar el de 
bàsquet i dansa que tenia preparat per 
falta de nens i nens.

Aquest campus és una molt bona opció 
d’esbarjo i una manera de facilitar la 
iniciació en aquest esport. 

A nivell d’esport competitiu, l’inici de 
l’hivern ha portat a Tiana la celebració 
de la I Copa Seishin, un esdeveniment 
de karate kyokushin que va comptar 
el passat 15 de desembre amb 140 
esportistes i 300 persones de públic. 

És la primera vegada que Tiana acull un 
campionat que permet competir a nens 
i a adults classi!cats en 11 categories 
femenines i masculines. A més a més 
de la competició pròpiament, va haver 
actes d’exhibició per part del comitè 
organitzador amb la !nalitat de donar 
a conèixer aquesta modalitat de karate 
i fomentar-ne la seva pràctica.

El pavelló poliesportiu va allotjar el passat 
23 de desembre entrenaments de la 
selecció catalana de futbol sala. 
Agraïm la col·laboració del club Futsal 
Tiana per tal de facilitar que la Federació 
Catalana de Futbol Sala triés les nostres 
instal·lacions per a que les seleccions 
femenina i sots-18 masculina es preparin 
per a l’Europeu que es disputarà 
aquest 2013. 

D’altra banda, a !nals del mes de 
desembre va començar la remodelació 
dels vestidors del camp de futbol 
municipal, una actuació molt necessària 
per a la utilització del camp.

Aquest festival posicionarà 
Tiana com un referent 

per a la literatura negra, 
un gènere literari que cada cop 

té més adeptes 
 Esther Pujol, Alcaldessa de Tiana

Tiana Negra Cap de setmana 
de celebracions

El divendres 14 de desembre la Plaça 
de la Vila va reunir a tots els tianencs 
i tianenques per a l’encesa de l’arbre de 
Nadal. Es va decorar amb les manualitats 
que havien fet els nens i nenes de tots 
els centres educatius de Tiana. Va ser 
un acte molt participatiu, amenitzat per 
en Johnny Aleman, que va aconseguir 
un silenci total a la plaça previ a que 
tots els assistents cridessin amb totes 
les seves forces per tal de fer pujar el 
volumenòmetre que apareixia a la 
pantalla instal·lada i que encendria els 
llums de l’arbre. Prèviament a la pròpia 
encesa, es van celebrar tot un seguit 
d’actuacions musicals a càrrec de l’Escola 
de Música i Dansa de Tiana i la Societat 
Coral Joventut Tianenca. 

A l’endemà es van commemorar els 125 
anys de la Casa de la Vila de Tiana. 

Amb motiu d’aquesta celebració 
l’Ajuntament va obrir les seves portes a 
la ciutadania i al migdia es va celebrar un 
acte institucional que va consistir en una 
xerrada per part del Sr. Josep Mª To$oli 
sobre la història de la casa consistorial, 
després els ex-alcaldes Ferran Vallespinós 
i Emili Muñoz van penjar les seves 
fotogra!es a la galeria d’alcaldes i va 
tancar l’acte l’Alcaldessa de Tiana. 

Va ser una jornada molt especial perquè 
va reunir als anteriors alcaldes de Tiana, 
Sr. Josep París, Sr. Josep Mª Galceran 
i Sr. Josep Mª Escudé, al Jutge de Pau, 
Sr. Joan Pujol i als regidors de l’actual 
govern i d’anteriors legislatures. 

Les Escoles de Tiana 
celebren el Nadal

A l’EBM “El més petit de tots” es van 
preparar diferents activitats: alumnes de 
l’escola Tiziana van anar a cantar nadales 
i a fer cagar el tió, que va portar contes 
per a tots i es va celebrar amb les famílies 
una cantada de nadales i un berenar. 
Un pessebre i un arbre fet pels petits van 
decorar l’escola.

L’escola Lola Anglada va començar els 
preparatius de Nadal amb l’Ecopessebre, 
un taller de creació de !gures del 
pessebre a partir de la reutilització de 
materials quotidians, brics, ampolles, 
llaunes i altres residus. Aquesta activitat 
forma part del Programa d’Educació 
Ambiental que l’Ajuntament duu a terme 
des de fa anys en els centres educatius.

L’escola Tiziana, va celebrar el Nadal 
dins el marc de la “Setmana Musical”, 
una setmana on la temàtica del centre és 
la descoberta de músiques i danses del 
món, i van concloure el dia 20 amb 
el concert de Nadal.

L’institut de Tiana va donar la benvinguda 
al Nadal amb un acte festiu a la Sala 
Albeniz el dia 21 de desembre amb 
actuacions, música, ball i entrega de 
premis del concurs “Microrrelats” per als 
alumnes de 1r i 2n ESO de Tiana.

L’Escola Municipal de Música i Dansa va 
iniciar les activitats de Nadal, el 17 de 
desembre amb una cantada de nadales 
a la residència Sant Cebrià. 

Dins l’escola s’han preparat audicions 
d’instruments i combos i portes obertes 
de tots els grups, inclòs dels més petits. 

Gran èxit de participació i de visitants 
a la segona edició de la !ra de Nadal 

Tiana es mou per Nadal Un bon inici de curs El primer festival de novel·la negra catalana Uns dies plens d’activitats Encesa de l’arbre de Nadal, jornada 
de portes obertes i commemoració 
dels 125 anys de l’Ajuntament
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ÉS D’ACTUALITAT ÉS D’ACTUALITAT

El pressupost general de despeses de 
l’Ajuntament importarà un total de vuit 
milions sis-cents quaranta-tres mil euros 
(8.643.000#) a l’estat de despeses i de 
vuit milions sis-cents quaranta-tres mil 
euros (8.643.000#) en l’estat dingressos, 
presentant en conseqüència un 
pressupost anivellat sense dè!cit inicial. 

Segons l’equip responsable d’Hisenda, 
“el tancament de l’any 2012 en termes 
positius, amb un superàvit de més de 
200 mil euros  ha de permetre continuar 
eixugant el dè!cit d’1,6 milions d’euros, 
acumulat en els anys 2011 i anteriors”. 

En aquest sentit, el pressupost està 
marcat per l’austeritat i la contenció en 
la gestió de la despesa, amb l’objectiu 
d’ajustar-se als criteris !xats en la 
Memòria d’Alcaldia presentada l’any 
2011 i al Pla d’ajust del mecanisme 
de !nançament per al pagament a 
proveïdors (RDL 4/2012) per sanejar la 
situació econòmica municipal. 

Els comptes per al 2013 garanteixen 
el manteniment de tots els serveis a la 
ciutadania i prioritzen les partides de 
serveis socials, educació i polítiques 
actives d’ocupació pel que respecte a 
l’Àrea de Serveis a les Persones. 

