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Enric Canals
Periodista i escriptor

Al cap de tres anys entrava a fer 
“sucesos” al diari que m’havia acollit 
com a “corresponsal” a un poble on no 
passaven gaires coses i en un temps 
en què, segons quines coses passaven,  
no es podien explicar. Després va venir 
la llibertat i amb ella, altres diaris, una 
ràdio, una altra ràdio, un altre diari i la 
increïble aventura de l’inici de TV3,… 

Fins que un dia vaig descobrir que la 
memòria col·lectiva amagava –i amaga-- 
històries extraordinàries. Històries que 
cal desenterrar del cementiri de l’oblit i 
que, coneixent-les, és probable que ens 
ajudin a entendre millor el que som i 
d’on venim. 
Treballo en el que m’agrada, sí.  
He tingut sort i em sento privilegiat. 
No vol dir, però, que pensi que m’ho 
he trobat tot fet. Al contrari. La sort 
de la que parlo només s’aconsegueix 
treballant dur.  

EDITORIAL

EDITORIAL
Enric Canals 3

FONTS DE VIDA
Els pous i les mines de Tiana 4

ÉS D’ACTUALITAT
Biblioteca Can Baratau

La llar de persones grans
Tiana coeducativa

Microurbanisme a la carta amb el Tiana ets tu
Premis R d’Ecoembes

Programa arranjament d’habitatges per a gent gran
Setmana europea de l’energia sostenible

5a edició del Tast Tiana 
Casal d’estiu

El medi ambient amb l’ocupació
Activitats per als vespres d’estiu a Tiana

Una aposta més per la transparència

6

EL CULTE A TIANA
Les ordres religioses del municipi 16

12EL CASAL DE TIANA
El comerç a Tiana

LLUÍS PIERA I CARMIÑA SÁNCHEZ
Som Tiana 14

EL GALLINER
Partits Polítics 22

EL SUMARI

L’Enric Canals és autor del llibre 
“Pujol Catalunya. El consell de guerra 
a Jordi Pujol” i del documental sobre 

el mateix tema que va emetre TV3 i que 
les dades d’audiència el situen com 
el més vist. La investigació del tema 
l’ha fet mereixedor del Premi Godó 

de Periodisme d’Investigació. 

El seu interès per la història recent l’ha 
dut a publicar tres llibres i a realitzar 

diversos documentals. En aquests 
moments treballa ja en un quart llibre.

L’Enric Canals és de Tiana. Hi va viure fins 
que va tenir 30 anys. A través del seu 

treball explica històries properes en el 
temps i en l’espai, però que aquí, avui i 

ara, són difícils d’imaginar. L’Enric Canals 
investiga els fets i gràcies a la seva feina 
hi ha persones que finalment han sabut 

on podien anar a posar flors per a l’avi 
o el pare. Li agrada dir que la memòria 

ha d’ajudar a la veritat. 
I que “No passa res. Només coneixent 

la veritat podrem perdonar”.
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No hi ha triomf sense esforç. Tampoc  
n’hi ha sense il·lusió. La combinació de 
l’estudi, el treball, la il·lusió, els somnis 
i la decisió dibuixaran el nostre personal 
paisatge. I en ell hi viurem tota la vida.

Tiana és el meu paisatge de la memòria. 
Som el que vam viure en la nostra 
infantesa i la meva es va amarar del 
que he viscut a Tiana. 

El poble ha anat canviant. I molt. Però 
no ha canviat la sensació de calma que  
impregna el que són els meus indrets 
secrets, aquells que guarden les meves 
primeres emocions i els records de la 
gent que he estimat. 

Fa 40 anys que em dedico al periodisme. 
Vaig començar de cronista voluntari 
del que passava a la Tiana de 1974 
en un diari avui desaparegut: el Diario 
de Barcelona. M’hi vaig presentar un 
setembre de 1973, el dia que em vaig 
matricular a la Facultat de Periodisme. 

Em vaig anar a oferir “per al què fos”. 
La meva gosadia els va agradar.  
Em van fer “corresponsal” a Tiana i el 
que era molt important a l’època: em 
van donar un carnet que ho certificava. 
La meva primera “crònica” –si se’n pot 
dir així—tenia vint línies i me´n van 
pagar 60 pessetes. Avui pot semblar 
una misèria (al canvi serien 36 cèntims 
d’euro) però per a mi va ser un gran 
començament i la possibilitat d’anar 
a Can Tartera i pagar el primer termini 
de la meva primera màquina d’escriure 
(Olivetti Lettera 22, 4.100 pessetes, 
és a dir 24,59 euros al canvi actual).

3

 Tiana és el meu paisatge 
i és la meva memòria. 

I ho continuarà essent.
Enric Canals



On estem?D’on venim?

LA NOTÍCIA

A l’entorn de Tiana hi ha moltes masies, 
n’hi ha que estan aïllades, n’hi ha que ja 
formen part del nucli urbà. Però totes 
es van construir en uns llocs concrets 
que no estaven escollits a l’atzar. I és 
que antigament, abans d’edificar un 
habitatge, primer calia tenir clar que hi 
hagués aigua a prop. Tiana és un poble 
ric en aigua, “n’hi ha molta”, assegura en 
Quico Blancafort, expert en construcció 
de pous i manteniment de mines i gran 
coneixedor de l’entorn natural de Tiana. 
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FONTS DE VIDA
Els pous i les mines de Tiana

D’on n’hi ha, sí que en raja
A continuació, presentem la història 
de l’origen d’aquestes mines, com i per 
què es van construir, de quina manera 
aconseguien que l’aigua arribés fins a les 
cases i com s’han mantingut fins a dia 
d’avui. Conèixer aquests túnels secrets 
aporta informació interessant sobre la 
manera de fer d’una època en la qual no 
hi havia ni la tecnologia, ni la maquinària 
actuals, i permet reflexionar sobre com 
han evolucionat les canalitzacions 
d’aquest bé imprescindible per a la vida.

Cap on anem?
La gestió sostenible de l’aigua és una 
prioritat per a les administracions, que 
vetllen per un consum equilibrat 
i racional. Per això, posen a disposició 
dels ciutadans un seguit de mesures 
que fomenten l’estalvi i es dirigeixen 
a generar consciència sobre la 
importància i la necessitat d’aprofitar 
l’aigua de manera racional. 

Conèixer la riquesa d’aigua que hi ha 
a Tiana empeny a reflexionar sobre 
l’aprofitament d’aquest bé natural. 

Conèixer l’existència de mines i poder 
observar les antigues canalitzacions, 
estudiar de quina manera es gestionava 
l’abastament d’aigua antigament motiva 
a treballar per aprofitar les aigües 
subterrànies i els aqüífers i mantenir 
i millorar les mines que garanteixen 
que l’aigua pugui fluir fins allà on 
la necessitem. 

Avui dia no és necessari saber on neix 
l’aigua per a la construcció de cases. 
Comptem amb una àmplia xarxa 
d’embassaments i canalitzacions que ens 
en garanteixen l’abastament. 

En alguns casos, la construcció massiva 
ha interromput el curs natural de l’aigua 
i fins i tot les possibilitats per aprofitar-la.

Algunes d’aquestes mines passen per 
terrenys els propietaris dels quals vetllen 
per al seu manteniment i en fan ús.

