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Aposta del club pel planterCompromís dels jugadors amb 
el club i l’afició

LA NOTÍCIA

5

El club esportiu viu una de les seves millors 
temporades gràcies a l’ascens de categoria 
del primer equip

El nostre objectiu com a club 
és transmetre als jugadors 

valors d’esforç i amistat
Aniceto Riera

El moment de glòria 

Jordi Sarabia és un exemple de l’ideal 
de jugador que busca construir el CCE. 
Dels seus 32 anys ja en fa 26 que forma 
part de l’entitat i ho continua fent amb 
la màxima implicació. Ell però, no és 
l’únic d’aquest equip que ha aconseguit 
l’ascens de categoria per al Tiana. 
“La fórmula màgica d’aquest grup 
ha estat la barreja entre els jugadors 
més veterans amb tot un conjunt de 
joves que venien del Juvenil”, sentència 
l’entrenador i jugador de l’equip, 
José Gómez. 

Actualment a les files de l’entitat 
esportiva es troben més de dos-cents 
jugadors de totes les edats i cada any va 
augmentant el nombre. “Això vol dir que 
alguna cosa estem fent bé”, argumenta 
el seu president, Aniceto Riera, qui té 
molt clara la vocació que ha de tenir un 
club esportiu dins un poble com Tiana. 

“El futbol és competició i s’ha d’anar 
a guanyar partits però aquesta no és 
la nostra filosofia principal. El nostre 
objectiu primordial des de que fan el 
primer entrenament és transmetre als 
jugadors uns valors d’esforç, amistat 
i solidaritat, especialment quan arriben 
a categories complicades com Cadet 
o Juvenil.”

L’equip que dirigeixen José Gómez 
i Diego Guirado ha demostrat que els 
resultats no arriben només a base 
de suar la samarreta als entrenaments, 
sinó també gràcies a l’habilitat a l’hora 
de fer pinya dins del vestuari.

“L’ascens no entrava dins dels nostres 
plans per a la temporada”, reconeix 
l’entrenador Diego Guirado, “l’objectiu 
era configurar un grup capaç d’oferir 
un bon joc, però els jugadors s’han 
implicat 100% amb l’equip i això ha 
donat els seus fruits.” Els números no 
enganyen: el Tiana només ha perdut cinc 
dels trenta-quatre partits de competició 
i un dels seus jugadors, Josep Llagostera, 
s’ha convertit en el “pichichi” de la lliga 
amb trenta-quatre gols.

No ha estat fàcil, el Llavaneres C.E. 
ha estat trepitjant els talons dels 
tianencs fins a l’últim moment.

Ara el nou repte que haurà d’afrontar 
l’entitat és de tresoreria, ja que la 
competició en una categoria superior 
implica una despesa més alta en el 
pressupost d’arbitratge i en fitxes 
de jugadors. 

Però, tot i així, la junta directiva ho té 
clar, “els jugadors s’ho han guanyat amb 
molta il·lusió i compromís i es mereixen 
que fem un esforç extra”, confirma el 
president del club, Aniceto Riera.

FENT PINYA 
PER ACONSEGUIR LA VICTÒRIA
El primer equip del CCE puja a Segona Catalana

Una data que serà recordada dins 
de l’entitat esportiva és el 27 de maig 
de 2012, dia en el qual, quan encara 
faltava una jornada per acabar la lliga, 
la victòria dels blaugranes contra 
el Pineda de Mar C.F els brindava 
l’ascens a Segona Catalana. Aquell 
diumenge l’afició del Tiana estava 
contagiada d’optimisme i va pujar 
al Camp Municipal d’Esports per ser 
testimoni del què auguraven com una 
victòria segura. 

El xiulet final de l’enfrontament va ser 
el tret de sortida a tot un seguit de 
celebracions entre jugadors, equip 
tècnic i públic assistent, que va estar 
patint fins a l’últim moment.

Després de passar per la dutxa vestit, 
com ho van fer la majoria dels jugadors 
i equip tècnic del club, el capità, 
Jordi Sarabia, qualificava la temporada 
de “perfecte” .

El primer equip del Centre Cultural 
i Esportiu Tiana (CCE) ha tancat una 
temporada rodona. Els blaugranes han 
aconseguit fer-se amb el títol de campió 
de lliga del grup IV de Tercera Catalana 
i, per tant, han assolit l’ascens de 
categoria. I ho han fet practicant un joc 
de molt bona qualitat dins del camp 
i una actitud de germanor fora d’ell. 

Ara la junta directiva de l’entitat 
considera que s’ha d’aprofitar el bon 
moment que està vivint el club per 
obrir-se encara més a la ciutadania 
i aconseguir que més nens i nenes 
del poble s’iniciïn en la pràctica 
de l’esport, com a eina educativa 
fonamental per al bon desenvolupament 
de la persona.



“Una nit de tempesta, mentre tothom 
dorm, un so ensordidor, com no s’ha 
sentit mai abans, sacseja la ciutat. 
Un llamp enorme ha caigut sobre la 
biblioteca, tot descarregant sobre 
l’edifici l’electricitat. El llamp recorre en 
un mil·lisegon els cables de l’edifici fins 
arribar a una fotocopiadora. 
Damunt l’aparell, resta un llibre oblidat i, 
a l’instant, el dibuix de la pàgina per on 
està obert es comença a copiar, però no 
en paper... sinó en carn i ossos! I el nen 
i la consola dibuixats ara són vius!!

Des d’aleshores, en Gènius i en PlayMe, 
el nen i la seva mascota, dormen durant 
el dia a l’interior de l’aparell que els va 
donar vida. Saben que són diferents 
perquè són meitat éssers orgànics i 
meitat màquines, i, per això, s’amaguen 
de les mirades indiscretes dels usuaris 
de la biblioteca. Però no estan sols. 

A la nit, quan ningú els veu, viatgen a 
la Biblioteca Virtual, un món perdut al 
ciberespai on viuen la Valentina i en Bit. 
Els quatre amics exploren els confins 
d’aquesta biblioteca misteriosa, un 
laberint amb innumerables sorpreses 
i paisatges... als quals només es pot 
accedir des d’aquest web! Benvinguts!”

Aquesta és la història amb la qual 
s’inicia el nou portal infantil de la 
Xarxa de Biblioteques de Barcelona 
(http://genius.diba.cat).

ÉS D’ACTUALITAT

La Festa Major 
de Sant Antoni obre 
l’estiu a Tiana

L’arrossada popular del dissabte 9 de 
juny a Tiana va comptar amb un total 
de 250 persones que no es van voler 
perdre l’ocasió de menjar la paella 
que va cuinar la Teresa Pompido i tota 
una sèrie d’ajudants i que va deixar 
molt satisfets als comensals. Tot i això 
la mateixa Regidora de Cultura, Nuria 
Blasco, deia que hi havia menys gent de 
la que s’esperava, encara que els que 
hi van anar es van mostrar satisfets. La 
cuinera, Teresa Pompido, explicava que 
el secret de la paella “és anar augmentant 
les proporcions, encara que jo cuino a ull 
i molt a l’estil iàies”. 

El diumenge 10 de juny va ser el torn 
de les puntaires i les sardanes. Unes 
250 puntaires es van trobar a la Plaça 
de la Vila per fer boixets i mostrar el seu 
art a tot el poble de Tiana. El sol no va 
impedir que fessin tota una demostració 
d’habilitat. Després va ser el torn de les 
sardanes amb la Cobla Iluro de Mataró. 
Al descans es va fer la tradicional 
degustació de truites, on destacaven 
la de pa amb tomàquet i pernil i la de 
formatge de cabra. Mentrestant a la 
Catequistica, l’Agrupament Escolta Roger 
de Flor va fer activitats per a infants 
i els Diables de Tiana van preparar una 
mongetada per dinar. A la tarda el Teatre, 
a la Sala Albéniz amb la companyia 
Mimesis, va fer riure als assistents. 
El Xiringuito del Doctor Mascaró va fer 
una bona proposta amb el Mascaraoke 
amb banda en directe, que va aplegar 
a molts tianencs. 
El dimecres 13, dia de Sant Antoni, 
els protagonistes de la festa van ser 
els nens, amb tallers de manualitats, 
a càrrec d’Helena Carreras de l’escola 
de plàstica LLum de Colors i a la tarda 
amb el grup Magomi i una xocolatada.