El “coro” de Tiana 
canta al Palau 
de la Generalitat

La Societat Coral Joventut Tianenca va 
participar el passat 13 de desembre 
en l’acte d’entrega del XXIV Premi 
Internacional Catalunya a Luiz Inácio 
Lula da Silva. El “coro” va tancar l’acte 
amb la interpretació de l’Himne Nacional 
de Catalunya “Els Segadors” al Saló Sant 
Jordi del Palau de la Generalitat, davant 
de nombroses personalitats de la vida 
política, encapçalades pel president 
Artur Mas. 

Els càntics de la coral de Tiana van servir 
per cloure un acte emotiu, en el qual 
es reconeixia “la política de creixement 
econòmic just” de l’expresident del Brasil 
que ha posat el seu país al capdavant de 
la globalització, ja que ha possibilitat un 
repartiment més equitatiu de la riquesa 
i de les oportunitats, segons el jurat.
El president de la Societat Coral Joventut 
Tianenca, Eduard Montaño, ha a!rmat 
que “representa un orgull i una gran 
alegria que ens hagin triat per segon any 
consecutiu per participar en un acte 
tan solemne”. 

Però més enllà d’aquest acte solemne, els 
integrants de la Societat Coral Joventut 
Tianenca han tingut, com és habitual 
en dates nadalenques, unes setmanes 
plenes d’activitats. A més de participar 
a l’encesa de l’arbre i a la Fira de Nadal, 
l’entitat ha cantat en actes com la missa 
del gall o el concert de Nadal al Casino 
de Tiana i, ha viatjat !ns a Perpinyà per 
interpretar el seu repertori nadalenc.

Tiana s’integra en el 
Programa PIDCES de la 
Diputació de Barcelona

Aquest nou programa que s’articula 
a través de l’O!cina del Pla Jove oberta 
a tots els municipis de la província de 
Barcelona que desenvolupen actuacions 
als instituts per tal de promoure 
la informació, la dinamització 
i la participació dels joves estudiants. 

En el cas concret de Tiana és una activitat 
que ja fa temps que es porta a terme amb 
les visites que es fan tant a l’Institut Tiana 
com a l’Institut Thalassa.

El programa PIDCES es concreta a 
cada municipi i a cada institut amb 
la presència i l’atenció als joves 
i adolescents a través del punt 
d’informació jove (PIJ). 

Aquest curs  participen al programa 106 
municipis i 290 centres de secundària 
que apro!ten aquest servei que es 
considera des de la regidoria es valora 
molt positivament.

El Punt d’Informació Juvenil és un espai 
d’atenció presencial estable a l’institut 
que posa a l’abast dels i les joves recursos 
informatius d’interès i accions 
i estratègies que promouen experiències 
de participació tant en el propi centre 
com en el seu entorn més proper, el 
barri i el municipi. L’atenció presencial es 
concreta en un dia a la setmana durant 
l’hora del pati, tot i que les intervencions 
normalment poden ser moltes més 
(formació , organització de campanyes 
informatives, activitats de dinamització...)

Representa un orgull 
participar per segon any 

consecutiu en un acte 
tan solemne

Eduard Montaño

Casal d’avis

La gent gran del Casal d’avis, van 
organitzar diversos actes que donaven 
el tret de sortida a les festes nadalenques. 
El divendres 14 de desembre, abans 
de l’encesa de l’arbre de Nadal, 
van organitzar una plena amb tots els 
usuaris del centre. Tots els assistents van 
gaudir molt d’una tarda que va servir per 
començar a preparar l’ambient nadalenc. 
Els premis consistien en ampolles 
de cava, vals per les pastisseries 
de Tiana, llibres,...

El divendres 21 a les 6 de la tarda 
repetien amb el Pessebre Vivent que 
ja van organitzar l’any passat a la Sala 
Albéniz del Casal de Tiana, degut a que 
el seu local es va quedar petit per a la 
gran a"uència de familiars que anaven 
a veure la representació. Si el 2011 ja 
va ser un èxit, aquest any encara ho ha 
estat més. Es va tornar a comptar amb 
la col·laboració dels més petits de la 
Societat Coral Joventut Tianenca, que 
acompanyats amb guitarres, van cantar 
nadales així com altres cançons de moda 
com el “Sense Tu” dels Terapia de Txoc. 

La secretària de l’Esplai i el seu marit 
aquest any debutaven en el paper de 
la Verge Maria i Sant Josep. L’escenari 
també va tenir modi!cacions respecte 
el primer any i en el disseny, que va 
preparar l’Enric Monreal Grañé, l’escenari 
estava disposat en dos espais diferenciats 
i feia el pessebre molt més dinàmic. 
Un any més no va faltar l’aparició estel·lar 
de sa majestat Melcior, que va fer les 
delícies dels més petits al passejar-se 
per la Sala Albéniz i repartir caramels 
entre els més petits. A l’acte hi va assistir 
l’Alcaldessa, que va desitjar unes bones 
festes a tots els assistents. A l’acabar 
l’acte el president de l’entitat Sr. Antoni 
Pisa, es va adreçar a tots els participants 
i col·laboradors per agrair la seva 
participació en el pessebre.

L’Ajuntament presenta un pressupost per al 2013 marcat per l’austeritat 
i el manteniment de serveis 

La Societat Coral Joventut Tianenca 
convidada a la cerimònia 
del XXIV Premi Internacional Catalunya

Celebració de les festes nadalenques El Programa d’Informació i Dinamització 
als Centres d’Educació Secundaria és una 
iniciativa de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona.

Al Ple municipal del dimarts 8 de gener, l’equip de Govern presentarà el pressupost de l’Ajuntament per al 2013.  
En termes generals, les línies econòmiques-!nanceres marcades per aquest any són les següents:

En tot cas, assenyalar que el capítol 
dedicat a personal fa un ajustament 
a la baixa d’un 2,7% (-63.733#) i que 
implica una plantilla de 68 persones 
respecte la plantilla de 80 persones 
de l’any 2011.

A Tiana es destinaran poc més de 
350.000# en inversions i es prioritzaran 
les actuacions de proximitat i de millora 
de l’estat de la via pública fruit de les 
propostes del projecte participatiu 
“Tiana ets tu” a partir del co!nançament 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Així mateix, però, es pretén iniciar el 
projecte de peatonalització del centre 
del poble amb el suport econòmic 
de la Diputació de Barcelona, encara 
pendent de con!rmar. L’obertura del 
Passeig de la Vilesa quedarà aquest any 
en fase de reparcel·lació urbanística un 
cop liquidat el total del preu (250.000#) 
establert al conveni d’expropiació i que 
l’Ajuntament va haver d’assumir l’any 
2011. Les inversions amb recursos propis 
queden congelades seguint les mateixes 
directrius de l’any 2012. 