Actualment, a Tiana hi ha unes 15 mines 
escripturades a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, màxim organisme competent 
que gestiona els recursos hídrics de 
Catalunya. N’hi ha de més abundants 
que d’altres, i en molts casos, l’aigua 
s’aprofita gràcies al manteniment de les 
antigues canalitzacions. Gràcies a aquest 
manteniment hi ha mines que ragen 
com el primer dia i en d’altres casos, 
l’aigua va directament al sistema 
de clavegueram. 

L’aigua que bevem i consumim cada dia 
els tianencs prové dels embassaments 
del riu Ter, que cada any subministren 
uns 675.000.000 litres d’aigua. Cada veí 
de Tiana consumeix una mitjana de 170 
a 200 litres diaris, una dada lleugerament 
superior que la dels habitants de l’entorn 
de l’àrea metropolitana, que es situa al 
voltant dels 125 litres.

Històricament, els romans varen 
construir gran quantitat de mines als 
voltants del municipi. 

N’hi ha que ragen com el primer dia i 
n’hi ha d’altres que han desaparegut. 
Antigament, els primers habitants 
de Tiana, per tal d’assegurar-se 
l’abastament d’aigua, van idear sistemes 
de canalització, túnels sota terra de 
llargades que podien anar des dels 15 
metres fins als 3 quilòmetres. 

Amb la superposició de teules i amb un 
pendent mínim d’1% aconseguien que 
l’aigua baixés fins allà on la necessitaven. 
Cada 25 metres construïen pous per 
poder extreure’n la runa, la terra que 
sobrava. Avui, aquests pous són un punt 
per poder accedir a les mines.

A Tiana tenim un exemple d’enginyeria 
hidràulica que permet analitzar de 
quina manera es canalitzava i aprofitava 
l’aigua. El trobem a la Cartoixa de 
Montalegre, que avui dia encara es 
té en compte per estudiar el sistema 
de recollida d’aigües pluvials i a 
l’aprofitament d’aigües subterrànies.

Hi ha mines molt antigues 
que encara ragen com el 

primer dia
Quico Blancafort



La llar 
de persones grans

Com ja sabeu el nostre Casal d’Avis ha 
portat a terme una profunda renovació. 
Aprofitant la feina feta per l’anterior 
Junta, i sumant el relleu de les noves 
incorporacions, s’ha iniciat una nova 
etapa comandada per l’actual president, 
el Sr. Frederic Coromines, on l’objectiu 
primordial és que el privilegiat espai 
amb que comptem es converteixi en una 
veritable Llar de Persones Grans.

Per la qual cosa, el repte és oferir la 
més variada oferta d’activitats per 
arribar a la major part de persones 
grans - amb diferents inquietuds, 
interessos i situacions- i aconseguir que 
la participació d’aquestes creï la xarxa 
de funcionament on totes se sentin 
implicades i representades.

I aquesta aventura ja està en marxa. 
Si tens més de 55 anys i ets jubilada 
o jubilat, tens una pensió d’invalidesa 
o ets aturat de llarga durada, pots 
formar part de la Llar, així mateix la teva 
parella, encara que no compleixi 
el requisit d’edat.

Però, a la vegada, aquest vol ser un espai 
obert a la població, creant interrelacions 
amb d’altres franges d’edat i també amb 
altres entitats, obrint-se al municipi, 
escoltant els suggeriments i les 
aportacions que pugueu fer.

Recollint el concepte de l’OMS el terme 
envelliment actiu no es refereix només 
a la capacitat física sinó a la participació 
en la vida política, social, cultural 
i cívica. I a això us convidem: a participar 
i fer que l’edat de la vellesa sigui activa, 
plena i implicada. 

L’edat de la vellesa: l’edat de la saviesa

ÉS D’ACTUALITAT

Biblioteca 
Can Baratau

El juny de 1998 es va inaugurar a Tiana 
un nou equipament: la Biblioteca. 
Durant aquests 15 anys han estat moltes 
les activitats culturals de promoció a la 
lectura que s’han ofert, molts els llibres 
que han estat llegits i recomanats pels 
usuaris i pels bibliotecaris, moltes les 
cançons que han sonat gràcies al préstec 
de CD...

Durant el mes de juny, la biblioteca 
ha estat fent diverses activitats per 
commemorar aquest aniversari. 
El plat fort va venir de la mà del Cavaller 
i la Novícia, els gegants de Tiana, 
que van sortir per ajudar-nos a recuperar 
la llegenda que dóna nom als habitants 
més grans de Tiana “La llegenda de 
l’arbre dels Nassos”, i una setmana 
després l’Albert Estengre ens va explicar 
contes per a adults amb el “Sexe 
no beneït”.

Al llarg d’aquest temps, un tret distintiu 
de la Biblioteca ha estat el seu afany per 
sortir de l’edifici de Can Baratau, oberta 
a col·laborar amb totes les entitats i totes 
les activitats que el municipi proposava. 
L’últim exemple el tenim amb la Setmana 
de l’Energia Sostenible organitzada per 
Medi Ambient, on la Biblioteca s’ha ofert 
per organitzar el joc de pistes QR que 
ha permès als concursants entrar en el 
sorteig d’una motxilla amb carregador 
solar, gentilesa de Cactusbag.

Però per davant encara ens queda un 
llarg camí que volem continuar fent amb 
tots vosaltres, acostant-vos la informació, 
facilitant-ne l’accés i formant als usuaris. 

Moltes gràcies!

Tiana coeducativa

Una escola coeducadora és la que 
transmet una educació que valora 
indistintament l’experiència i l’aportació 
social i cultural de les dones i els homes, 
que no estereotipa actituds ni aptituds 
i que, respecta la diferència, sense 
silenciar-la ni jerarquitzar-la, treballant 
alhora la igualtat i la diferència.

Cal trencar els estereotips i els rols 
adjudicats a dones i homes. 
La Coeducació obre pas a la llibertat de 
ser el que es vulgui ser i com es vulgui 
ser. Sovint confonem coeducació amb 
tenir escoles on els infants comparteixin 
l’aula i intentar educar-los igual però, el 
fet coeducatiu implica més: adonar-se 
que, a la nostra societat, hi ha exigències 
diferents per a cada sexe i actuar en 
conseqüència de forma conscient. 

Les desoladores dades estadístiques 
de l’índex de violència masclista en 
les relacions adolescents, ens han de 
fer replantejar molt seriosament com 
eduquem les nostres nenes i nens. 

En una clara aposta per obrir el camí 
de la coeducació a Tiana, hem començat 
des de l’escola bressol amb la narració 
de contes no sexistes, hem portat a les 
nostres escoles les maletes coeducatives 
per a infantil i primària de Rosa Sensat 
i s’està duent a terme un treball 
continuat, juntament amb el professorat, 
al nostre institut.

Com a família, com a centre educatiu 
o com a societat tenim el compromís 
d’alliberar els nostres infants de la 
dictadura dels rols estereotipats i ajudar-
los a viure en llibertat.
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ÉS D’ACTUALITAT

15 anys de la biblioteca! La coeducació:una assignatura pendent

Al llarg de quatre setmanes entre els 
mesos de novembre i desembre de 2012, 
l’Ajuntament de Tiana va recollir més 
de 498 propostes emmarcades sota el 
projecte “Tiana ets tu. Moments per fer 
poble”. La iniciativa, a càrrec d’Alcaldia 
i els responsables tècnics de l’espai public 
del municipi, tenia per objectiu obrir 
un procés participatiu que permetés 
plantejar i prioritzar actuacions de 
microurbanisme que ajudessin a una 
utilització més òptima dels carrers 
i places de Tiana. 