El Club Patinatge 
Tiana no ha parat 
aquests mesos

El diumenge 17 de juny Tiana va acollir 
la Prova Federativa de Nivell organitzada 
per la Federació Catalana de Patinatge 
Artístic. Les Proves Federatives són 
els certàmens més importants pels 
patinadors, ja que la seva categoria 
depèn exclusivament dels resultats 
obtinguts en les mateixes.

En aquesta ocasió, els clubs participants 
van ser Caldes de Montbui, Viladecans, 
Sant Martí de Barcelona i Tiana. El Club 
amfitrió va presentar 20 patinadors 
de les categories, A i B. 16 dels 20 
patinadors van aprovar i el curs vinent 
ocuparan una categoria superior, 
amb més dificultat tècnica. 

L’entrenador del Club Patinatge Tiana, 
Jordi Ruiz està molt content dels resultats 
obtinguts. Aquestes proves constitueixen 
“autèntics exàmens pels esportistes”, 
com ens comentaven des de l’entitat.

Interclubs amb 4 podis 
Els patinadors tianencs també varen 
participar en l’interclub que es va dur a 
terme els dies 26 i 27 de maig. El dissabte 
al Pavelló Municipal de Tiana es van 
presentar tots els patinadors del club, 
mentre que el diumenge, al municipi 
de Caldes de Montbui, es van aconseguir 
4 podis que van donar més rellevància 
a la trobada.  

La temporada del Club Patinatge Tiana 
acabarà el proper 8 de juliol amb la 
3a fase de l’Interclubs on 4 patinadors 
lluitaran per aconseguir una posició 
al pòdium.

“Les Proves Federatives són 
els certàmens més importants 
pels patinadors”
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Joventut ha inscrit Tiana 
per participar a les 
Beques de Música Jove

Les BEQUES DE MÚSICA JOVE és un 
concurs que vol donar suport als grups 
i nous talents musicals dels nostres 
pobles, que no estan als circuits musicals 
professionals. 

Aquesta convocatòria neix l’any 
2005 per iniciativa dels ajuntaments 
d’Alella, Masnou, Montgat i aquest any 
l’Ajuntament de Tiana, igual que el de 
Cabrils, s’hi ha sumat per donar sortida al 
gran nombre d’artistes joves que hi ha a 
la nostra vila. El concurs consisteix en què 
cada municipi escull uns grups finalistes 
que després actuaran en un concert 
que es celebrarà en un dels municipis 
organitzadors i en el que s’escollirà el 
grup guanyador. El premi consisteix en 
la publicació i distribució d’una maqueta 
i la possibilitat d’actuar a la Festa Major. 
Segons el Regidor de Joventut de 
l’Ajuntament de Tiana, Ricard Fabra: 
“Dóna moltes opcions per a aquests 
grups i és un projecte amb molt de 
potencial”. Aquesta és una plataforma per 
donar entrada als circuits professionals 
als joves talents de la zona amb el suport 
dels ajuntaments participants. 
El mateix Fabra destacava: “És una 
manera de donar sortida a una proposta 
que fan els joves del poble, que no surt 
des de l’Ajuntament”. En aquesta línia el 
mateix regidor deia que han de ser els 
joves de Tiana els qui marquin les pautes 
que ha de seguir la regidoria 
i les necessitats que tenen.
El termini de d’inscripció es va ampliar 
fins al 15 de juny per fomentar encara 
més la participació.

Gènius, 
el nou portal infantil

Les escoles de Tiana 
celebren el final 
de curs

Acaba un nou curs acadèmic, el primer 
en què les dues escoles de Tiana han 
pogut començar i acabar cadascuna 
en el seu edifici. I aquest final de curs 
l’han celebrat totes dues escoles amb 
les respectives festes: la festa de la 
Primavera a l’Escola Lola Anglada i la 
Festa Major a l’Escola Tiziana.

L’Escola Lola Anglada va organitzar 
un seguit de tallers educatius en els quals 
els nens i nenes vam poder participar 
durant la tarda. Un cop finalitzats els 
tallers una cercavila organitzada amb 
la col·laboració de l’Escola Municipal 
de Música i Dansa va donar pas a la festa 
més lúdica, on vam poder escolar música 
en directe, música de DJ, vam poder fer 
balls de Bollywood, veure l’actuació de 
circ de la companyia Balusca, amb la 
col·laboració de l’123 del Pallasso i tancar 
la festa amb una traca final dels Diables 
de Tiana. 

Pel que fa a l’Escola Tiziana, van 
organitzar una gran Festa Major 
que va coincidir amb la Festa Major 
petita de Tiana. Van comptar també 
amb l’actuació de circ de la companyia 
Balusca, balls senegalesos, música 
ambient, una cercavila, jocs d’aigua, 
una botifarrada per sopar...

En definitiva, dues grans festes per 
celebrar un curs que tot i les dificultats 
econòmiques s’ha pogut portar a terme 
amb qualitat, gràcies als esforços 
de les dues Direccions i la implicació 
de les AMPAs. Fins el curs vinent!

Propostes per 
quedar-se a Tiana 
aquest estiu

Dins dels actes que ja són tradicionals 
a la Vila, la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Tiana ha apostat per 
la continuïtat del cicle de Nits de Música 
al Jardí Lola Anglada, que programa la 
comissió ArTiana. Els tres concerts seran 
els dies 12, 19 i 26 de juliol i amb una 
aposta decidida pels artistes tianencs. 
El dia 12 es comptarà amb el duet de 
Violoncel i Piano a càrrec de José Mor, 
solista de l’OBC, resident a Tiana i Diana 
Baker al piano. El 19 de juliol Dani Iglesias 
i Joan Benavent ens proposen un duet 
de violins. En Dani és tianenc i és un 
dels professors de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa. Per acabar hi haurà, el 
dia 26 de juliol, Pedro Javier González, 
Guillem Aguilar i Aleix Tobias que 
presenten un trio nou que s’estrena en 
aquest festival. Tots els concerts seran 
a les 10 de la nit.

Una altra de les propostes recomanades 
són les tradicionals Sardanes a la Fresca 
que organitzen els amics de la Sardana 
de Tiana. En aquest cicle s’escoltaran 
sardanes tots els dimecres de juliol 
i el primer d’agost. Serà a partir de dos 
quarts de deu del vespre i repassaran 
diversos compositors d’aquest gènere 
tan nostre.

Per acabar, destaquen dues propostes 
més que ja són clàssiques a la nostra vila. 
El dia 20 i 27 de juliol torna el cinema a 
la fresca amb les pel·lícules “El floquet de 
Neu” i “Les aventures de Tintin”. De cara al 
mes d’agost els dies 10, 17, 24 i 31 el pati 
del Casal celebrarà la XXII edició del ja 
tradicional Estiu Jazz a Tiana.

Propostes per si no marxeu fora poder 
gaudir de les vacances a Tiana!

ÉS D’ACTUALITAT

Bona acollida de l’arrossada popular 
i consolidació de diversos actes com la 
trobada de puntaires o el dinar dels diables 
a la Catequística

La regidoria de Joventut s’ha embarcat en 
aquest projecte que ja fa 8 anys que es duu 
a terme en altres municipis de la zona

Tiana va acollir una prova federativa 
de patinatge per ascendir de categoria. 
L’interclubs del maig es va saldar 
amb 4 podis

La Diputació de Barcelona, dintre de la seva 
xarxa de biblioteques, posa en marxa una 
eina per als més petits de la casa

La Regidoria de Cultura ha programat 
actes com les Nits al Jardí Lola Anglada, 
l’Estiu Jazz o el Cinema a la Fresca que es 
complementa amb les Sardanes a la Fresca 
que ofereix l’entitat d’Amics de la Sardana

El curs 2011-12 acaba i per celebrar-ho 
les escoles Lola Anglada i Tizina fan les 
respectives festes de final de curs amb 
alumnes, mestres, pares i mares i obertes 
a tota la vila

Dóna moltes opcions per a 
aquests grups i és un projecte 

amb molt de potencial
Ricard Fabra

NOU HORARI A PARTIR DEL 3 DE JULIOL: 
dilluns a divendres de 16.00 a 20.30h 
i dimarts (coincidint amb el mercat) 

i dissabte de 10.00 a 14.00h 
(dimecres al matí, tancat).
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Nou conveni de 
col·laboració entre 
Tiana i Montgat 

En el ple del passat mes de juny es va 
aprovar per unanimitat de tots els grups 
polítics, un conveni de col·laboració entre 
els Ajuntaments de Tiana i Montgat. 
El conveni –considerat una prova pilot 
per ambdós municipis, donada la manca 
d’experiències prèvies al respecte i de 
dades quantitatives fiables- contempla 
la possibilitat per a Tiana d’aparcar al 
voltant de les dues estacions de la RENFE 
(Montgat Nord i Montgat) durant 24h 
de dilluns a dissabte. Així mateix, l’ús 
de places blaves en zones comercials 
continuaran en la modalitat de rellotge 
horari sense necessitat de pagar cap 
tiquet. Amb aquest conveni els veïns 
de Tiana que ho vulguin, podran accedir 
a les places assenyalades mitjançant un 
pagament de 36,50€ l’any, en front als 
residents d’altres municipis especialment 
afectats –com Alella o Masnou - els quals 
hauran de fer front a un pagament 
de 150€/any. 