Pel que fa a les ordenances !scals 
d’impostos, taxes i preus públics aprovats 
en el ple d’octubre, en general, es 
mantenen. Alhora, s’impulsen polítiques 
de tarifació social per accedir als serveis 
públics, com és el cas de l’escola bressol, 
entre d’altres. 

D’altra banda, decreix el tipus impositiu 
sobre l’IBI (Impost de Béns Immobles) 
situant-se al 0,48% i s’ajusten les plus 
vàlues seguint un criteri de prudència 
de no consignar més ingressos irreals. 
Destacar que aquesta disminució de l’IBI 
és fruit, entre d’altres, de la compensació 
d’igressos previstos a partir de la taxa 
d’escombraries que per primer cop es 
separa del rebut de l’IBI i s’estableix sota 
criteris redistributius de la renda. 

Per a l’equip de Govern, l’any 2012 ha 
estat el punt d’in"exió per dibuixar una 
situació econòmica i !nancera més 
sanejada que permetrà en!lar l’any 2014 
sota un marc d’endeutament dins els 
marges legals. 

S’aposta, per tant, per una situació 
transitòria de continuïtat. 

Així, s’incrementen els ajuts d’urgència 
social i es mantenen els ajuts ordinaris 
(beques especí!ques, activitats 
extraescolars, etc). 
Assenyalar que al llarg del segon 
trimestre de l’any es posarà en marxa un 
dispositiu d’atenció i acompanyament a 
les persones en situació d’atur, així com 
un servei d’assessorament a la creació 
d’empreses i l’emprenedoria en general. 
El gruix de la despesa corrent prevista 
en el Capítol II del pressupost recau 
però sobre les partides econòmiques 
adreçades a la gestió de residus i 
manteniment de l’espai públic –tant 
respecte la neteja de via pública com 
el manteniment de l’arbrat-.  
Per aquest motiu, l’equip responsable 
de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat 
ha optat per recuperar la taxa 
d’escombraries adreçada a solventar el 
dé!cit continuat que !ns a data actual 
generava el cost del servei. 

D’altra banda, es manté la plantilla de 
treballadors i treballadores municipals, 
així com la respectiva congelació salarial; 
està prevista, però, la incorporació de 
mecanismes d’avaluació continuada 
del lloc de treball per tal de millorar 
l’organització interna dels recursos 
humans de la casa. 

 CAP. DESCRIPCIÓ IMPORT S/PRESSUPOST 
     
 

 1 DESPESES PERSONAL 2.297.261,00 26,49% 

 2 COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS 4.363.052,00 50,31% 

 3 INTERESSOS PRÈSTECS 299.850,00 3,46% 

 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 638.716,00 7,36% 

 6 INVERSIONS 352.926,00 4,07% 

 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.317,00 0,22% 

 8 ACTIUS FINANCERS 15.000,00 0,17% 

 9 PASSIUS FINANCERS 687.000,00 7,92% 
 

 TOTAL ESTAT DESPESES 8.673.122,00 100,00% 

     

 



100% yeho.

Cada setmana et portem a casa una 
cistella de fruita i verdura ecològica 
acabada de collir.

www.espaiecologic.com

LA BOTIGA DE PRODUCTES
ECOLÒGICS A TIANA

Prova la nostra 
Cistella Ecològica

LLETS, FORMATGES, IOGURTS - MUSLIS, CEREALS

PA I GALETES - PROTEÏNA VEGETAL - LLEGUMS, LLAVORS, FRUITS SECS

ALIMENTACIÓ INFANTIL - SUCS DE FRUITA I REFRESCOS

BEGUDES VEGETALS I POSTRES DE SOJA - MACROBIÒTICS

ALIMENTS SENSE GLUTEN, SENSE LACTOSA, - COMERÇ JUST

VINS, CAVES I CERVESES - MELS I MELMELADES

BELLESA I HIGIENE PERSONAL

La voluntat aleshores era la mateixa que 
ara, oferir productes cultivats i elaborats 
de manera equilibrada. I per això, 
l’oferta comença pels productes de la 
zona: Can Cirera, Ca l’Andreu, Quim 
Batlle i Alta Alella.   
A més de productes frescos, hi podem 
comprar sucs, conserves, una gran 
varietat de pasta, arrossos i làctics. 
Un dels pilars de l’Espai Ecològic és la 
voluntat de servei. 

L’Espai Ecològic és un terreny que la 
Yeho llaura des de fa molt de temps. 
Era el 1996 quan el seu interès per la 
seva feina al camp la va dur a agafar 
una parada al mercat ambulant dels 
dimarts a Tiana. Era un petit espai on 
poder oferir la verdura i la fruita que ella 
mateixa cultivava. Amb el temps, la Yeho 
va aconseguir augmentar les dimensions 
d’aquell petit espai obrint un local al 
centre del poble. 
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La Yeho té un ampli coneixement dels 
productors ecològics, no només de 
Catalunya, sinó de França i Espanya, 
per això ens ofereix la possibilitat de 
trobar aquell producte que no trobem 
enlloc. També fa repartiment a domicili 
de Cistelles Ecològiques dos dies a la 
setmana, a Tiana, a Montgat i a Badalona. 
A l’Espai Ecològic també hi tenen 
cabuda els serveis que ofereixen 
altres professionals que treballen amb 

productes ecològics; hi podem trobar 
oferta de cursos de cuina, novetats 
literàries i !ns i tot una línia de cosmètics. 

La Yeho re"exiona sobre la necessitat 
actual de trobar el gust de les coses que 
mengem, de saber on i com estan fetes. 
I la seva feina de cada dia li demostra que 
cal treballar respectant l’equilibri natural 
de la terra, tal i com va començar a fer 
el 1996. 

ESPAI PATROCINAT:

Aquesta secció està patrocinada per 
l’ Espai Ecològic. Si també vols que el 
teu comerç o activitat patrocini aquesta 
secció, envia’ns la teva proposta.

DADES DE CONTACTE:

telèfon: 646 984 821
correu-e: redaccio@tianat.cat

Espai Ecològic
Botiga de productes ecològics

Av. Isaac Albéniz, 19
Tiana

93 465 36 44
botiga@espaiecologic.com

www.espaiecologic.com

Llegums i Te a granel.
Atreveix-te a provar els azukis, el tempe i la quinoa. 
Te’n pots endur un petit tast. 

Cistella Ecològica.
Fes la teva comanda de fruita i verdura per a la setmana.
La rebràs a casa teva. Còmode i fàcil.