Amb aquesta voluntat i amb la 
finalitat de fomentar la proximitat de 
l’administració local i l’equip de govern 
amb la ciutadania, així com arribar al 
màxim possible de població, es va dividir 
el municipi en cinc àmbits d’actuació 
territorial -des de La Virreina a Can 
Gosch-, es varen desplegar nou taules de 
debat i recollida de prioritats a través de 
carpes mòbils i es va habilitar un telèfon 
d’atenció ciutadana que continuarà actiu 
durant l’actual execució de les obres de 
millora seleccionades. Els veïns i veïnes 
de la vila varen debatre sobre: 

1. La necessitat de plantejar-se les necessitats 
que tenen d’espai públic 
2. Imaginar racons de l’entorn 
3. Decidir quines actuacions de microurbanisme 
són prioritàries i 
4. La capacitat de transformar l’entorn amb la 
seva opinió. 

Malgrat “Tiana ets tu. Moments...” 
es tracta 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. 

Microurbanisme a la carta amb el Tiana ets tu

Comencen les obres

Zones lliures de cotxes, així com un millor 
control de la velocitat dels vehicles en 
determinats punts de Tiana ha estat  
una constant al llarg de totes les sessions 
i una demanda destacable respecte 
la resta. 
La presentació pública dels projectes 
seleccionats va tenir lloc a la Sala de 
la Punxa el passat 10 de maig amb 
presència de l’equip tècnic d’Urbanisme 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i representació dels veïns 
participants en el procés. La sessió va 
oferir una imatge “abans/després” de les 
millores prioritzades per la ciutadania i va 
donar l’oportunitat d’imaginar quin seria 
el resultat final de la intervenció. 

Els projectes de microurbanisme 
seleccionats han estat els següents: 

1. Arranjament i millora de l’accessibilitat a 
l’esscola bressol de l’Escorxador (vorera, tractament 
cromàtic, arbrat, plataforma única per a reducció de 
velocitat). L’actuació anirà acompanyada de millores 
de la mobilitat per a vehicles rodats. 

2. Arranjament del carrer d’Els Vessants: 
Canvi d’arbrat, creació d’un carril bicicleta, millora de 
les voreres malmeses, millora de l’accessibilitat per a 
persones amb discapacitat, ampliació d’aparcament. 

3. Arranjament de l’interior d’illa entre els carrers 
Bòvila d’En Jordana i carrer Matas: Conversió de 
l’espai en una zona d’aparcament per a vehicles i una 
zona d’oci-esportiva. 

4. Arranjament de l’espai ubicat entre els carrers 
Nou de La Virreina i Ciutat Comtal (Associació de 
veïns de La Virreina): Creació d’un espai d’oci i respòs 
amb activitats de convivència per a persones grans 
i infants. 

5. Estudi cromàtic del barri d’En Gosch: 
Incrementar més la personalitat del barri a partir de 
les parets mitjaneres de les vivendes; reordenació de 
l’aparcament, control de la reducció de la velocitat 
dels vehicles. 

L’execució de les obres, finançades 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
s’han iniciat aquest darrer mes de juny 
amb el projecte d’Escalfapé i correran a 
càrrec del propi equip tècnic de l’Àrea 
amb la prioritat de contractar empreses 
constructores i professionals del sector 
de Tiana. Recordar que l’aportació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona al llarg 
del període 2012-2015 per a Tiana és de 
563.331,03 €. 

Per conèixer amb major detall els 
projectes seleccionats, podeu consultar 
la presentació “Tiana ets tu. Moments 
per fer poble. Pla d’Aacció sobre l’entorn 
immediat 2012-2015 “ al web municipal 
www.tiana.cat



Programa arranjament 
d’habitatges per 
a gent gran

L’any 2009 l’Ajuntament es va adherir al 
programa d’arranjaments d’habitatges 
per a persones grans que va iniciar la 
Diputació de Barcelona, i que va destinat 
a les persones més grans de 65 anys amb 
dificultats per realitzar les activitats de la 
vida diària. L’objectiu és facilitar que les 
persones grans puguin estar durant més 
temps vivint a casa seva, adaptant el seu 
domicili a les seves necessitats personals, 
i prevenint els accidents domèstics.

El programa consisteix en la realització 
de reformes bàsiques com ajuts tècnics 
(agafadors, barres de recolzament, 
seients per a la banyera, passamans), 
reparacions (ampliació o gir de 
porta, eliminació de graó, instal·lació 
d’escalfador elèctric, canvi de manetes) 
o bé petites obres no estructurals 
(canviar la banyera per un plat de dutxa 
o instal·lar una cuina vitroceràmica 
en lloc d’uns fogons de gas).

Aquest any 2013 s’han realitzat 6 
arranjaments en habitatges del municipi, 
tots ells de substitució de banyera per 
plat de dutxa i instal·lació de suports 
tècnics, com barres de recolzament fixes 
i seients de dutxa o vàter.

És un programa preventiu per facilitar 
les activitats de la vida diària de les 
persones grans amb certes limitacions 
de mobilitat i millorar la seva atenció en 
el domicili mantenint la qualitat de vida 
en el seu entorn més proper.

Millorar la qualitat de vida 
de les persones grans a Tiana
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Premis R 
d’Ecoembes

Ecoembes, entitat gestora del reciclatge 
d’envasos a Espanya, vol reconèixer les 
iniciatives que, amb el nexe comú del 
reciclatge, contribueixen a la protecció 
i al respecte pel nostre planeta. 
Aquesta és la raó que ha inspirat als 
Premis R d’Ecoembes. Perquè projectes 
que protegeixin el nostre entorn, 
no solament són benvinguts sinó que 
són necessaris ara més que mai.

Per això el passat 23 de maig Ecoembes 
va comunicar oficialment que 
l’Ajuntament de Tiana havia estat finalista 
als Premis R 2013 a les iniciatives en 
reciclatge i sostenibilitat en la categoria 
de “Millor iniciativa de l’Administració”. 
En aquest apartat es premien les accions 
de comunicació i sensibilització que 
les entitats locals porten a terme amb 
l’objecte d’informar als ciutadans 
i fomentar el reciclatge dels envasos. 

Haver arribat fins aquí mereix una 
rotunda enhorabona: a tots els veïns/es 
de Tiana que sovint ens queixem de la 
“invasió” de bujols dins les nostres cuines. 
Fer les coses bé té premi. 

Felicitar a la Regidoria de Medi Ambient, 
que de manera incansable identifica les 
millors subvencions i premis per tal de 
posicionar a Tiana com una vila exemplar. 

El dimecres dia 5, coincidint amb 
el Dia Internacional de Medi Ambient, 
es va celebrar a Madrid l’acte d’entrega 
de premis. Tiana competia amb la 
Junta d’Andalusia i l’Ajuntament de 
Fuenlabrada. També s’ha aprofitat 
per posar en marxa la nova contracta 
de recollida de residus.