Com a contraprestació els montgatins 
podran utilitzar els serveis de piscina 
municipal descoberta amb els mateixos 
preus i abonaments que els tianencs 
durant el periode d’obertura (els tres 
mesos d’estiu). 

La lletra del conveni preveu formar 
una comissió de seguiment adreçada 
a valorar l’evolució de la inicitiva i que 
tindrà la primera reunió la primera 
quinzena del proper mes d’octubre. 
Durant aquest període, l’Ajuntament 
de Tiana vol disposar de dades reals 
sobre el volum de vehicles sol·licitants 
d’aparcament al poble veï; així como de 
la disponibilitat de places exclusives per 
a residents de Montgat sense utilitzar.

Per obtenir més informació al respecte 
i, per consultar les 10 preguntes més 
freqüents del conveni, cal adreçar-se a 
www.tiana.cat.

Tiana viu 
la seva festa literària

Marta Perellon, amb la seva “Dama de 
Negre”, es va endur el primer premi en la 
categoria de Prosa de la Mostra Literària 
d’enguany. Per la seva banda Sandra 
López es va endur el primer premi en la 
categoria de poesia, amb la seva obra 
“Maternitat viva”. Finalment dos guardons 
van quedar deserts, en les categories 
dels adolescents. 

Des de l’Ajuntament de Tiana, el 
Comissionat de Cultura, Enric Monreal, va 
destacar que “sabem que hi ha una franja 
que ha quedat deserta, els grups C i D, 
treballarem perquè l’any que ve no 
sigui així”. 

Aquest any també es va voler donar una 
nova visió a aquesta mostra i es va optar 
per fer obsequis de lots de llibres i llibres 
electrònics, en lloc dels tradicionals 
premis en metàl·lic.

Les escoles de Tiana han participat 
activament, ja que tant els alumnes en els 
apartats infantils, com els professors com 
a jurat s’han integrat en aquesta mostra. 
El jurat d’adults també ha tingut un bon 
nivell, en aquest sentit Carme Cervera, 
membre del jurat, destacava: 
“Els premis de la Categoria D i E han estat 
unànims de bons que eren”.

En total una quarantena d’obres es van 
presentar en aquesta mostra, els premis 
de la qual es van lliurar el passat 20 de 
maig a la Sala d’Exposicions del Casal. 

Fundació Agbar 
ajudarà als qui no 
puguin pagar l’aigua

En aquests temps que corren tota 
ajuda és bona. Per això l’Ajuntament 
de Tiana va aprovar en el ple del passat 
més de juny un conveni pel qual els 
tianencs que percebin la Renta Mínima 
d’inserció (RMI) rebran una ajuda que 
comportarà l’exempció del pagament del 
deute corresponent al consum d’aigua, 
sempre que la unitat familiar tingui un 
consum inferior als 100l per hab/dia, 
quantitat que l’Organització Mundial de 
la Salut conisdera adequada per cobrir 
les necessitats bàsiques i garantir un 
desenvolupament vital òptim.

A Tiana hi ha un total de 7 famílies que 
són beneficiàries de la RMI. 
El regidor de de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, Jordi Gost, considera que 
“qualsevol iniciativa que es doni en 
aquests temps de crisi és bona per 
poder tirar endavant.” Ell mateix també 
va declarar que en el futur espera que 
“aquesta ajuda es pugui ampliar a 
altres persones que, tot i no estar tant 
malament, estan passant situacions 
complicades”.

Aquest conveni tindrà una vigència 
d’un any i les famílies de Tiana que 
s’hi puguin acollir, es podran adreçar 
als Serveis Socials de Tiana per rebre 
tota la informació necessària sobre la 
documentació que cal aportar a l’Oficina 
d’Atenció al Client més propera de la 
companyia Aigües de Barcelona.

ÉS D’ACTUALITAT

9

12 mesos d’aparcament 
i tres mesos de piscina descoberta

L’Ajuntament de Tiana i Fundació Agbar 
han posat en marxa el Fons de Solidaritat, 
per a les persones amb risc d’exclusió social, 
per permetre que puguin fer front al rebut 
de l’aigua

Marta Perellon va ser la guanyadora, 
per segon any consecutiu, de la XXIX 
Mostra Literària de Tiana, en prosa 
de la categoria d’Adults. 
Sandra López va guanyar poesia

Tots els cellers de la DO Alella van ser presents a la fira gastronòmica per ensenyar 
els seus nous productes
Aficionats a la cuina i al bon vi es van 
donar cita el passat 15 i 16 de juny a la 
Catequística per degustar el bo i millor 
de la gastronomia de Tiana. 

L’èxit de participació del Tast Tiana és 
indubtable, aquest any s’han arribat a 
vendre uns 1.600 tiquets, que vol dir 
que s’han fet al voltant de 8.000 tastos. 

Amb un creixement constant del nombre 
de públic, també augmenta el nombre 
de cellers i restaurants que volen 
participar en aquest expositor, ja que 
els serveix com una excel·lent eina 
de promoció. En la quarta edició, 
l’organització ha aconseguit reunir a la 
nostra vila els vuit cellers de la DO Alella 
i fins a dotze restaurants.

Expositor de qualitat
“Entre tots hem de tenir cura del Tast 
Tiana per tal que any rere any vagi 
creixent i ens donem a conèixer com ens 
mereixem.” Amb aquesta contundència 
s’expressa Jaume Parodi, propietari del 
restaurant Avi Mingo, qui està convençut 
de la qualitat dels restauradors i cellers 
locals i que, per tant, creu que la fira 
gastronòmica ha de ser utilitzada perquè 
la gent de la vila i de les rodalies s’adoni 
del què pot trobar a Tiana. En altres 
paraules, els participants del Tast Tiana 
veuen aquesta fira com una eina de 
promoció important per revitalitzar 
el comerç local. 

És per això que des de l’Associació de 
Comerciants i Serveis de Tiana (ACIST) 
es dóna suport a aquesta iniciativa, tot i 
que de cara a futures edicions consideren 
una “assignatura pendent” millorar la 
maquinària de difusió. Així ho ha afirmat 
la presidenta de l’organisme, Esperança 
Casas, qui subratlla el gran esforç que 
suposa per als restauradors i comerços 
participar en la fira, ja que se celebra 
en cap de setmana quan els seus propis 
establiments tenen un pic de feina 
important. 

“Moltes vegades les petites joies del 
nostre poble no estan prou publicitades. 
Enriqueix saber realment el que tenim 
i estem tots d’acord, des de l’Associació 
a l’Ajuntament, que hem de donar una 
comunicació molt més clara perquè 
tothom que surti del Tast Tiana no només 
hagi degustat els plats i catat els vins 
sinó que també hagi conegut una mica 
més les grans coses que s’estan fent 
al nostre municipi.”

De fet, poc a poc la fira gastronòmica 
es va consolidant no només entre els 
tianencs i tianenques sinó també entre 
la gent de les rodalies. L’exemple més 
llunyà és el d’una visitant vinguda des 
de Burgos, convidada per un veí de la 
vila, que destacava l’encant de la ubicació 
del Tast, així com l’ambient relaxat 
de la proposta, en contraposició a la 
massificació d’altres fires gastronòmiques 
de grans ciutats.

Maridatge entre gastronomia i cultura
Una de les qüestions que s’ha vist 
consolidada en aquesta quarta edició 
ha estat la programació paral·lela a les 
activitats pròpiament gastronòmiques. 

Al 2011 ja es va fer la temptativa 
d’incorporar un concert de música en 
directe i, davant el bon resultat de la 
proposta, aquest any es van incorporar 
dues propostes de música en viu, a càrrec 
dels grups Y la maté i Els veïns. 