ET SUGGERIM...
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cistella de fruita i verdura ecològica 
acabada de collir.

www.espaiecologic.com

LA BOTIGA DE PRODUCTES
ECOLÒGICS A TIANA

Prova la nostra 
Cistella Ecològica

LLETS, FORMATGES, IOGURTS - MUSLIS, CEREALS

PA I GALETES - PROTEÏNA VEGETAL - LLEGUMS, LLAVORS, FRUITS SECS

ALIMENTACIÓ INFANTIL - SUCS DE FRUITA I REFRESCOS

BEGUDES VEGETALS I POSTRES DE SOJA - MACROBIÒTICS

ALIMENTS SENSE GLUTEN, SENSE LACTOSA, - COMERÇ JUST

VINS, CAVES I CERVESES - MELS I MELMELADES

BELLESA I HIGIENE PERSONAL



Daniel Ramos

Fa molt fred i en Daniel somriu mentre 
es prepara la pipa. “Jo prefereixo el fred”. 
Va néixer a Reus però des del 1999 
viu a Tiana. Va començar a treballar 
com auxiliar de biblioteca quan es va 
inaugurar Can Baratau, el juny del 1998. 

El que més li agrada de la seva feina és 
estar entre llibres i buscar. De vegades 
és fàcil trobar un llibre, tan fàcil com 
introduir les dades al catàleg, però sovint 
cal indagar una mica més, contactar amb 
altres biblioteques, orientar l’usuari. 
“Hem de ser una mica com en Sherlock 
Holmes”, i saber interpretar les pistes. 

Per a en Daniel, la biblioteca és com una 
botiga de les d’abans, quan el botiguer 
s’esforçava per aconseguir el producte 
que volia el client. En Daniel celebra la 
!delitat del públic i que els lectors de 
Can Baratau vagin augmentant.  

Un autor clàssic? Dickens. 
Un autor contemporani? Víctor Mora. 
Per a ell, llegir és un raconet, un espai 
íntim on tots ens podem trobar i gaudir, 
“totes les històries et poden tocar a nivell 
personal, ja siguin assaig o novel·la, 
realitat o !cció”.

Auxiliar Biblioteca Can Baratau

Jordi Ferreras

Fa deu anys que en Jordi va començar 
a treballar com autònom en el camp 
del 3D. La seva feina consisteix en la 
creació virtual d’un objecte que encara 
no existeix. 

Els seus clients, enginyeries, despatxos 
d’arquitectura o publicistes li expliquen 
quin és l’objecte que de moment només 
existeix en plànols. Ell escolta i aplicant 
tècnica i creativitat a parts iguals 
aconsegueix que es pugui visualitzar 
aquell objecte, per així poder-lo 
comercialitzar. 

Ha treballat per a l’Hotel Arts, per 
a en Joan Manuel Serrat, per a 
empreses italianes, !nlandeses i !ns 
i tot de l’Aràbia Saudí. De formació és 
interiorista, i ha assolit experiència en el 
camp del 3D de manera autodidacta. 

No té horaris i treballa sol, “massa sol a 
vegades”. La seva imaginació creix amb 
la tècnica i en va incorporant de noves 
a mida que augmenta la imaginació. 
Es de!neix com a creador; admet la 
potència tècnica d’anglesos i americans, 
però “ells admiren la nostra potència 
artística i creativa”, puntualitza.

Dissenyador 3D

14 15

SOM 
Tiana

tiana’t, conjuga’t com vulguis tiana’t, espavila’t



18201597 1873

125 ANYS
Construint Ajuntament
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Un incendi va destruir la documentació 
de l’Ajuntament. 

Avui encara es desconeixen les causes 
d’aquest incendi, que podria haver estat 
fortuït, però tot i així, donades 
les circumstàncies polítiques de la 
Revolta Liberal del 1820, no es pot 
descartar que aquest incendi hagués 
estat provocat.

El 28 de desembre de 1597, el Comú 
de Tiana va comprar els terrenys on 
actualment hi ha l’Ajuntament i la Plaça 
de la Vila al propietari de Can Marí, per 
un cens perpetu de dues lliures 
catalanes. Aquests terrenys formaven 
part de la !nca “La Vilesa” i es van 
condicionar de seguida per construir 
la Plaça i el Mesón del Comú. 
Un document del 1604 fa referència 
a l’existència del Mesón.

En un ple extraodinari del 7 d’octubre 
de 1873 s’aprova construir un nou 
Ajuntament en el terreny situat a la 
plaça del poble. Aquest projecte podria 
comptar amb la participació de les dues 
escoles públiques. El motiu era que la 
població pagava uns lloguers altíssims a 
la Casa Consistorial i a les escoles. Aquest 
projecte va quedar aparcat amb el retorn 
de la monarquia el 1874, fet que va 
ocasionar el cessament del consistori.

Fotogra"es d’arxiu 
d’en Josep M To#oli

FOTOS D’ARXIU

18961887
A banda i banda de la casa consistorial 
es van construir les escoles públiques; 
al costat est, per als nens, al costat oest, 
per a les nenes. 

Durant la Festa Major es van donar per 
acabades les obres i es van col·locar 
llums de gas per il·luminar la façana de 
l’Ajuntament els tres dies de Festa Major. 

Després de dos anys fent obres, 
el consistori es va instal·lar al nou edi!ci 
que es va construir després d’enderrocar 
el Mesón del Comú. 

Aquest projecte, juntament amb 
el de construcció de les escoles, el 
va dur a terme el mestre d’obres de 
l’Ajuntament, el Sr. Isidre Reventós i 
Amiguet i va ser presentat als veïns de 
Tiana el 26 d’octubre de 1884.



Són molts els motius que empenyen 
les persones a dedicar una part 

del seu temps a treballar amb i pels 
animals de manera voluntària. 

La Montse fa quasi 5 anys que forma part 
d’Apropa’t i hi va entrar gràcies a la seva 

!lla, que cuidava un gos abandonat. 
També va ser gràcies a la seva !lla, 

que l’Antònia va descobrir tot el que 
podia donar i rebre de gossos i gats. 

Demanen que siguem responsables dels 
nostres animals, demanen una llar per 

a cadascun d’ells, que saben que n’hi ha 
molts que necessiten protecció... 
Ens expliquen que és molt difícil 

expressar en paraules les emocions 
que podem sentir tractant amb 

animals malalts o maltractats. 
“Nosotros les damos mucho, 

pero ellos nos dan más”. 
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L’Antònia i la Montse són les dues 
voluntàries de les entitats d’ABAM 
i d’Apropa’t, les dues protectores de 
gossos i gats de Tiana i Montgat que 
cooperen i treballen conjuntament 
pel benestar dels animals perduts o 
abandonats. Lluiten i treballen cada 
dia contra el maltracte animal i només 
coneixen una manera de fer-ho:estimant. 
Quan estimes, dónes. Quan estimes, 
alimentes. Quan estimes, protegeixes. 
Totes dues destinen una part del seu 
temps a vetllar per la cura dels animals. 
La seva Carta als Reis és clara: fan falta 
famílies d’acollida, voluntaris i socis. 
L’Antònia ens explica que una família 
d’acollida és aquella que acull un gos de 
la protectora que té alguna malaltia, que 
no s’acostuma a viure a l’aire lliure i que 
necessita cures i molt d’afecte. 