PREMI PRIMER FINALISTA 
EN LA CATEGORIA DE 

“MILLOR INICIATIVA DE L’ADMINISTRACIÓ”

Setmana europea 
de l’energia sostenible

La Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible es va celebrar del 24 al 30 
de juny i tenia com a objectius presentar 
les activitats dedicades a l’eficiència 
energètica i les energies renovables, 
difondre les millors pràctiques, inspirar 
noves idees i construir aliances per ajudar 
a satisfer les necessitats energètiques 
europees i els objectius climàtics.
Per assolir els objectius de la Setmana 
de l’Energia Sostenible tothom hi va 
poder posar el seu gra de sorra.

A Tiana, vàrem celebrar aquesta setmana 
amb un conjunt d’activitats organitzades 
juntament amb la Biblioteca Can Baratau; 
el dimecres 26 de Juny una xistorrada 
solar i una xerrada sobre “Com contractar 
energia verda?” a càrrec de Som Energia 
i el dijous 27 de juny a l’hora del Conte 
es van fer crispetes solars. 

A banda durant tota la setmana del 24-30 
de Juny es va dur a terme un joc de pistes 
amb codis QR: Estalvia energia, estalvia 
diners, que va proposar desvetllar frases 
cèlebres per descobrir un consell d’estalvi 
energètic. També des de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat es va oferir a cinc famílies 
realitzar 5 auditories energètiques a les 
seves llars. 

L’Ajuntament de Tiana Primer Finalista Quan parlem d’estalviar energia i diners, 
tu tens la paraula 

La nova ubicació del Tast Tiana, a la plaça 
de la vila, ha reunit, un any més, amics, 
veïns i aficionats a la cuina i al bon vi 
durant el cap de setmana del 14 al 16 de 
juny. A més aquest any s’ha comptat amb 
la participació d’un pregoner de luxe del 
sector del vi, Ferran Centelles, sommelier 
d’ElBulli durant més de deu anys. 
El van acompanyar a la inauguració, 
el senyor Jordi Bort, director General 
de l’INCAVI, el senyor Joaquim Batlle, 
President del Consell Regulador de la 
DO Alella, el Sr. Jordi Gost, regidor de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
i la Sra. Ester Pujol, Alcaldessa de Tiana 
que va concloure l’acte. 

Després de l’èxit de participació 
dels anys anteriors, l’Ajuntament 
i l’Associació de Comerciants i Serveis 
Tianencs (ACIST) han buscat consolidar 
de manera definitiva aquesta proposta 
gastronòmica, apostant per un canvi 
d’espai i una ampliació d’activitats 
complementàries. I la resposta ha superat 
amb escreix les expectatives que es 
tenien, amb més de 4.000 persones que 
van voler gaudir i conèixer el Tast Tiana.

Aquesta cinquena edició va aconseguir 
reunir dotze restaurants que van oferir 
degustacions dels seus millors plats: vuit 
de la mateixa Tiana i tres més provinents 
de poblacions veïnes, Montgat, Badalona 
i Vallromanes. Per part de Tiana varen 
participar els establiments de l’Avi Mingo, 
el Casal de Tiana, Can Roca, les Terrasses 
de Sant Romà, Mas Corts, Tirati Tiriti, 
la Taula de la Paquita, El Casino de Tiana, 
La Cuina de Tiana i el Mas Blanc. 
També van participar les dues pastisseries 
del poble, el Forn i Pastisseria Aixelà, 
que oferia un tastet de Blanc 
i Negre i de Delícies Blanques, i el Forn 
Solà, que permetia degustar les Tianes. 

La 5a edició del Tast Tiana esdevé un gran èxit de participació i visitants 
i es consolida com a cita gastronòmica, servint més de 10.000 tastos

Els vuit cellers de la DO Alella i fins a dotze restaurants es donen cita un any més a la proposta gastronòmica de Tiana, que ha complementat un ampli 
programa amb activitats de tast de vi, tallers infantils, visites als cellers i concerts de música

Els restaurants convidats van ser El nou 
racó de Montgat, La Donzella de la Costa 
i el Sant Miquel.

La varietat de plats que van oferir els 
participants va ser espectacular; des 
de croquetes de pernil jabugo, pèsols 
de l’horta amb mandonguilles de vedella, 
cigrons saltejats amb botifarra negra de 
pagès, fideuà, arròs amb conill i cargols, 
callos picants, raviolis de porcino al 
scarparo, esqueixada de bacallà 
o pastís de truites.

L’Ajuntament també va apostar per poder 
aconseguir la participació dels cellers 
de la DO Alella: Alta Alella, Parxet i Quim 
Batlle de Tiana, i Alella Vinícola, Can Roda, 
Bouquet d’Alella i Altrabanda de la resta 
de la DO, a més d’un celler no emparat 
sota aquesta denominació com és el
Mas Pellisser. 

La Festa Major Petita, la Fira Tast i més 
activitats que mai!

Aquest any, el Tast Tiana va estar 
emmarcat dins dels actes de la Festa 
Major petita, i durant tot el cap de 
setmana hi va haver activitats per a tots 
els gustos i edats. 

Des d’un curs d’iniciació al tast de vins 
DO Alella a càrrec de l’Oriol Artigas, 
professor de l’Institut d’enologia d’Alella, 
fins al tradicional tast popular, el mateix 
dia de la mostra gastronòmica, a càrrec 
del somellier Gäel Le Bec. A la xerrada 
gastronòmica del diumenge que va fer la 
cuinera Ada Parellada, a la biblioteca Can 
Baratau, hi van participar 25 persones; 
es va parlar de la importància de la 
cuina com a producte de proximitat, 
de llibertat, de tradició i de sobirania 
alimentària i de país. 

D’una altra banda, l’ACIST va organitzar el 
Fira Tast, comerç al carrer, fira d’artesania, 
alimentació i objectes de regal. 

En definitiva, tot un conjunt de propostes 
que van convertir el cap de setmana 
de la Festa Major Petita i el Tast Tiana, 
en un autèntic goig per als sentits.

La complicitat de la regidoria amb 
l’actual president de l’ACIST ha estat 
clau per aconseguir tant el gran èxit de 
l’edició d’enguany com que s’hagi dut 
a terme una fira comercial durant el Tast.

Per a qualsevol informació podeu trucar 
a l’Oficina d’Informació Ambiental 

al 93 395 51 07 
mediambient.tiana@tiana.cat
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ÉS D’ACTUALITAT ÉS D’ACTUALITAT

Casal 
d’estiu

A finals de juny, un cop acabat el curs 
escolar, inicien la seva activitat els casals 
d’estiu. Davant dos mesos de vacances 
escolars l’Ajuntament ofereix un servei 
que ajuda a les famílies a conciliar 
aquestes vacances escolars amb la vida 
laboral dels pares/mares, tot fent-ho 
d’una manera lúdica i propera, amb uns 
horaris i serveis adaptats a les necessitats 
de les famílies.

Enguany l’Ajuntament ha volgut 
donar suport a les famílies per a què 
infants i joves gaudeixin del seu temps 
de vacances escolars de manera 
alternativa, saludable i econòmicament 
més assumible. És per això que en les 
clàusules del concurs per a la licitació 
de la gestió del casal d’estiu, la Regidoria 
d’Esports ha fixat un preu màxim dels 
serveis del casal, ha renunciat al cànon 
per a l’ús de les instal.lacions municipals 
repercutint així en un preu més baix de 
les quotes i ha primat la contractació 
de monitores i monitors de Tiana. 