“Una de les línies de treball per a 
properes edicions del Tast Tiana serà el 
creixement de propostes de caire lúdic i 
cultural que puguin complementar la rica 
oferta gastronòmica”, explica el regidor 
de Promoció Econòmica, Jordi Gost. 

De fet, la tria del pregoner d’aquest any 
de la fira confirma aquesta tendència. 
El reconegut pintor Àlvar Suñol va ser 
l’encarregat d’inaugurar el Tast Tiana i, 
en el seu discurs, va aprofitar per 
reivindicar la unió entre arts com la 
pintura amb àmbits tan quotidians com 
són la gastronomia i la cultura del vi del 
nostre poble.

Així mateix, sota el paraigües del Tast 
Tiana, es van dur a terme altres activitats 
paral·leles com una degustació dirigida 
per la sommelier Rosa Vila, tallers 
infantils, un concurs de receptes de 
cuina organitzat per l’Acist i una xerrada 
gastronòmica a càrrec de Teresa Pompido 
i Neus Tarrason.

La 4a edició del Tast Tiana es tanca amb un gran èxit 
de públic i la presència de tots els cellers 
i restauradors de la vila

ÉS D’ACTUALITAT

Entre tots hem de tenir cura 
del Tast Tiana per tal que 
any rere any vagi creixent 

i ens donem a conèixer 
com ens mereixem

Jaume Parodi

Qualsevol iniciativa 
que es doni en aquests 
temps de crisi és bona 

Jordi Gost
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BSA engega 
activitats comunitàries 
adreçades als tianencs

El Centre d’Atenció Primària de Montgat 
engega aquest any diferents tallers 
adreçats a la població de Tiana i Montgat 
per promocionar la salut i fomentar un 
espai de relació entre la ciutadania 
i els professionals sanitaris. Sota el lema 
“Anima’t a cuidar-te” l’empresa sanitària 
Badalona Serveis Assistencials (BSA) 
pretén consolidar-se en el centre amb un 
calendari anual de tallers de prevenció.

“Volem potenciar la participació del 
pacient en el sistema de salut com 
a suport al professional sanitari i que 
sigui ell el màxim coneixedor de la 
seva malaltia”, afirma la coordinadora 
d’Infermeria del CAP Montgat, 
Maria José Sabariego.

Un taller sobre la Malaltia Pulmonar 
Obstructiva Crònica (MPOC), 
la importància de realitzar exercici físic 
i tenir cura de l’alimentació o un taller per 
a familiars de pacients amb demència 
són tres de les activitats del calendari 
d’aquest 2012. “El Pla de Salut marca 
una sèrie de patologies que són les què 
consumeixen més recursos però moltes 
vegades ens oblidem que per evitar 
arribar a patir segons quines malalties 
hem d’actuar des de la part baixa de la 
piràmide; la part de la prevenció 
i la promoció de la salut.”

Es tracta d’una iniciativa que vol 
arribar als usuaris per facilitar les eines 
necessàries per dur a terme accions 
de promoció i prevenció de la salut, 
i d’aquesta manera, promoure, mantenir 
i restablir la salut individual i col·lectiva 
i afavorir el benestar de les persones.

Tiana celebra 
per primera vegada 
la Festa de l’Esport

La primera edició de la Festa de l’Esport 
de Tiana es va celebrar el cap de setmana 
del 2 i 3 de juny amb satisfacció per 
part de les entitats organitzadores i dels 
participants. “Ha estat una bona primera 
experiència per tantejar el terreny i veure 
cap a on podem tirar de cara als propers 
anys”, valorava la regidora d’Esports, Núria 
Blasco, i potser una opció per a properes 
edicions seria organitzar una activitat 
única com una pedalejada popular”.

Per a aquesta ocasió es va optar per 
“omplir” el poble d’activitats esportives 
en diversos espais com el pavelló 
poliesportiu, els patis de les escoles 
o el Parc de l’Antic Camp de Futbol, on 
el Futbol Sala Tiana va celebrar un 2x2, 
amb la participació de més de 40 inscrits 
entre els 6 i 11 anys. Però aquesta no va 
ser l’única activitat que va aconseguir 
aplegar públic de totes les edats, el 
Club Bàsquet Tiana va organitzar un 
3x3, amb més de 70 participants, que 
el coordinador tècnic de l’entitat, Salva 
Rubio, valorava com “un èxit total, ja que 
ha estat molt maco veure tants equips 
mixtos jugant a la pista del pavelló.”

Patinatge, partits de futbol base del CCE 
i Futbol Sala, classes a càrrec de Duo 
Dance i Duet Sports i partits d’exhibició 
del Volei Tiana van completar aquestes 
jornades lúdiques que tenen com a 
objectiu impulsar el benestar i la qualitat 
de vida de la ciutadania en tots 
els àmbits.

ÉS D’ACTUALITAT

Al llarg d’aquest 2012 es realitzaran 
tallers al voltant del MPOC, la demència o 
l’alimentació saludable

Un 3x3 de bàsquet i el torneig 2x2 de futbol 
sala són les activitats que aconsegueixen 
un major número de públic

Aposta dels 
restauradors pels 
productes locals

El restaurant Can Roca de Tiana ha estat 
distingit per la utilització dels productes 
de proximitat en l’elaboració dels seus 
plats. El Consell Comarcal del Maresme 
(CCM) li ha lliurat un distintiu, juntament 
amb 18 restaurants més de la comarca, 
amb el lema “Aquí servim productes 
de la terra Maresme” com a marca de 
qualitat i d’implicació de l’establiment 
amb el territori. 

El CCM considera que el potencial 
de la comarca en quant a producció 
alimentària i a restauració de qualitat 
permet situar el Maresme com a comarca 
“km 0”, on es poden assaborir plats 
i productes de proximitat al llarg 
de tot l’any. 

Els vins de Tiana, reconeguts a nivell 
internacional
Poc a poc els vins produïts pels cellers 
de Tiana van aconseguint fer-se un nom 
no només a casa nostra sinó també 
a nivell internacional. 

Mostra d’això és el gran nombre 
de premis que està rebent Alta Alella 
Privat al llarg dels darrers mesos. Primer 
van ser els premis La Selecció, tot seguit 
va arribar la bona notícia que el cava 
Privat Brut Nature arribava a la final 
del concurs Nas d’Or i, finalment, 
vint-i-tres dels seus vins han estat 
guardonats per la prestigiosa 
International Wine Guide. Però no és 
l’únic celler que rep reconeixements, els 
vins de Joaquim Batlle han obtingut una 
molt bona puntuació dins la Guia de Vins 
de Catalunya.

El CCM atorga un distintiu a Can Roca en 
reconeixement a la seva aposta pels plats 
“Km 0”
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El festival de circ en homenatge a Joan Armengol i Moliner arriba a la seva 8ena edició 
després d’haver guanyat un premi FAD 

“El circ és qualsevol petit univers.” 
Sobre aquestes paraules del desaparegut 
Joan Armengol i Moliner es fa créixer, 
com una obra d’orfebreria, la programació 
del festival l’123 del pallasso que se 
celebrarà a Tiana del 5 al 8 de juliol. 

L’esperit de la proposta, que aquest 
any arriba a la seva vuitena edició, 
és oferir una fotografia de les diverses 
disciplines que configuren el món 
del circ actual, amb una barreja 
d’espectacles d’artistes consagrats 
i artistes novells que aporten una 
visió renovadora. 

Amb aquest còctel els organitzadors, 
Can Boter i De Mortimers, esperen que, 
tot i les dificultats econòmiques, els més 
de 4.000 espectadors que van tenir l’any 
passat tornin a donar suport al festival. 

Aplaudiment dels FAD 
a la creació emergent
Precisament per l’aposta decidida de 
l’organització del festival per les noves 
companyies, l’123 del pallasso acaba 
de ser guardonat amb l’Aplaudiment 
a la Creació Emergent dels Premis FAD 
Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals 2012 
que ha atorgat l’Associació Foment de les 
Arts i del Disseny en la seva 37ena edició. 

Un reconeixement que el director del 
festival de circ de Tiana, Lluc Armengol, 
ha rebut “amb especial il·lusió” tenint en 
compte que l’any 2003 va ser el mateix 
Joan Armengol i Moliner qui va rebre un 
Aplaudiment pòstum en homenatge a la 

seva vessant de clown personal, còmplice 
fundador de l’Escola de Circ Rogelio Rivel, 
professor de l’escola juvenil de circ de 
l’Ateneu Popular 9 Barris i mestre 
de mestres.  