ARA UN GAT, ARA UN GOS
Apropa’t

Els fan falta voluntaris. Persones adultes, 
amb ganes de treballar amb amor i rigor, 
amb responsabilitat i autonomia.  
I també els fan falta socis. 
La quota és de 5 euros al mes.  Com a 
tot arreu, la crisi es nota i s’han donat 
de baixa molts associats. Tot i axí, 
organitzen concerts benè!cs i altres 
activitats per recaptar diners.
La Montse ens explica que la tasca 
amb els gats va dirigida a controlar-
ne el creixement de la població i el 
procediment que ha resultat e!caç 
és el de “capturar-esterilitzar-retornar”. 

Identi!quen els animals esterilitzats 
i  comproven el seu canvi de 
comportament respecte el seu entorn. 
La feina dels voluntaris responsables de 
les colònies evita problemes sanitaris 

Voluntària
Montse Monné

Associació Protectora pels Animals de Tiana
www.abamiapropat.com

que es derivaven de la destrossa 
d’escombraries i contribueix a què els 
gats puguin seguir controlant de manera 
natural la població de rates i ratolins. 

La tasca d’Apropa’t i d’ABAM va més 
enllà de la protecció d’animals i també 
reporta bene!cis a col·lectius com el 
Centre de Disminuits de Sant Fost de 
Campsentelles, amb Can Banús, amb el 
Projecte Home de Montcada i Reixac, 
amb els Serveis Socials Substitutoris, 
amb els Serveis Penitenciaris de Mataró 
i també, recentment, amb la Residència 
de Sant Cebrià de Tiana. 

Setmanalment, organitzen activitats i 
trobades amb integrants de tots aquests 
col·lectius i comproven les millores que 
els implica el tracte amb els animals. 



LA VEU DE TIANA

#tiana

Lucía
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tiana’t

http://gemmalinan.blogspot.com.
es/2012/12/adeu-una-part-de-la-
historia-local.html
22-12-2012

Lluís Carreras, l’ex regidor de cultura 
i historiador local ha mort aquesta nit a 
causa d’un ictus als 83 anys. S’emporta 
un trocet de poble i de la seva història. 
Una història que els més joves vam 
poder recuperar i conèixer gràcies a ell. 

El seu to amable ens va explicar moltes 
històries de la Tiana del dia a dia, les que 
mai ningú va escriure en llibres, i també 
va ajudar a documentar el passat 
més conegut.

En Lluís no va parar mai de treballar 
per les entitats del poble, mentre era 
regidor i després també. Amb el seu 
afany insaciable de recuperar el passat 
i digni!car-lo no va parar !ns que va 
trobar l’antic tramvia. Se’l va endur a 
casa, i els diumenges al matí amb l’ajuda 
dels germans Cussó (en Toni i en Josep), 
l’Isaac Salvatierra i en Ferran Almeida, 
el va anar reconstruint. Fins que el 16 
de setembre del 1996 el van col·locar 
a l’avinguda Joan Garí perfectament 
rehabilitat. 

La recuperació del Tramvia va ser només 
una de les moltes coses per les quals va 
treballar en Lluís, amb qui vaig tenir la 
gran sort de compartir molts dissabtes 
al matí a Ràdio Tiana quan ens explicava 
per capítols la història local.
(...)

Adéu a una part 
de la història local

@ARAsocietat  
ARA Societat 
Detinguda la treballadora d’una 
residència d’ancians de Tiana 
per robar-los joies 
http://ow.ly/fVITo
08-12-2012

@Abelunimbus  
Abel Queralt Frias 
Poca gent he conegut tan 
inepte com el tiu de Correos 
de Tiana. Inepte i maleducat 
i estúpid i repelent. I el poble 
se’n recent. 
12-12-2012

La Primitiva Reverter
... de vi de tiana... i , a vegades, 
recuperes la teva essència 
última: angoixa em fa tota 
aquesta petita burgesia que 
m’envolta i ... anem ràpid: tal 
vegada la meva con!ança és 
tal miratge com aquell poema 
del salvat:( salva’ns, poeta: )”no 
sóc modest i estic enamorat 
d’aquests ulls meus petits... i no 
sé el que em proposo perquè 
el tenir un propòsit no és fer 
feina!”
16-12-2012

LA VEU DE TIANA

@tianat_

@ppaauu_8 
Pau Darbra 
Equipo Ja 5-0 tiana. Partitvper 
oblidar... Tocar aixecar el cap i 
seguir treballant x aconseguir 
els objectius... 
15-12-2012

@JordiIglesias   
Jordi Iglesias 
Orgullós de ser tianenc. Tiana 
declara Wert ‘persona non grata’ 
- VilaWeb http://www.vilaweb.
cat/noticia/4062084/20121205/
tiana-declara-wert-persona-
non-grata.html … vía @vilaweb 
05-12-2012

@jmibern  
Josep maria ibern  
M’encanta anar a Can Vilaró 
de #tiana i poder parlar de com 
va sortir l’escudella i carn d’olla, 
o que em preguntin per els 
panellets. 
20-11-2012

@moidetiana 
moisès
gran seguiment de la #vaga i 
multitudinàries manifestacions 
al poble de #Tiana 
http://www.youtube.com/
watch?v=eTM4WiQB-Sw … 
#14N #huelga #vagageneral 
14-11-2012

Ràdio Tiana
La segona edició de la Fira de 
Nadal de Tiana organitzada per 
l’Associació de Comerciants i 
Serveis, ACIST, es tanca amb 
una valoració positiva tant 
pel nombre de participants 
com per la tasca de difusió 
del comerç local. Durant tot el 
dissabte una cinquantena de 
parades han omplert la Plaça 
de la Vila i els seus voltants 
amb una exposició d’una gran 
varietat de productes.
15-12-2012

El Jordi Gost
Algun feixista despenja 
l’estelada dels jardins LA. Avui 
mateix en posem una altra. 
Respectem els acords plenaris: 
DEMOCRÀCIA!
29-11-2012
La Clara Maristany Boluda
Tenim tanta força a Tiana q el 
F.Puig suspèn l’acte abans de 
trobar-se amb els 4 de sempre, 
1 guitarra i un llençol pintat 
#FelicitatsTiana
21-11-2012

LECTORS:
El Tiana’t publicarà les vostres queixes, 
fotos denúncia, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos amb 
les persones i institucions. 
No es consideraran les cartes de més de 
15 línies. Tot i així pot resultar impossible 
publicar-les totes. Hi ha de constar: 
nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon. 
La redacció no comparteix 
necessàriament les opinions expressades 
i no es fa responsable de la correcció 
ortogrà!ca i sintàctica dels textos.