Al concurs es van presentar 9 empreses 
i la guanyadora va ser l’empresa 
“Activitats de lleure Julian Iglesias” 
que aquest estiu ens proposa moure’ns 
a través del planeta blau, i explorar 
aspectes com la cultura, la sostenibilitat, 
la música i els éssers vius. Manualitats, 
tallers i, sobretot, el joc com a eina 
fonamental, fomentant la cooperació, 
la tolerància, el treball en equip i l’esperit 
crític de cada un d’ells, potenciant 
sempre la seva creativitat i sensibilitat 
per al seu entorn. 

El passat dimarts 19 de juny a la sala 
de plens de l’Ajuntament es va realitzar 
la sessió informativa on les families van 
poder coneixer i dialogar amb la nova 
empresa i els monitors.

Activitats 
per als vespres d’estiu 
a Tiana

Arriba l’estiu a Tiana, i amb ell, les ja 
tradicionals activitats dels vespres de 
juliol i agost, on es podran compartir 
bones estones a la fresca amb amics 
i veïns.

El mes de juliol ens porta l’onzè cicle 
de Sardanes a la Fresca, on l’Agrupació 
Amics de la Sardana ens ofereix la 
possibilitat de gaudir de la música per 
a cobla per escoltar i ballar, tots els 
dimecres a les 21.30h al Parc de l’Antic 
Camp de Futbol. Aquest any es comptarà 
amb la participació de la Cobla Marinada, 
els dies 3, 10, 24 i 31 de juliol, i la cobla 
Ciutat de Girona, el dimecres 17.

A partir del segon dijous de juliol, 
es donarà el tret de sortida al cicle 
“Nits de Música al jardí Lola Anglada” 
que aquest any tindrà un important 
component tianenc. Els concerts es 
portaran a terme els dijous 11, 18 i 25 
de juliol a les 22.00h.

Al Parc de l’Antic Camp de Futbol es 
podrà gaudir de tres sessions de Cinema 
a la Fresca, pensades per a tots els 
membres de la família. El divendres 12, 
“Hotel Transilvania”, el 19, “James Bond 
Skyfall” i el 26 de juliol, “Ice Age IV”. 

I com ja ve essent habitual, tindrem 
l’Estiu Jazz i Altres Músiques, que 
aquest any arriba a la XXIII edició, i que 
serà l’encarregat de tancar les activitats 
d’estiu amb diverses sessions al Pati 
del Casal, els divendres d’agost, on els 
tianencs i tianenques que ho vulguin, 
podran gaudir de bona música i molt 
bon ambient.

El planeta blau Enguany es portaran a terme diverses 
activitats per gaudir de les nits d’estiu

L’aposta per la transparència i la 
informació pública de l’equip de govern 
ha estat una constant al llarg d’aquests 
dos anys de legislatura: des de les sessions 
públiques sobre la situació econòmica 
de l’Ajuntament, fins a la publicació en 
aquesta revista de les dietes aprovades 
en el cartipàs municipal l’any 2011 
a l’inici d’aquesta legislatura, 
entre d’altres. 

És voluntat del govern, però, oferir 
informació clara i detallada sobre 
l’activitat política i les dietes o 
indemnitzacions de tots els nostres 
càrrecs electes. 

L’article 75.3 de la Llei estatal 7/85 
de Bases de Règim Local estableix:

“Sólo los miembros de la corporación 
que no tengan dedicación exclusiva 
ni dedicación parcial percibiran 
asistencias por la concurrencia efectiva 
a las sesiones de los órganos colegiados 
de la Corporación de que formen parte, 
en la cuantía señalada por el pleno 
de la misma.”

Una aposta més per la transparència

Al Butlletí de la Província de Barcelona 
de 15 de febrer de 2013, es va publicar 
l’edicte fent públic el següent acord 
plenari:

=“Ratificar per a l’exercici de 2013 
l’import de les dietes per assistència 
a òrgans col·legiats i el de subvenció 
a grups municipals vigents actualment, 
que fins ara constaven a les Bases 
d’Execució, i que són els següents:

• Assistència a Plens: 243 € per cada 
sessió. Aquest import té caràcter de 
màxim mensual pel supòsit que es 
celebrin dos o més plens durant el 
mateix mes. 

• Assistència a Juntes de Govern Local: 
234 € per cada sessió fins a un màxim de 
936€ al mes.

• Assistència a Comissions Informatives: 
93€ per a la Presidència i 50€ per a les 
Vocalies. Cada membre només rebrà 
mensualment l’import d’una dieta (per 
presidència o vocalia) independentment 
del nombre de comissions a les 
quals assisteixi.

• Subvenció a grups municipals: 270€ 
anuals per cada grup municipal i 270€ 
per a cada membre del grup”=.

Aclarir al respecte que els membres 
del govern actual no mantenen cap tipus 
de relació contractual amb l’Ajuntament, 
no perceben sous ni retribucions més 
enllà de les dietes aprovades l’any 2010. 
A l’inici d’aquesta legislatura (2011-2015) 
es va optar per congelar les dietes 
respecte l’any 2010. 

Parlem de dietes

ESTHER PUJOL I MARTÍ
Alcaldessa

(Seguretat, Projectes Estratègics, 
i competències no delegades)

12.207,00€/anuals

JORDI GOST ROSQUELLAS
1er Tinent d’Alcalde

(Àrea de Serveis a les Persones) 12.085,00€/anuals

HÉCTOR GONZÁLEZ 2on Tinent d’Alcalde
(Àrea de Territori i Sostenibilitat) 11.901,00€ /anuals

RICARD FABRA
3er Tinent d’Alcalde
(Àrea d’Urbanisme, 

Habitatge i Desenvolupament Local)
12.264,00€/anuals

JOSE NAVARRO 4rt Tinent d’Alcalde
(Àrea de Millora de l’Administració i Hisenda) 12.307,00€/anuals

NÚRIA BLASCO CERVERA Regidora
(Cultura i Esports) 2.680,00€/anuals

IMPORTS DIETES ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS COL·LEGIATS PERCEBUDES PER MEMBRES DE L’EQUIP DE GOVERN L’ANY 

El medi ambient 
amb l’ocupació

El dia 5 de juny, coincidint amb el dia 
mundial del Medi Ambient, i amb 
l’aniversari de la recollida porta a porta 
es va posar en marxa la nova contracta 
de recollida d’escombraries i neteja viària. 

La nova escombradora ja està netejant 
la nostra vila i durant les primeres 
setmanes de juliol s’anirà canviant tota 
la dotació de contenidors de recollida 
selectiva. Aquestes mesures han anat 
acompanyades d’un nou canvi en 
la imatge dels operaris dels serveis 
de neteja i de parcs i jardins.

Des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
es va convocar una plaça d’Informadora 
del Parc de Serralada de Marina 
de la Virreina i dues places de peons 
de jardineria que ja van ser adjudicades. 

Des de principis de juny, aquests peons 
ja es poden veure desbrossant i tractant 
els espais verds del poble. Una de les 
primeres tasques que han realitzat és 
la neteja de solars.