Molt més que circ
L’eclecticisme del qual fa gala el festival 
es plasma en els diversos gèneres que es 
podran veure dins i fora de la renovada 
carpa, però, aquest any la proposta més 
allunyada dels estàndards clàssics i amb 
vocació de sorprendre és l’espectacle 
“Capses” de Produccions Trapa. 
En aquest muntatge que s’instal·larà 
a l’exterior de la vela, darrera les cortines, 
l’espectador es convertirà per un 
moment en el narrador ingenu 
de la història que explica. 
D’altra banda, davant les cortines, 
les paraules faran possible que els 
moviments d’objectes aparentment 
sense sentit prenguin vida dins 
els contes interpretats.  

Un any més, però, el plat fort 
de la programació és la Gala de dissabte 7 
de juliol a la nit dins la carpa de l’123 
del pallasso, on actuarà la companyia Psirc, 
Ileana, Pastorino, Loïc i molt altres, 
a més dels amfitrions del festival, 
De Mortimers.

Aparador de nous espectacles
Un dels valors afegits de l’123 
del pallasso és que, gràcies al prestigi 
que ha anat guanyant-se any rere any, 
la vela instal·lada a la zona poliesportiva 
es converteix en l’escenari on diverses 
companyies decideixen estrenar 
els seus nous espectacles. 

Enguany és el cas de “Salsa”, de la 
companyia Volaquivol, que dijous 5 de 
juliol a l’exterior de la carpa i de manera 
gratuïta presentarà per primera vegada 
aquesta exhibició d’acrobàcies aèries 
en el quadrant fix i el quadrant coreà, 
amanides amb un toc d’humor. 

El públic assistent a aquesta vuitena 
edició del festival també podrà veure en 
primícia l’espectacle “No et fiquis això 
a la boca” de la companyia francesa 
Les Dessous de Barbara, en què els 
artistes interroguen les nostres pròpies 
certeses, les del nostre temps, de 
la nostra cultura, utilitzant les arts 
escèniques i les tècniques de circ.

L’123 del pallasso s’instal·la a Tiana 
amb una carpa renovada

ÉS D’ACTUALITAT

El circ és qualsevol 
petit univers
Joan Armengol i Moliner

Ha estat molt maco veure 
tants equips mixtos jugant 

a la pista del pavelló
Salva Rubio



MAS BLANC 
Restaurant & Chillout
el comerç a Tiana

Arròs de muntanya.
Una recepta de tota la vida.

Mojito de maduixa.
Refresca’t! 
Original i sorprenent variació del mojito tradicional.

ET SUGGERIM...

Mas Blanc
Restaurant & Chillout

Camí Dalt d’Alella, 15
Tiana

93 395 38 12  /  656 47 83 52
restaurantmasblanc.tiana@gmail.com 

facebook: Mas Blanc Restaurant&Chillout

La Mònica i en Gerard són els 
coordinadors d’aquest servei, per això 
cada dia disposen sofàs i butaques 
perquè els clients se sentin com al 
jardí de casa seva. Aperitius, copes, 
còctels sense alcohol... Han organitzat 
un cicle de concerts en directe per a 
tots els divendres a la nit, i els caps de 
setmana allarguen l’horari fins a les 
3 de la matinada. És un espai per als 
clients del restaurant que volen allargar 

Fa molts anys que el Mas Blanc funciona 
com a restaurant, però només fa tres 
mesos que la Maria i el seu equip van 
obrir aquest nou projecte de restauració, 
un espai que inclou restaurant i chillout. 
Aquesta masia reuneix totes les 
característiques que la Maria li demanava 
a un local: aparcament, terrassa i jardí. 

El principal reclam, sobretot per a la 
temporada d’estiu, és el chillout. 

la sobretaula al jardí, és un espai per als 
clients que vénen després de sopar per 
prendre una copa i gaudir de música 
ambiental o en directe. En Gerard i la 
Mònica saben que la beguda de moda 
és el gintònic, per això disposen d’una 
àmplia varietat de ginebres i de diferents 
espècies per aromatitzar-les.  
La Maria i el seu germà van ser els primers 
de la família a dedicar-se al món de 
l’hostaleria. A diferència del que passa 

habitualment, la tradició no ha passat 
de pares a fills. En el seu cas, els pares 
s’han incorporat en el fer dels fills i els 
acompanyen en aquesta nova iniciativa. 
Conscients de les particularitats de 
l’entorn, aposten per la cuina tradicional. 
El resultat és una àmplia carta que 
ofereix diferents alternatives de preu, 
està “a l’abast de tothom” puntualitza 
la Maria. Carns a la brasa, varietat 
d’arrossos, tapes i estofats.

ESPAI PATROCINAT:

Aquesta secció està patrocinada pel 
Mas Blanc. 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



Pere Farré

A més de trobar el lloc on viure ell i la 
seva família, en Pere a Tiana ha trobat 
un entorn per practicar el seu esport 
preferit, la bicicleta de muntanya. 

La seva afició començà fa set anys a la 
comarca de les Garrigues i, a poc a poc, 
l’ha anat incorporant en el seu fer diari. 

Fa uns mesos va sorgir Bike Tiana; 
l’Skate, en Leo, l’Emili, els Jordis i els 
Peres, es troben cada setmana a la 
Plaça de la Vila per sortir a la muntanya. 
Descobrir noves rutes entre diferents 
municipis del Maresme i el Vallès forma 
part d’aquestes sortides. Pedalen al 
ritme del paisatge. 

És molta la satisfacció de compartir una 
estona amb els amics, xerrar, fer esport, 
tots amb tots. La bicicleta és un esport 
individual que també es pot practicar 
de manera col·lectiva. 

En Pere recorda els moments en què 
un no pot pedalar en companyia 
i de com afronta el desnivell i la dificultat 
dels camins.  

Però aquí a Tiana, quan arribes a dalt, 
“carenes i veus el mar”, somriu.

Integrant de Bike Tiana

Quim Batlle

El dia a dia d’en Quim està completament 
vinculat al seu entorn. Per a ell, el paisatge 
és feina, és casa i és oci. 

Quan comença la temporada de caça 
(d’octubre a febrer) en Quim es desperta 
abans que el sol, es troba amb els amics 
i fan un bon esmorzar. 

“Que no tot és tirar i tot el que cacem va 
per al consum”, assegura. Les millores a 
fer a l’entorn són constants i es fan amb 
la dedicació d’aquell que el respecta. 

En Quim sap que els pagesos agraeixen 
que es facin les batudes del senglar. 

Per a ell, caçar significa netejar els 
camins, mantenir els pous d’aigua 
i preparar la terra per sembrar. 

A en Quim l’han votat per a què 
presideixi la Societat de Caçadors 
de Tiana. Coneix la muntanya de Tiana 
i els seus boscos, sap que és un patrimoni 
de tots i que l’única manera de preservar 
la flora i la fauna és respectant el seu 
equilibri natural. 

Societat de Caçadors de Tiana
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LA RECTORIA
Hàbits i habitatge
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Amb la nova parròquia en marxa, 
el rector de Tiana, Mossèn Jaume 
Llopart, va demanar a l’Ajuntament 
permís per construir una nova casa 
parroquial al costat de la nova església. 
L’edifici tenia tres plantes i l’habitatge 
del rector es va situar a la planta baixa 
juntament amb el despatx i la sala 
de reunions. 

Fins l’any 1886, Can Brossa havia estat 
la rectoria de l’antiga església parroquial 
de Tiana. Se sap que hi havia un 
passadís subterrani que comunicava 
la casa amb la sagristia de l’església. 
Poc desprès de consagrar-se la nova 
parròquia, Francesc Brosa Casanobas 
(1834-1899) adquiria aquesta masia 
de principis del segle XVII. El 1948, un 
nou propietari, el Sr. Garnier, 
la va reformar. 

Durant el període de la Guerra Civil, 
la Rectoria va ser confiscada. Tot i així, 
les dimensions de la casa van permetre 
que durant aquesta època es poguessin 
reformar les golfes i construir-hi dos 
habitatges per acollir-hi dues famílies 
de refugiats. La casa rectoral es va 
cremar en part, però va ser recontruïda 
poc després per dedicar-la durant la 
guerra a altres usos. 

Fotografies d’arxiu 
d’en Josep M Toffoli

FOTOS D’ARXIU

20121994
La casa parroquial compleix 125 anys. 
Les dimensions de les cases parroquials 
eren proporcionals a les necessitats 
del moment. Tot i que avui dia no 
sembli possible, antigament hi havia 
rector, mossens i dos vicaris. 
Se sap també que a Tiana no es duia 
a terme aquesta activitat, però arreu 
de Catalunya, a les cases parroquials s’hi 
guardaven els delmes.