DADES DE CONTACTE
correu-e: redaccio@tianat.cat

Hola buenos dias Mercè. Soy el padre 
de Guillem Fernández y te escribo para 
daros las gracias en mayúsculas por el 
año que ha estado Guillem con vosotros. 

Hemos visto un cambio de madurez 
personal y profesional. Como ya te 
comente le hicieron contrato laboral 
por los meses de Julio, Agosto y diez 
dias de Septiembre, lo laboral lo está 
asimilando poco a poca porque son 
otras responsabilidades, no es como 

Agraïments

En motiu de la commemoració dels 125 
anys de la Casa de la Vila, l’Ajuntament 
ha procedit a renovar alguns dels espais 
de la planta baixa i primera corresponent 
a l’entrada de la Sala de Plens. 

Concretament, l’entrada a la planta 
baixa gaudeix d’ençà el passat 
mes de desembre d’una fotogra!a 
topogrà!ca de grans dimensions que 
permet visualitzar des del cel els límits 
geogrà!cs i urbanístics de Tiana. 

La fotogra!a ha estat un obsequi de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un 
cop actualitzats els corresponents Plans 
Generals d’Urbanisme dels municipis 
metropolitans i d’entre ells, el nostre. 

cuando hacia prácticas, pero esto a su 
vez le servirá para su nuevo camino en la 
vida, que se lo está ganando, gracias por 
que podría haber llegado a ser un !NI NI!, 
y en estos momentos estoy ORGULLOSO 
de mi hijo. 

Bueno os vuelvo a dar las gracia a ti y a 
vuestro equipo.
Se despide un padre feliz. Un saludo.

 G.F.

Carta d’agraïment d’un pare del PQPI  
PTT baix Maresme dels municipis de Tiana, Montgat i Alella 

Cartes del lector

Així mateix, el públic que visiti 
l’Ajuntament podrà contemplar dues 
pintures cedides per Marc Soldevila. Les 
obres -dos oli sobre fusta: Cases de platja 
de la Riera de Can Canyadó 1 i 2- seran 
properament exposades a la Sala Parés 
de Barcelona. 

Amb aquest iniciativa, l’Ajuntament obre 
una línia de col·laboració amb artistes 
locals que permetin exposar la seva obra 
a les parets de la casa de la Vila. 

Des d’aquestes pàgines, el nostre 
agraïment a Marc Soldevila per obrir-nos 
una !nestra al mar. 

Ajuntament de Tiana

Peligro

Soy un vecino de la calle Gosch afectado 
por la velocidad que toman los vehículos 
por la calle en la que vivo. El riesgo que 
asumimos los vecinos es muy grande 
dado que con la inclinación o pendiente 
de la calle los coches bajan a mucha 
velocidad. 

Primero, en cuanto la gente entra hacia 
la calle en sentido bajada se piensan que 
van por una autopista. 

Segundo, los conductores, con la 
inclinación de la calle parece que tenga 
miedo de subir a velocidad normal y 
creo que en calles de un doble sentido 
de circulación no se tendría que exceder 
de 30 Kms /hora.

Tercero, la calle tiene varios accesos 
interiores con salida a la calle Gosch para 
coches y personas y la alta velocidad de 
los vehículos es un peligro.

Por estos motivos creo que seria 
aconsejable y una buena solución que 
se instalara una banda reductora de 
velocidad para evitar que los vehículos, 
tanto los que entran como los que salen 
del Barri de Can Gosch, redujeran la 
velocidad y evitar el consecuente peligro 
para los vecinos. 

Nicolás González
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El Tiana’t publica en aquesta secció un 
petit recull de tweets públics, comentaris 
de facebook i algun post que faci 
referència a Tiana. Per facilitar la feina a 
l’equip de redacció preguem mencioneu 
en els tweets que volgueu dirigir-nos,
l’usuari @tianat_. 

USUARIS DE XARXES SOCIALS:
Escriviu els vostres comentaris de 
Facebook a la plana Tiana’t. I si teniu 
un blog, feu-nos-ho saber a redaccio@
tianat.cat. L’equip de redacció en farà 
una selecció, i es descartaran els que no 
siguin respectuosos amb les persones i 
institucions. 

Només es publicaran les imatges amb 
su!cient resolució. 

La redacció no comparteix 
necessàriament les opinions expressades 
i no es fa responsable de la correcció 
ortogrà!ca i sintàctica. 

La Eva Eugènia Inglés Barroso
El meu suport al regidor de 
#CIUTiana Joan Graupera q 
dimiteix per motius personals. 
Bona feina i endavant! 
#latianaquemagrada
04-12-2012

Mama que bónic l’arbre 
de nadal del poble!! 

Paraules de la meva !lla...

I és que a la meva família ens agrada 
molt participar d’aquesta festa. Als 
meus menuts els fa molta il·lusió que 
les manualitats que han fet a casa seran 
penjades a l’arbre tant gegantí que s’ha 
instal·lat a la Plaça de la Vila i que a més, 
tothom les podrà veure. 
Els encanta retrobar-se amb els seus 
amics i amigues, buscar junts el seu 
ornament i compartir aquesta estona 
tant especial tots plegats.

I quan arriba el moment de l’encesa...!!! 
poder gaudir de les seves cares de 
felicitat, d’il·lusió i d’innocència per a tot 
el que suposen aquests dies tant màgics.
BON NADAL!

R.A.B.

La "ra de Nadal
de Tiana

El dissabte vem anar amb tota la familia 
a donar una volta per la !ra de nadal que 
estava muntada a la Pl. de la Vila. 

 Vem anar-hi pel matí i després vem 
tornar-hi al vespre, i entre els llums de 
l’arbre i els de les parades la plaça tenia 
un ambient molt nadalenc i els meus !lls 
van disfrutar de tot el que envoltava . 

Espero que es segueixin fent més 
activitats d’aquest tipus que fan que 
Tiana es converteixi en un poble amb 
encant, en el que és agradable donar-hi 
un passeig, no la Tiana dormitori en la 
que es pot anar convertint.

Bones festes!!!

A.F



EL GALLINER

Estem !nalitzant aquest any horrible que 
ha estat el 2012, i en mig de les Festes de 
Nadal, que sempre han suposat estímuls 
especials per a nosaltres i per a tots el 
tianencs. Per aquest motiu utilitzarem 
aquest curt espai escrit per fer-vos uns 
breus comentaris sobre fets positius 
per Tiana.