A més, s’ha contractat a tot el personal 
per al Pla de Vigilància contra els incendis 
forestals del Parc de la Serralada de 
Marina. Aquest dispositiu tindrà una 
durada de quatre mesos, del 14 de juny 
al 12 de setembre. Enguany, comptarà 
amb 4 punts de guaita, situats a Tiana, 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet 
i Montcada i Reixac i 2 cotxes-cuba 
de primera intervenció. Aquest servei 
es veurà reforçat amb la contractació 
de personal especialitzat, 8 guaites i 
2 telefonistes, per ser més eficaços en 
la vigilància i extinció dels incendis 
forestals. També s’efectuarà un control 
radiotelefònic en contacte directe amb 
els bombers i la policia local. 

Nova imatge, noves màquines, 
nous llocs de treball

La societat demana 
més transparència i les persones 

que formem part d’un governs 
tenim l’obligació 

de promoure projectes, 
processos i informació real, 

propera i oberta. 
L’obertura i la transparència 

han de ser un signe 
del nostre present

Esther Pujol Martí

Al mes d’agost no hi ha activitat política i, per tant, cap electe del consistori percep dietes mensuals. 



Sant Jordi, la Sala d’Exposicions Casa 
de la Punxa i el Bar-Restaurant. 
La intenció és que hi hagi espai per 
a tothom: esdeveniments culturals, 
propostes lúdiques, concerts... 
Actualment, és en Paco qui gestiona 
el Bar-Restaurant del Casal i fa 19 anys 
que treballa perquè tothom que hi entra 
pugui esmorzar, dinar, berenar o sopar, 
a més de participar en tots els actes 
que s’hi celebren. 

El Casal de Tiana està situat al centre del 
poble i és un referent històric com 
a punt de trobada per a tots els 
habitants del poble. “Quedem al Casal” 
és una frase que han repetit generacions 
i generacions des que el 20 de juny de 
1978, l’Ajuntament l’adquireix. 
Fins aleshores, El Casal era del Casino 
de Tiana. Avui, al Casal de Tiana hi ha 4 
espais diferenciats, tots ells destinats a 
la gent del poble: la Sala Albèniz, la Sala 
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Un dels reclams del Casal de Tiana és 
el pati de moreres, un espai ideal per 
gaudir de l’estiu al poble. L’estiu jazz, les 
nits especials de cocteleria, la celebració 
de diferents monòlegs en directe, la 
música chill&out fins a altes hores,...  
La programació és extensa i vol arribar 
als diferents públics de Tiana, així com 
les diferents propostes per als àpats, 
que n’hi ha de més senzilles, com 
les torrades o les pizzes, i de més 

elaborades, com l’amanida tèbia de 
formatge de cabra i fruits secs o els ous 
estrellats amb foie. Tal com constata en 
Paco, “el Casal és el cor de Tiana”, i al llarg 
d’aquests 19 anys ha vist com el poble 
s’ha anat transformant i com han canviat 
els gustos. El Paco està orgullós de servir 
als tianencs i de treballar perquè 
El Casal segueixi sent el punt de trobada 
i perquè cada dia, algú digui “quedem 
al Casal”.

ESPAI PATROCINAT:

Aquesta secció està patrocinada per el 
Casal de Tiana. 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

EL CASAL 
DE TIANA

Bar-Restaurant-Cerveseria

C/ Isaac Albéniz, 8-10 
Tiana

www.casaldetiana.amawebs.com 

Coca del Casal
Pa de coca torrat amb tomàquet, escalivada i anxoves. 
Tot un clàssic, ideal per a les nits d’estiu! 

Ous estrellats 
amb pernil ibèric 
Una original i gustosa variació dels clàssics ous estrellats 
amb patates. 

ET SUGGERIM...EL CASAL
DE TIANA
el comerç a Tiana



Lluís Piera

Fins als 20 anys no va sortir de Catalunya, 
en Lluís, “la vida era dura, aleshores”. 

Recorda que s’aixecava a les 4 del matí 
per anar a vendre flors a les Rambles 
de Barcelona. Des que era petit, 
en Lluís sempre ha treballat amb la terra 
i per a la terra i sap que el Maresme és 
canviant: vinya, patates, plantes, flor... 

Des del 1991 cultiva flor al Rocar de 
Tiana per vendre-les després a través 
d’una cooperativa. Avui dia són els seus 
fills qui tiren endavant el negoci, però 
compten amb la seva experiència vital 
i professional. “L’experiència fa que 
puguis veure les coses”. Tot i així, aposta 
per l’aprenentatge constant, per això 
viatja a Holanda, per conèixer nous 
productes, noves maneres de treballar 
la flor. 

En Lluís sempre ha viscut a Tiana i des 
de fa 8 anys, ell i la Carmiña han tornat 
a la casa on ell va néixer. Explica els seus 
records en una Tiana on governava la 
dictadura, en què la por impregnava el 
dia a dia. “Ens venien a buscar per anar a 
apagar foc, volguessis o no, ens posaven 
a primera línia, sense coneixement 
ni mesures de res”. Tot i així, explica que 
malgrat les dificultats, “sabíem gaudir del 
que aconseguíem”. “Han canviat molt les 
coses”, constata, però amb veu pausada 
i reflexiva es qüestiona si avui podem 
gaudir tant intensament com abans. 

Horticultor

Carmiña Sánchez

Gallega de naixement i tianenca 
d’adopció, la Carmiña va arribar a Tiana 
fa 55 anys. Era la tercera de nou germans 
i ben aviat va saber que volia marxar, 
per això va insistir i insistir fins que la 
seva mare va cedir i va acceptar que 
l’acompanyés a Tiana, el poble on ella 
cuidava els avis Vairet durant els estius. 

La Carmiña tenia 14 anys i va entrar 
a treballar fixa a Can Xipell. La seva 
feina? Cuidar en Jordi i en Carles Barrau, 
que aleshores tenien 2 i 5 anys. Però la 
seva capacitat per treballar la va dur a 
agafar més responsabilitats. “Feia de 
tot, cuinava, anava a comprar i fins i tot 
carregava la xemeneia de carbó”. 

La Carmiña s’emociona explicant que 
aquí hi va trobar una família i encara 
ara hi manté un vincle personal 
i professional. Es va casar amb en Lluís, 
que venia a fer el manteniment dels 
jardins de la casa, i recorda que havia 
de demanar permís per sortir a ballar. 

El lema de la Carmiña és “anar fent” 
i no es despista mai de l’anar fent, 
té temps per a tot i per a tothom. 

Amb humilitat, respecte i orgull, gaudeix 
dels seus fills, dels seus néts, dels viatges 
a Galícia i d’un dia a dia ple de coses 
per “anar fent”. 

Mestressa de casa

14 15

SOM 
Tiana

tiana’t, innova’t tiana’t, aixeca’t
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La Cartoixa de Montalegre sorgeix de la 
fusió de la Cartoixa de Vallparadís i la de 
Sant Pol. El 16 de febrer del 1415 es va 
firmar el contracte de compra de l’ermita 
de Montalegre i el convent annex. 
Dos dies més tard els cartoixans van 
comprar el mas Rovira, on hi van edificar 
el monestir. L’any 1447 el papa Nicolau V 
va concedir que la rectoria de Tiana i 
els seus beneficis s’incorporessin a la 
comunitat de Montalegre.

Germanes de Nostra Senyora de 
Montalegre. L’any 1250 el bisbe de 
Barcelona Arnald de Gurb va consagrar 
l’altar de la Mare de Déu de Montalegre 
en un monestir construït en uns terrenys 
que van rebre en donació l’any 1247. 