Amb la jubilació de Mossèn Vidal, 
Mossèn Ballús va assumir el càrrec 
de rector, que encara exerceix a dia 
d’avui. A diferència de Mossèn Vidal, 
que vivia a la planta baixa, ell es va 
traslladar al primer pis i va deixar la 
planta baixa per a despatxos i sales 
de reunions.  
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Diuen que el lloc on s’engendren les 
idees i els projectes influeix en la seva 
vida i en el seu desenvolupament 
posterior. En Pep Sànchez i en Xavi 
Robles van haver de triar un nom per 
al seu treball de recerca d’institut 
i sense anar més lluny, els va agradar 
com sonava Tiana al revés. Així, entre 
el Casal de Tiana, casa seva i l’institut 
Thalassa va néixer Anait Games, una 
pàgina web destinada als usuaris dels 
videojocs. Avui, la seva opinió sobre 
aquests productes s’ha convertit en una 
referència a Espanya. 
Les editores de videojocs els envien els 
seus productes abans de llançar-los al 
mercat i l’equip d’Anait Games, format 
entre quatre i sis persones, el proven, el 
juguen, l’analitzen des de tots els punts 
de vista i construeixen una opinió que 
segueixen milers d’usuaris. 

DEL CASAL DE TIANA A L.A.
Anait Games

“Per analitzar un videojoc, primer has 
de jugar-hi i t’hi pots estar trenta hores.” 

Tot i que una via de finançament és la 
publicitat de les empreses editores de 
videojocs, ells no es casen amb ningú 
i per això el seu criteri no es limita 
a aconsellar la compra d’un determinat 
producte sinó a “fomentar la reflexió 
i l’esperit crític”. 

Reconeixen que per primera vegada 
“noten la crisis en la inversió publicitària” 
però detecten que cada vegada hi ha 
més jocs per analitzar. 

I cada vegada són més interessants i més 
profunds en quant a la temàtica; ètica 
i estètica no es deixen de banda. 
Creuen que aquest producte encara no 
ha trobat el seu lloc en la societat, potser 
és per la paraula que l’acompanya: “joc.” 

Tot i així, celebren que s’atorgués 
el Premi Príncep d’Astúries de 
Comunicació i Humanitats al creador 
de Super Mario Bros. 

Fa sis anys, en Pep i en Xavi es trobaven 
al Casal. Compartien il·lusió i feina: 
fer una pàgina web sobre videojocs. 
No sabien que el dia 4 de juny de 2012 
estarien a Los Angeles, a la Fira E3, 
un aparador mundial per a professionals 
i premsa, compartint il·lusió i feina. 
“A les 4, tenim Tomb Rider i entrevista”.

Era l’any 2006 i en Pep i en Xavi 
cursaven segon de batxillerat. 

A l’institut Thalassa van haver de fer un 
treball de recerca. Van plantejar la seva 

hipòtesi: “saber si era viable mantenir el 
web i estudiar l’evolució de les visites i 

de les relacions d’usuaris de videojocs.” 
I la van desenvolupar creant el web 
Anait Games. El van mantenir actiu 

durant tres mesos i a part de demostrar 
que sí, que era viable, van obtenir 
l’excel·lent acadèmic. Es va acabar 

el curs, el batxillerat i l’institut, i en Pep 
i en Xavi van iniciar les seves respectives 

carreres universitàries. Biotecnologia 
i Comunicació Audiovisual. Al cap d’un 
any van decidir trobar-se altra vegada. 

Tots tres: en Xavi, en Pep i la seva 
pàgina web. I van reprendre la feina “com 

a hobby i prou”. En Pep somriu i recorda 
“el web es va fer immens, ens controlava 

més ell a nosaltres que nosaltres a ell”.

Els creadors
Pep Sànchez i Xavi Robles

La seva opinió sobre aquests 
productes s’ha convertit en 

una referència a Espanya



LA VEU DE TIANA

#tiana

El Reglament Municipal de participació 
ciutadana en l’article 8 parla del 
dret d’intervenció en les sessions 
públiques municipals. Concretament 
el punt 2 d’aquest article textualment 
diu: “Al final de cada sessió d’un ple 
municipal s’obrirà un torn obert de 
paraula per tal que els ciutadans i les 
ciutadanes assistents al Ple puguin fer 
els comentaris o les preguntes que 
considerin pertinents”.

El text del reglament es prou clar 
ja que especifica clarament al dir 
“cada sessió” que aquest dret 
d’intervenció es igual per els plens 
ordinaris que per els extraordinaris. 

Des de la aprovació del reglament l’any 
2006, a cap ple extraordinari en pogut 
gaudir del nostre dret d’intervenció. 
Feta aquesta sol·licitud a l’anterior 
govern aquest dret fou negat. 

LECTORS:
El Tiana’t publicarà les vostres queixes, 
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 
ortogràfica i sintàctica dels textos.

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

El Cangur, més de 30 anys al servei del poble

L’escola Bressol el Cangur fa més de 30 
anys que està donant un servei educatiu 
i de qualitat al poble de Tiana.

Com qualsevol empresa privada està 
passant un mal moment en aquests 
temps que ens trobem, totes les famílies 
que actualment formem part d’aquest 
projecte ens varem reunir i entre totes 
estem donant tot el nostre suport a tot 
l’equip humà que forma el Cangur. 

El Cangur significa, escola molt propera, 
escola de qualitat i sobretot el més 
important és el benestar dels infants 
i de les famílies, per aquesta raó el 
cangur ofereix un tracte individual i de 
proximitat. 

Pel curs 2012-2013 l’escola seguirà 
oferint aquest servei adaptant-se 
al moment actual i sobretot a les 
necessitats de les famílies.

20 21

tiana’t

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. 

LA VEU DE TIANA

Ara torno a demanar que es compleixi 
l’article 8 del reglament i puguem 
intervenir al final dels plens. 

En moltes ocasions temes tant 
importants com els pressupostos es 
tracten en plens extraordinaris i amb la 
intervenció ciutadana donaríem mes 
transparència i participació als ciutadans.

Finalitzo la petició reproduint un 
paràgraf del preàmbul del mencionat 
reglament: “ El reglament de participació 
ciutadana revela el compromís de 
l’Ajuntament de Tiana davant els 
ciutadans i les ciutadanes per fomentar 
la participació democràtica 
i la transparència en els assumptes 
públics locals”. 

Fem efectiu doncs aquest compromís. 
 
Josep Ma Toffoli Carbonell

@tianat_

Només es publicaran les imatges amb 
suficient resolució. 

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

Sobre els plens municipals extraordinaris

Tiana, qualitat de vida

L’any 2007 vaig ser un nouvingut 
a la vil·la de Tiana, un dels molts 
nous veïns que vam venir gràcies a la 
realització de nous edificis que es van 
construir al llarg de la tant esmentada 
i temuda bombolla immobiliària.

La veritat és que vaig venir amb alguns 
dubtes, tot canvi de residència provoca 
un cert neguit i incertesa. 

Aleshores es comentava que els 
nouvinguts eren mal rebuts per part 
d’algun conjunt de la població.

Desprès de més de 5 anys, puc assegurar 
que sempre he estat molt ben rebut per 
qualsevol tipus de persona o comerç; 
sempre hi ha excepcions puntuals, 
però això t’ho pots trobar a qualsevol 
lloc del món.

Però el que sí que m’aporta una gran 
qualitat de vida, és l’orientació i ubicació 
de la que disposem. Envoltats per la 
serralada marina i a un pas de la platja, 
fets que ens ajuden a gaudir de la 
natura i de poder desconnectar de les 
pressions quotidianes. 

Si bé és cert, ens falta un enllaç ferroviari, 
però això ens aporta al mateix temps 
una tranquil·litat indiscutible.

Un dels moments que més em van 
sorprendre positivament va ser l”un, 
dos, tres pallasso”, ja que potencia la 
integració del conjunt de la població; 
un fet que crec que manca i on es podria 
fer encara més ús del entorn privilegiat 
que tenim per poder celebrar altres 
actes o events, per exemple esportius, 
que afavorissin l’esperit de germanor.

Pere Casas.

Cartes del lector

http://futsaltiana.blogspot.com.es/ 
17-06-2012

Gran colofó   a una temporada magnífica. 
A la segona posició en el campionat de 
lliga, el primer equip del Club va afegir 
ahir dissabte el campionat de Copa en 
superar a la final al seu rival per 1 gol a 3.