Resultats de les eleccions 25N 
al Parlament català i Tiana:
     Participació global: 79%     
     CiU 41,5% - ERC 17,4% 
     ICV 9,6% - PP 9,6% - PSC 8,5% 
     C’s 4,7% - CUP 3.5% - SI 1,40%.

L’opció sobiranista a Tiana a favor del 
“Dret a Decidir” suposa un 73,4% . 
Una de les més altes del territori. 
QUE MACA ETS TIANA!!

També al Maresme, CiU ha estat 
guanyadora a la majoria de municipis.
Quan vegin la llum aquestes ratlles , el 
nostre país, Catalunya, tindrà un altre 
cop l’Artur Mas com a cap de l’executiu,  
i un nou Govern de CiU establert. Amb 
el recolzament de ERC, el president 
Mas haurà de conduir-nos per un camí  
complicat , però, amb la fortalesa i la 
il·lusió que suposa la opció sobiranista, 
clarament interpretada. Ens haurà de fer 
recórrer el camí amb una governabilitat 
difícil, però, alhora orientat cap a l’opció 
sobirana tant desitjada , i clarament 
expressada a Tiana, i arreu per a poder 
ser, en de!nitiva, un nou estat d’Europa. 

I aquí a Tiana, tancant l’any 2012, encara 
no estem en disposició de comentar-vos 
el que poden suposar els Pressupostos 
de l’any 2013 , doncs, no disposem 
a aquestes alçades dels criteris base 
d’aquests pressupostos, ni de les 
informacions en que es fonamenten. 

Es un tractament descortès, i que posa de 
manifest un altre vegada la “no voluntat” 
de l’Equip de Govern de compartir 
amb tots els grups les qüestions mes 
importants de la seva gestió. Continuem 
doncs expressant-vos la nostre sincera 
voluntat de col·laborar amb el Govern, 
i construir ponts de diàleg, amb la 
convicció que és obligació nostre, i el que 
més convé a Tiana en moments de tantes 
di!cultats com els actuals.
Acabat ja “l’Annus Horribilis 2012” i amb 
els millors desitjos pel 2013 . 

Molt bones festes a tothom!
QUE MACA ETS TIANA!!.

Estamos viviendo los días de Navidad 
cuando escribo estas líneas, que verán 
la luz en Enero de 2013 y lo primero 
debo hacer, es desear a todo el pueblo 
de Tiana un buen año, con un inicio de 
recuperación, no podemos por desgracia 
pedir mucho mas, paz y concordia.

Como pedía el año pasado en estas 
mismas fechas, que transcurra en paz es 
lo principal, debemos aportar nuestro 
granito de arena y creo que lo hacemos 
en nuestra medida, creemos !rmemente 
que con sentido común, trabajo y 
colaboración saldremos de esta situación 
más rápidamente lo cual es prioritario en 
todos los sentidos.
Hemos tenido unos días mas que 
entretenidos que han  afectado a las 
tasas de recogida de residuos en general, 
que se aprobaron de!nitivamente el 18 
de diciembre con nuestro apoyo, tasas 
que se aplicaran en 2013.

Evidentemente es la más importante 
y el pasado año se incorporaba  
conjuntamente en el recibo del impuesto 
del IBI, del cual a partir de 2013 se 
separan, con lo que se presentaran dos 
recibos, IBI y recogida de basuras.
Con ello esta previsto reducir el 
coe!ciente de IBI del 0,53 actual 
incorporando recogida de residuos, a 
0,48 sin ellos, que como he indicado se 
cobraran por separado. 
Según los valores que se consignan 
en el proyecto de presupuesto para 
2013 ello supondrá por los conceptos 
indicados que tendremos un incremento 
de 221.610,0 Euros, el 6,91% de lo 
recaudado por dichos conceptos el 2012; 
evidentemente es una cifra inferior a los 
270.000-300.000 Euros que habíamos 
pedido como limite para cada uno 
de los ejercicios de 2013 y 2014, por 
ello nuestro apoyo en estos delicados 
momentos que precisan un ajuste duro 
que por otro lado se esta cumpliendo.

Del resto hablaremos en Marzo, después 
de ver los presupuestos el día 8 de Enero, 
fecha prevista para ello.

Esperamos que la reducción de deuda 
se vaya cumpliendo y nos complace 
ver como su evolución no exenta de 
sacri!cios es positiva y esperamos 
que al acabar 2013 se haya reducido 
en aproximadamente 1.500.000,0 de 
Euros respecto a 2011, eso esperamos y 
deseamos. 

FELIZ 2013.    
manuelgonzalo@terra.es

Traspassem l’any i amb aquest 2013 ens 
acostem a l’equador del mandat. Període 
prou extens per poder considerar que el 
govern municipal no és un nouvingut, 
i ha !xat clarament la seva manera de fer:
Reducció de la informació a la ciutadania 
(butlletí retallat en contingut i 
periodicitat, moribunda web), devaluació 
dels canals de participació (consells 
municipals inoperants, comissions 
desactivades), cap audiència pública, 
negociació política inexistent amb 
els grups de l’oposició (l’obscur pacte 
PSC-ERC-PP), incompliments electorals, 
manca de pla de govern (es realitzarà 
l’obertura del Passeig de la Vilesa?).
 
En matèria econòmica, segueix la màxima 
de feble amb els forts. S’incrementen 
els preus cap els usuaris, i s’augmenta la 
retribució de les empreses de serveis.
 
Després de l’escola bressol, ara s’afegeix 
l’increment de preus del complex 
esportiu municipal (traslladant als usuaris 
l’increment de l’IVA del 13 % més una 
actualització de 3,6 %, acceptant a ulls 
clucs la proposta de l’empresa gestora) 
i !nalment, la nova taxa de recollida de 
residus als domicilis, tot mantenint, a dia 
d’avui, el servei gratuït de recollida a les 
activitats econòmiques. Un increment 
de recaptació de 229.000 #, si deduïm la 
rebaixa en el tipus de l’IBI que bene!cia 
més a qui té immobles de més valor. 

En el pressupost municipal, s’incrementen 
les despeses en empreses de serveis  
(neteja, recollida de residus 
i manteniment d’espais verds, 
en 210.000 #), quan en l’actual conjuntura 
arreu s’estan ajustant.  

Tiana, municipi pioner en la gestió 
dels residus, no estava dotat d’un 
instrument !scal que garantís la 
sostenibilitat econòmica del servei 
i incentivi la reducció i el reciclatge. 

La nova Taxa de residus, que s’aplicarà 
només als habitatges i no té en compte 
la generació de residus (que qui més 
en produeix pagui més), creiem és una 
nova oportunitat perduda per tenir una 
!scalitat més justa i equitativa.