L’any 1362 les monges van abandonar el 
lloc i es van instal·lar a Barcelona, a l’avui 
anomenat carrer de Montalegre. 

Els pares agustins calçats de Barcelona. 
L’any 1691 els frares agustins del convent 
de Barcelona van comprar una casa amb 
terrenys a Tiana. Pocs anys després, el 
1709, van comprar una altra casa veïna, 
i a la finca resultant van edificar-hi la casa 
que avui coneixem com els Frares. L’any 
1835, amb motiu de la Desamortització 
de Mendizabal, les terres i la casa van 
passar a ser propietat de l’Estat.

Fotografies d’arxiu 
d’en Josep M Toffoli

FOTOS D’ARXIU

19071887
Les Carmelites. El desembre del 1907 
el cardenal Casañas va autoritzar la 
fundació d’un convent de les Carmelites 
Descalces a Tiana, el qual es va edificar 
en una finca al carrer de Montalegre que 
va donar per a aquest fi la Sra. Pilar Suñol. 

Per ser admesa a la comunitat calia una 
dot que, l’any 1921, oscil·lava entre 2.500 
i 5.000 pessetes. 

Les Franciscanes. El dia de Sant Jordi 
del 1887 es funda el col·legi instal·lat 
al carrer Sant Domènech. Hi havia 58 
nenes grans i 40 pàrvuls i la comunitat 
formada per 7 germanes. El 22 d’abril 
de 1889 es va col·locar la primera pedra 
d’un nou edifici. L’any 1927 es construeix 
l’edifici Àngel de la Guarda, i el 1981, 
el cardenal i arquebisbe Narcís Jubany 
beneeix els tallers construïts en els 
terrenys situats a l’hort de la casa.  

Les ordres religioses 
del municipi

EL CULTE A TIANA



La Glòria Arrufat viu a Tiana 
des del 2006. Ha treballat amb 

diferents companyies que l’han dut 
a viatjar i a conèixer molts aspectes 

relacionats amb la creació i el teatre.  
“Va ser el 2006, a Galícia, quan vaig 

saber que em volia dedicar a la narració 
de contes i als titelles”, constata. 

Actualment, entre moltes altres coses, 
està rebent formació de talla de fusta 

amb un reconegut mestre fuster per 
dominar la tècnica de construcció de 

titelles només de fusta. Mentre pensa 
que ha de reparar les mans de la Nina, 

la protagonista de “Monstres”, comenta 
que el proper stage de creació l’haurien 

de fer en un poble a prop de mar, i és 
que al nou espectacle que ha ideat la 

Glòria s’hi respiren aires mariners. 
La sorpresa està assegurada. 
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Al número 11 del carrer Gosch de Tiana 
hi ha un espai anomenat “Els Conills”. 
Ja no n’hi ha de conills, ni d’aviram, que 
eren els antics hostes d’aquest local. 
Avui, a “Els Conills” s’hi construeixen 
titelles. La Glòria Arrufat, la fundadora 
de Zipit Company va adequar l’espai 
que va construir el seu avi per ubicar-hi 
el seu taller, un lloc per desenvolupar 
el seu ofici de titellaire. “Tots els titelles 
neixen amb una missió i es construeixen 
en aquesta direcció”, explica mentre ens 
presenta els personatges de “Monstres”, 
un espectacle infantil que va pensar
el març del 2011. 

Per a la creació d’espectacles, Zipit 
Company aposta per buscar espais aïllats 
del dia a dia, per treballar amb cos i 
ànima per fer possible una idea. 

TITELLES DE CONTE 
Zipit Company

Per a “Monstres” van treballar en un 
petit poble d’Aragó on durant 10 dies 
van dibuixar, dissenyar, crear prototips, 
van experimentar amb objectes i 
ombres, fins que van aconseguir una 
trama sòlida, amb uns personatges amb 
veu pròpia. La idea s’havia convertit 
en història. I per explicar-la, havien de 
construir els personatges, els havien de 
fer caminar, havien de poder moure el 
cap, les extremitats, i expressar-se en 
tots els sentits. Van necessitar 6 mesos 
intensos de feina i el febrer del 2012 
l’espectacle va sortir a la llum.

Zipit Company són la Glòria Arrufat 
i la Paulette San Martín, tot i que per 
a l’espectacle “Monstres” també van 
comptar amb la col·laboració de The 
Puppet Lab. 

La creadora
Zipit Company

La Glòria dissenya les articulacions, 
pensa els mecanismes necessaris perquè 
els titelles visquin dins l’espectacle, 
perquè puguin complir la missió per a la 
qual han estat creats. 

La Paulette dissenya el vestuari i 
s’encarrega de la part estètica de 
l’espectacle i dels personatges. El resultat 
són uns titelles innovadors, moderns 
i molt originals, cadascun amb la seva 
personalitat. Tots els detalls es mimen 
i es treballen fins a la perfecció.

Zipit Company ha portat els seus 
“Monstres” a diferents punts del territori 
català, han viatjat fins al País Basc i fins i 
tot, han creuat l’Atlàntic per presentar-se 
al públic de Mèxic. 



Deixalleria de Tiana

Impressionant la dedicació i el bon 
tracte del noi dels diumenges, felicitats.!

Marina Belles

Autobús nocturn

17/4/13
Autobús parat davant catequística 
23.40h amb llums i motor encesos 
durant uns 10 minuts.
26/4/13
Una altra vegada, autobús a les 22:00h 
aturat davant cate amb motor encès.
5/6/13 
Autobús nocturn parat cruïlla cate-
casino 0.31 h amb llums i motor encès 
des de fa 15 minuts.

J.G.

LA VEU DE TIANA

#tiana

Lucía
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tiana’t

http://sergiodavilatiana.blogspot.
com.es/2013/05/nunca-sere-un-gran-
triatleta.html

Ayer me quedo muy claro... nunca seré 
un gran triatleta ,ese que consigue 
buenas marcas, que quiere bajar 
de 10 horas en IM ...

Pero la verdad es que me da igual, 
soy muy feliz siendo un triatleta de los 
que llega sufriendo y suplicando que 
no me cierren el tiempo de corte.

Ayer lo volví a conseguir ,he vuelto 
a cruzar una linea de FINISHER.

Pero lo más importante no fué que 
aunque me lesionara en el km 2 de run 
y sufriera toda la media teniendo que 
correr mucho mas despacio que mi 
ritmo habitual con lo que representa 
mas tiempo de sufrimiento, No eso 
no fué lo mas importante.

Lo importante de verdad , fué ver 
como la gente te aplaude, te da animos 
, te anima, corre a tu lado y te grita 
dejandose la voz para darte animos.

Lo importante es chocar la mano a todos 
los niños que te la ponen para que se la 
choques , como si fueras un gran atleta.
(...)