L’encontre es va desenvolupar tal com 
estava previst pel cos tècnic. La Unió va 
sortir a partit amb la intenció de fer valer 
la seva principal arma, el contaatac i les 
pilotes llargues, cosa que li va valer per 
avançar-se al marcador. L’empat gairebé 
immediat va portar a un control gairebé 
absolut del joc per a l’equip Tianenc 
que a punt va estar d’avançar-abans del 
descans gràcies a una gran jugada de 
Jordi (sensacional el partit d’ahir i el seu 
final de temporada) però la pilota va 
marxar al pal després d’una gran jugada 
individual. Al descans empat a un i partit 
ben controlat.

La segona meitat es va posar de cara 
ràpidament. En una gran jugada 
col·lectiva arribava l’1 a 2. Marc, 
que va realitzar el seu millor partit de 
la temporada, rebia una pilota entre la 
defensa i batia el porter per baix. El partit 
estava resultant molt entretingut amb 
alguna ocasió ara tots dos equips, alguna 
d’ella prou clara, però no va ser fins al 
final quan a falta de 2 minuts, de nou 
Marc feia el tercer i sentenciava el partit.
(...)

Futsal Tiana

FUTSAL TIANA 
CAMPIÓ DE COPA!!!

@GemmaLinan Gemma Liñan
“Olor de pa a les 6 del matí” a la 
Plaça dels Peixos!!!
27-05-2012

@Radiotiana Ràdio Tiana
L’escola bressol El Cangur de 
#Tiana confirma q no tancarà 
tot i les dificultats econòmiques 
en les quals es troba.
08-06-2012

@alexrosaigandia 
Àlex Rosa i Gandia
A mi ja em perdonareu però... 
3 dies seguits de música a 
#tiana a volum exagerat cansa!!!
03-06-2012

@eingles Eva E Inglés Barroso
veient l’espectacle de la Cia 
Balusca a la Festa Major de 
l’Escola Tiziana, en Nil és la 2a 
vegada q el veu i riu com la 1a! 
:-) #123tiana
08-06-2012

@ccetiana Tiana
CAMPIONS DE LLIGA 
2011/2012!!!!
29-05-2012

@sergiquevedo 
Sergi Quevedo Sala
Ens visitena l’Ajuntament els 
nens de 3er de l’Escola Lola 
Anglada de #Tiana!
24-05-2012

@CBTiana C.B. Tiana
Busquem jugadores sots21 i 
sèniors femenines interessades 
info@cbtiana.com 
@Tianaelmaresme @RadioTiana 
@blogdelbressol @tianat_
22-05-2012

El Mario Tarrago Guerra
Estem a les portes d’un dels 
festivals de circ més innovadors 
de Catalunya! 1,2,3 Pallasso 
a Tiana
22-05-2012

El Cau Roger de Flor
Bona Tarda tianencs 
i tianenques!
Aquesta tarda ens hem reunit 
aquí per la felicitat. 
Nosaltres hem de ser felços 
perquè tenim coses que els 
pobres no tenen, tenim amics, 
tenim families, jocs, mascotes, 
escola i ens teniu a nosaltres; 
la gent de Tiana i Montgat!!
03-06-2012

L’Acist Tiana
Àngela Amer, guanyadora 
del concurs per al logotip de 
l’Acist, es presenta als associats 
i a Tiana.
Em dic Àngela Amer Barrientos. 
Vaig néixer fa poc més de 25 
anys a Porto Cristo, un poble 
coster de Mallorca, però ja 
fa més de 8 anys que visc a 
terres catalanes. Sóc professora 
d’educació física però de 
moment no passo hores a un 
institut perquè segueixo amb 
la vida universitària. 
De fet, l’any que vé acabaré 
Publicitat i Relacions Públiques. 
El meu interès pel disseny, 
per la publicitat i per les coses 
maques m’ha portat a participar 
en aquest concurs i a donar 
vida al logotip de l’Acist. 
Espero que us agradi!
24-05-2012

L’Anna París Fusté
Tianencs i tianenques heu vist 
que guapo està el carrer Matas 
amb els arbres tant frondosos 
i quina ombra fan?.
12-05-2012

@lluc123 Lluc Armengol
Que gran el Maskaraoke 
@DrMascaro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
guapo! Guapo!
10-06-2012

Aquesta va ser una de les raons per les 
quals el passat dissabte dia 9 de juny, 
vam celebrar una jornada de portes 
obertes al Cangur. Va ser una manera 
molt encertada de que les famílies 
interessades en dur els infants a l’escola 
poguessin compartir espais i moments 
amb les famílies que ja formen part de 
l’escola. Els pares i les mares, juntament 
amb l’equip del centre vam preparar una 
mica de pica-pica i vam organitzar els 
espais, amb l’objectiu d’explicar in situ el 
projecte educatiu de centre. 

La jornada va ser tot un èxit, van assistir 
moltes famílies i vam poder gaudir d’un 
matí lúdic tots plegats. Així doncs, només 
ens queda donar les gràcies a totes les 
persones que han cregut en el Cangur 
i s’han involucrat per seguir endavant 
amb aquest projecte educatiu i familiar.

Pares i mares d’El Cangur

Agraïment

Benvolguda Carme, 

Agrair-vos el tracte que ens heu 
dispensat durant tot el procés de 
preinscripció a l’escola bressol.  
Des que al mes de febrer ens vam 
traslladar a Tiana en totes les gestions 
que hem hagut de fer amb les persones 

que treballeu a l’ajuntament ens hem 
sentit exquisidament atesos.  
Et demanaria que poguessis traslladar 
a la resta de companys aquest agraïment 
i felicitació per la feina que feu. 
Atentament, 

Imma Flotats i família



EL GALLINER

En aquestes dates s’acompleix el primer 
any del nou Govern Municipal. És un bon 
moment per fer balanç de la feina feta, 
i encara que no sabem si l’equip de 
Govern el farà, nosaltres volem fer-lo. 
L’equip municipal està desenvolupant 
la seva tasca sense un Pla de Govern, 
preparat i explicat. Això demostra una 
manera d’actuar que no aclareix on es 
vol anar. Quan demanem per aquest Pla, 
diuen que no fa falta (??).

En aquest primer any hi ha hagut una 
falta d’actuacions greu. Ja s’està notant 
un deteriorament en les coses més 
senzilles. En el vessant econòmic s’han fet 
uns pressupostos municipals molt tard 
i preparats per la Diputació, perquè? no 
saben fer-los? Aquests suposen una puja 
de la fiscalitat important, l’IBI puja un 
4,56% de mitjana. 

Un nou Pla de Sanejament, també fet per 
la Diputació, perquè? no saben fer-lo? 
Aquest Pla suposarà un augment del IBI 
del 31% en tres anys. CiU ha manifestat el 
més enèrgic desacord. En aquests temes 
tampoc han comptat amb la participació 
de la resta de grups municipals.

No hi ha Pla de Comunicació, i aquesta 
ha fet una davallada important. Amb els 
grups municipals no l’han tinguda, 
i amb la població comença a ser evident 
que no hi és. I els compromisos? No s’ha 
tingut cap problema en incomplir-los, 
l’exemple dels impostos que no havien 
de pujar, sinó baixar, és un cas molt clar.

Ah! i les explicacions... són molt clares: 
la culpa sempre és del govern anterior o 
de la Generalitat... excuses i justificacions 
penoses e inacceptables.

La nostra valoració d’aquest primer any 
de govern és dolenta: SUSPENS. Aquest 
és un equip de Govern que s’ha mostrat 
incompetent. I perquè no quedi tot en 
negatiu, l’any ha transcorregut sense 
gran crispació entre els Grups Municipals, 
i en bona mesura és per les actuacions 
dels grups a l’oposició. 

El grup de CiU continua en disposició 
de col·laborar, la situació complicada i 
les dificultats afegides ens reforcen en 
aquest oferiment.       