Us desitgem un bon any!

CiU i ERC hem fet un gran pacte nacional 
amb el qual proposem superar les 
di!cultats econòmiques i la duresa de la 
crisi posant el futur del país a les mans 
dels ciutadans.

Un cop !xats els grans objectius 
i les polítiques de la desena legislatura, 
Catalunya emprèn el camí cap a la 
llibertat. La dura crisi econòmica 
requereix emprendre decididament 
un camí basat en la con!ança en les 
nostres capacitats. Catalunya té molt 
futur i moltes potencialitats. 
No hi ha alternativa econòmica, social 
i nacional que no passi per guanyar el 
referèndum el 2014. El coratge, l’audàcia 
i la resistència hauran de ser les nostres 
companyes inseparables a partir d’ara. 
Venen temps excepcionalment durs, 
i necessitem tota la força de la majoria 
per transitar en un camí difícil.

Els grans acords del pacte consisteixen 
en afrontar la duresa de la crisi 
econòmica a partir d’una política !scal 
i pressupostària alternativa que redueixi 
les retallades en 1.000 milions, establint 
nous impostos a sectors que tenen 
capacitat de pagament: impost a la 
banca, a les centrals nuclears, grans 
patrimonis i superfícies comercials. 

Tanmateix, els ajustos en la despesa 
pública seran dramàtics, pel fet que els 
objectius de dè!cit imposats per l’Estat 
no deixen marge de maniobra i obligaran 
a prendre noves mesures dràstiques. 

També s’ha acordat l’edi!cació de les 
estructures d’estat imprescindibles per 
transitar cap a la independència, 
a més d’un procés per arribar a celebrar 
la Consulta el 2014. En aquest sentit, es 
construirà la Hisenda Nacional i el Banc 
Català Públic , perquè mentre Catalunya 
no prengui el control dels seus recursos 
els mercats del deute estaran tancats, 
i qualsevol augment de despesa no 
podrà ser !nançada de cap manera.

Ara és l’hora dels ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya. Ara és el moment de tots 
nosaltres, de fer junts aquest camí per un 
futur millor. Gràcies a totes les persones 
que ens heu fet i ens continueu fent 
costat. Endavant!

Els pressuposts per 2013 ja son una 
realitat. Son els únics pressuposts 
possibles, ateses les constants retallades, 
per poder seguir pagant proveïdors, 
serveis i les nòmines dels treballadors. 

Al 2011 varem heretar un ajuntament 
endeutat, insolvent i al llindar de la 
suspensió de pagaments. Si no hagués 
estat pel préstec concedit pel Ministerio 
de Hacienda per pagar proveïdors, 
seguiríem essent insolvents !ns el 2015. 

Hauríem d’haver aplicat al 2013 un 
tipus d’IBI del 0.55 i del 0.57 pel 2014 
acompanyat de l’obligació de reducció 
de personal i dels serveis. En comptes 
d’això, i acomplint el compromís electoral 
del PSC, al 2013 s’aplicarà només el tipus 
del 0.48 i tanmateix mantindrem el nivell 
dels principals serveis gràcies una millor 
gestió dels recursos i una profunda 
revisió dels contractes amb empreses 
que els subministren.

En aquest moment, li toca a aquest 
govern aplicar les mesures necessàries 
per sobreviure. Calen responsabilitat i 
humilitat per moderar l’impacte de les 
retallades patides però per sobre de tot, 
per evitar cometre els mateixos errors 
que l’anterior equip. Errors com ara no 
consignar ingressos per fer-hi front al 
pagament del servei de recollida de 
residus urbans, acumulant un deute 
milionari. Amb les noves ordenances 
!scals, es contempla la incorporació de 
la taxa de recollida de residus domèstics 
i preus pels comercials. 

Es tracta d’una taxa modulada a mida de 
cada domicili o comerç per tal de fer-hi 
front a la despesa real en funció de la 
potencialitat en la generació de residus 
i no pas de forma lineal i indiscriminada. 

Amb criteris de tari!cació social, 
boni!cacions i incentius per la bona 
pràctica en la separació de residus, 
la taxa de recollida posarà per ! punt 
i !nal al llarg historial d’endeutament 
de l’ajuntament en aquest capítol. 
Resulta incomprensible que aquells 
que van gestionar la Casa d’una forma 
tan irresponsable vulguin donar lliçons 
magistrals, sobre tot sabent que sempre 
han estat partidaris de la taxa.
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EL GALLINER

Els pressuposts del 2013 Que maca ets Tiana!!! De febleses i debilitats El pacte per la llibertat
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Horaris Regidors de Govern

Esther Pujol
Alcaldessa i Presidenta de la Corporació.
Totes les competències no delegades 
i, especialment, seguretat ciutadana, 
comunicació i participació i plans estratègics.
Horari de visites: dimarts i dijous de 10h a 14.30h.

Jordi Gost
1r Tinent d’Alcaldia.
Regidor de l’Àrea de Desenvolupament Local, 
amb delegació genèrica en educació, salut, 
acció social, persones grans i igualtat. 
Portaveu del Grup Municipal d’ERC.
Horari de visites: dilluns i dijous de 10h a 13h.

Héctor González
2n Tinent d’Alcaldia.
Regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Portaveu del Grup Municipal del PSC.
Horari de visites: dijous de 17h a 19h.

Ricard Fabra
3r Tinent d’Alcaldia.
Regidor de l’Àrea de Serveis a les Persones 
amb delegació genèrica en polítiques 
d’ocupació i urbanisme i habitatge i patrimoni 
públic del sòl.
Horari de visites: dimarts de 10h a 13h.

José Navarro
4t Tinent d’Alcaldia.
Regidor de l’Àrea de Gestió i Millora de 
l’Administració amb delegació genèrica en 
atenció ciutadana, administració electrònica, 
serveis generals, economia i hisenda, recursos 
humans, obres públiques i serveis i via 
pública (neteja i recollida de residus).
Horari de visites: dimarts de 10h a 13h 
i dijous de 17h a 19h.

Núria Blasco
Regidora de Cultura, Esports, 
Cooperació i Solidaritat.
Horari de visites: dimarts i dijous de 10h a 13h.

Regidors sense delegació

Enric Nolis
Portaveu del Grup Municipal de CiU
Olga Rué
CiU
Joan Graupera
CiU
Joan Pau Hernández
Portaveu del Grup Municipal de GPT
Ferran Pascual
GPT
Montserrat Mallol
GPT
Manuel Gonzalo
Portaveu del Grup Municipal del PP

DADES DE CONTACTE
telèfon: 93 395 50 11
fax: 93 465 75 18
correu-e: tiana@tiana.cat

detall dels murals de l’Alvar Suñol de la Sala de Plens 
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