Grup Municipal de CiU. 
www.ciu.cat/tiana

En este escrito, debo en primer lugar, 
expresar mi mas absoluto rechazo a los 
actos realizados en el interior del salón 
de plenos de nuestro Ayuntamiento el 
pasado día catorce de abril, acto en 
el que se hizo sonar el himno de Riego 
y se situó una bandera republicana en 
la balconada exterior.
Ante todo deseo dejar clara que 
nuestra posición en este hecho, 
independientemente de otras 
consideraciones esta basada en el 
respeto Institucional a lo que todos, 
hemos jurado o prometido, algunos 
por imperativo legal, entiendo que las 
Leyes están para cumplirlas y si no para 
responder de su incumplimiento ante 
quien proceda.
Una cosa es que se realicen homenajes 
florales en la escalera de acceso en la 
que se sitúan las fotografías de todos 
los alcaldes que ha tenido nuestro 
Ayuntamiento, me parece normal, lo 
anormal e irresponsable fue lo acaecido 
en la sala de plenos, actuaciones que 
tienen responsables como también lo 
tiene el incumplimiento con carácter 
permanente de lo previsto por la Ley 
39/1981 articulo 3.1, que al parecer no 
le importa a nadie.

Creo que nos pasamos un poco en 
nuestras actuaciones, pienso que que 
a veces, interesadamente se toman 
posiciones que nada tienen que ver con 
nuestro mandato y estimo que si no nos 
gusta cumplir las regulaciones y leyes 
que las describen, mal favor nos estamos 
haciendo y valdría la pena reconsiderar 
nuestra presencia en las Instituciones.
Estimo asimismo, que son hechos que 
no deben volver a producirse, sirvan 
estas palabras como signo de atención, 
porque es mi última palabra al respecto 
por esta vía.
La Ley esta para ser cumplida y no hace 
falta presentar ninguna moción pidiendo 
que esto sea así, allá cada uno con su 
responsabilidad.

El PPC no está dispuesto a dar cobertura 
a estas actuaciones dentro de las 
dependencias municipales y seguirá 
como siempre cumpliendo con la 
ciudadanía según sus compromisos.

El PPC en Tiana respeta todas las 
opciones personales y políticas, faltaría 
mas, lo que no nos gusta es que se altere 
la normativa legalmente establecida, 
para situarse fuera del marco de la Ley 
que nos obliga a todos los representantes 
del pueblo por igual.

manuelgonzalo@terra.es 

En el primer any de mandat del 
govern PSC-ERC, amb l’imprescindible 
recolzament del PP, s’han anat confirmant 
els dubtes que de bon inici ens produïa 
la manca de voluntat per formar un 
govern de majoria que compartís un 
projecte polític de progrés. PSC-ERC 
des d’una visió excloent, contrària a les 
promeses de sumar, van limitar-se a un 
repartiment de carteres sense fer públic 
cap acord programàtic. 

Les finances municipals han estat la 
cortina de fum que el govern ha utilitzat 
per emmascarar la manca de projecte, 
utilitzant l’endeutament contret en 
el període de creixement econòmic 
per PSC-ERC per construir grans 
equipaments, contra el govern anterior 
que l’havia heretat. Les Ordenances 
fiscals i, sobretot, el Pressupost municipal 
tramitat ben entrat l’any, ho han 
confirmat. S’optava exclusivament per les 
retallades evitant afrontar el debat sobre 
la redistribució i l’equitat, mantenint 
privilegis i fent recaure el cost de la crisi 
en àrees com educació, cultura i serveis a 
les persones, tot preveient més retallades 
i puja d’impostos els anys per venir.  

Els efectes d’aquestes mesures s’han anat 
coneixent un cop decidits, sense cap 
debat públic. Puja brutal dels preus de 
l’escola bressol, acomiadaments a l’àrea 
social, supressió de serveis educatius 
i a la gent gran, aturada de projectes 
estratègics, són exemples d’aquesta 
nova etapa. La incomprensible supressió 
d’activitats arrelades i populars (Tres 
Tombs, Pedalada popular, Fira d’entitats) 
sense raons econòmiques demostren 
també aquesta nova sensibilitat.

Aquesta constant erosió del model social, 
que afecta directament la qualitat de vida 
de les persones, s’ha realitzat amb una 
evident pèrdua de qualitat democràtica. 
Contradient els programes electorals, 
amb opacitat i desinformació, fent creure 
falsament que no hi ha alternatives. 

Tiana té avui un govern més conservador 
i menys dialogant, el contrari del que 
aquests temps difícils reclamen.

Ja fa un any que ERC i el PSC vam formar 
govern a Tiana. El primer any ha estat 
dur. Vam trobar-nos amb una situació 
econòmica complicada, però la il·lusió 
i la dedicació han fet que poc a poc anem 
avançant i treballant en la millora de les 
actuacions municipals.

És evident que hi ha molta feina que es fa 
i que no es veu, però n’hi ha d’altra que sí. 
A grans trets, podem dir que, des de les 
regidories que lidera ERC, hem treballat 
i avançat en educació, joventut, 
urbanisme i habitatge, alguns exemples 
(no podem exposar-ho tot aquí) són:

 Educació: s’ha treballat per assegurar la 
continuïtat de l’Escola Bressol Municipal 
i l’Escola Municipal de Música i Dansa. 
Les retallades del Departament 
d’Educació han fet trontollar la 
continuïtat de les dues escoles que, 
tant des del nostre punt de vista com 
el de molts tianencs i tiananques, 
són importants. Gràcies a una bona 
“apretada de cinturó” de les empreses 
concessionàries i d’un esforç econòmic 
per part de l’Ajuntament, podem celebrar 
que el curs 2012-13 les dues escoles 
continuen.

 Joventut: com bé sabeu, la situació 
econòmica de l’Ajuntament ha provocat 
que no es pogués continuar pagant 
2000€/mes per el local del CAU i del 
PIJ. Gràcies a la feina de la regidoria 
de joventut i a la bona entesa amb el 
propietari de l’espai, així com amb el CAU, 
s’ha trobat una solució que afavoreix a 
tothom i que assegura la continuïtat del 
CAU en el seu local.

 Urbanisme: s’ha arranjat l’entrada 
de Tiana des de Montgat, ensorrant un 
edifici en estat ruïnós, i donant així una 
estrada digna al nostre poble.

 Habitatge: s’ha creat el registre 
d’habitatge protegit, que facilitarà l’accés 
a l’habitatge a Tiana cada vegada que hi 
hagi una promoció.

Ens queda molt per fer, en promoció 
econòmica, turisme, serveis socials, 
salut... no ens n’oblidem, i seguirem 
treballant per poder complir amb el 
programa electoral amb què ens vam 
presentar a les eleccions. Esperem, ben 
aviat, poder-vos donar bones noves!

Tothom a Tiana ja sap, a hores d’ara, 
la situació econòmica que va deixar 
l’anterior equip de govern. Qui més qui 
menys ja s’ha assabentat pels diferents 
mitjans de comunicació de la vila, que 
ha calgut un pla de sanejament avalat 
per la Diputació de Barcelona, per mirar 
d’endreçar el desgavell econòmic produït 
a l’ajuntament entre els anys 2007 i 2011.  

Per què recordar la importància d’haver 
endegat el camí per endreçar els 
comptes? Molt senzill. Les tensions 
econòmiques afecten sens dubte a tots 
els nivells de la vida municipal, però per 
damunt de tot als serveis públics. 

Hem de dir però que la economia no 
és l’únic factor. Cal gestionar amb criteri.  
No s’hi val oferir serveis públics de 
forma irreflexiva i sense pensar en 
les conseqüències. 

De res no serveix gaudir de serveis sense 
assignació pressupostària com s’ha fet 
en el passat amb el contracte de neteja 
viària i recollida de residus. 

Per evitar aquestes males pràctiques, 
el nou equip de govern s’ha abocat a 
revisar i auditar en profunditat cada 
àrea d’aquest ajuntament. S’exigeix a 
les empreses l’estricte compliment dels 
compromisos assolits als contractes, es 
revisen i s’aconsegueixen reduccions 
econòmiques sense que afecti al servei. 

Tanmateix altres serveis dependents 
de la gestió directa amb personal propi 
de l’ajuntament, han estat sotmesos 
a revisió per assolir majors graus 
d’optimització. Malauradament, altres 
institucions supramunicipals no ho veuen 
de la mateixa manera i casos flagrants 
com el de les retallades a les escoles 
bressol municipals en són la prova. 

Aquest ajuntament defensarà els serveis 
allà on calgui i amb les eines de què 
disposem. Un exemple d’actualitat: el 
Partit dels Socialistes de Catalunya de 
Tiana ha estat l’única força política a la 
nostra vila a recollir signatures amb la 
protesta per les retallades de les escoles 
bressol municipals.
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EL GALLINER

Defensant els serveis públics Ja fa un any El trist balanç d’un any que resta Fent feina

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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