Nunca seré 
un Gran Triatleta

@jonesdepende   
Jones Depende
Molt be l’actuació de 
l’ajuntament a l’avinguda Lluís 
companys. Els cotxes hauran 
d’anar més a poc a poc.
06-06-2013

@idoiacasanovas   
Idoia Casanovas
La meva neboda no fa vaga. 
Els mestres de l’ institut de Tiana 
no en fan?! @alexrosaigandia
09-05-2013

La Tiana El Maresme
Miercoles 22 de mayo
Canvi de Prior a la Cartoixa 
de Montalegre
El pare Manuel va demanar 
la misericòrdia (és la seva 
renuncia, dimissió etc.) per 
raons d’edat. La Gran Chartresse 
li ha concedit.
Demà el pare José Manuel, 
asturià, que primer va estar 
com a monjo a Burgos (Cartoixa 
de Miraflores) i posteriorment 
a València (Cartoixa de Porta 
Coeli) pren possessió com a 
nou prior.
Per Montalegre hi havia passat 
com a visitador de l’ordre.
22-05-2013

LA VEU DE TIANA

@tianat_

@josecorbacho  
Jose Corbacho
@josecorbacho: Gracias a Paula, 
Helena, Natalia y Laura (Los 
Ángeles de Radio Tiana) por esa 
gran entrevista en @premelplay 
Olé!
08-05-2013

@lluc123 lluc armengol
He treballat en grans empreses 
però cap tan “GRAN” com 
Cultius Tiana, dels Clareto. Els 
Piera són bona gent de veritat.
25-05-2013

La Gemma Liñán 
Reivindicant la Tiana #TastTiana 
http://t.co/ybVssjzarL
15-06-2013

El Mediambient Tiana  
Primers finalistes als Premios R 
d’ Ecoembes!
El projecte TesTiana ha 
estat seleccionat com a 
primer finalista als Premis R 
d’Ecoembes, en la categoria 
de “Millor iniciativa de 
l’Administració Pública”! 
05-06-2013

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 
ortogràfica i sintàctica dels textos.

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

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

Igualtat Ajuntament de Tiana  
Les nostres noies de l’equip A 
del Club Petanca Tiana són les 
terceres d’Espanya en la seva 
categoria: Felicitats, campiones!
27-05-2013@ainarios Aina Rios

A la reunió informativa 
del projecte #tianaetstu 
#momentsperferpoble amb 
@esterpujol. #Tiana
10-05-2013

@vedellconsagrat  
jair dominguez
el Toro de Tiana és com li deien 
a Josep Cuní de jove.
05-06-2013

Cartes del lector

El Tast Tiana

Sempre s’ha dit que els tianencs tornen 
al poble per l’Aplec de l’Alegria, el 
Dilluns de Pasqua. Potser ara també 
hi ha una altra fita que aplega els 
tianencs: la celebració del Tast Tiana.  
Vaig entrar al poble per la part de dalt, 
els aparcaments força plens però encara 
vaig trobar-hi lloc. S’ha millorat en 
aquest tema.

Vaig baixar cap a la Plaça de la Vila pel 
Carrer Lola Anglada i Centre, i ja em vaig 
trobar les paradetes de la fira comercial. 
Semblava que fos al Dalt Vila d’Eivissa. 
Tot feia molta patxoca. 

Arribo al rovell de l’ou de la festa , 
m’agrada l’entorn escollit i allà em 
retrobo amb persones conegudes 
i comencem una activitat que ens 
agrada molt als tianencs, com és tastar 
bon menjar i veure bon vi i cava, que 
per això és de la terra. 

Per molts anys Tast Tiana!!!

P.S i M.T.

Foto denúncia

Forats a l’asfalt

Al camí de la Virreina, hi ha un tram 
que està en molt bon estat i que es 
va ampliar ja fa un temps, però el 
tram final, sota els hivernacles de Can 
Piera, sempre hi ha algun forat perquè 
l’asfalt s’aixeca molt sovint per el pas 
dels cotxes que van del poble a la 
urbanització. 

M. F. A.

Festa de la Primavera

Benvolguts/des famílies,

Volem donar les gràcies a tota la gent 
que va fer possible que la Festa de la 
Primavera de la nostra escola fos un èxit.
Moltes gràcies a les vocals, pares i mares 
que vau col·laborar en els tallers. 
Eren preciosos!!!, a l’escola Lola Anglada, 
direcció i mestres per tot el suport 
i facilitats donades, a la Comissió de 
6è i en especial al Toni Margalef ànima 
d’aquesta Comissió, a l’Ajuntament de 
Tiana, als pares i mares que van ajudar 
a col·locar els tendals perquè tinguéssim 
una mica d’ombra al pati, a l’Isidre 
Mestres, speker de la festa... un crack!!, 
a la Comissió d’ambientació que van 
decorar els exteriors de l’escola, als 
voluntaris que van fer de vigilants, 
a Pau Josa, ... i a tots els que heu 
participat d’alguna manera en 
l’organització de la festa de la primavera 
d’aquest any.

L’Escola és de tots i totes i divendres 
ho vau demostrar. Moltíssimes gràcies!!!
Durant la festa de la primavera es va 
filmar una divertida flashmob dirigida 
per l’Alba del Duet Dance. Francesc 
Salvador, pare de 6è ha fet el muntatge 
del vídeo. Moltes gràcies Francesc 
i Alba per la vostra ajuda!!

La podeu veure en aquest link 
del You Tube: 
http://youtu.be/BkWQyYlIN-8
i si us voleu descarregar el vídeo, 
podeu anar a aquest link: 
http://sdrv.ms/1bawHNS

Salutacions,

Junta AMPA Lola Anglada 

Bombers de Badalona

Des del parc de Bombers de Badalona 
posem al seu coneixement que avui 
dia 09.06.2013 som només 6 bombers 
de guàrdia; Estem 2 bombers sota 
mínims per cobrir els municipis de 
Badalona, St. Adrià, Montgat, Tiana, 
Alella i El Masnou. En total més de 
300.000 habitants.
Ho posem al vostre coneixem perquè 
tingueu constància d’aquests fets.

Gracies i demanem disculpes 
per aquestes mancances.

Bombers Badalona / bombersbad@gencat.cat

@ProjectesTaller Berta Blasi
#Bondia! Avui fa una mica de 
mandreta, però aprofitarem 
que a #Tiana hi ha mercat i 
farem una pausa a mig matí 
per escampar la boira :)
07-05-2013

Els veïns
El dia 15 de Juny els Veïns 
iniciem la gira d’estiu amb 
nou guitarra i noves cançons 
a la festa major petita..al Parc 
dr.Mascaró..us hi esperem!!!!
14-05-2013

FE D’ERRATES

En el passat número, a la secció Som Tiana, es va publicar que 
l’Antonio es deia Garcia de cognom. Es diu Antonio Pedro. 
Des de la redacció, demanem disculpes.



EL GALLINER

Atès el breu espai que disposem els 
grups municipals en aquest mitjà, 
incomplint el Reglament de 2010 que 
obliga a dedicar el 20 % de la “revista 
municipal” als grups municipals per 
garantir la pluralitat i caràcter informatiu 
d’un mitjà públic, a continuació 
relacionem un breu enunciat de diferents 
qüestions, convidant-vos a llegir el nostre 
blog i publicacions. També per saber que 
succeeix en els Plens municipals si no hi 
podeu assistir.

Venim denunciant aquesta situació fa 
temps, sense resultat. 

MIRACLE A TIANA?
“L’Ajuntament de Tiana ha passat en 
un any d’una situació d’insolvència 
econòmica a una situació d’absoluta 
solvència” (Ester Pujol, 15.03.2013, 
segons “Tiana’t” núm. 8)

S’ha produït un miracle a Tiana? 
Evidentment, no. Perquè no estàvem en 
aquella situació, i la realitat s’explica a 
través de l’increment de l’endeutament i 
dels impostos en aquest any.

TIANA IS DIFFERENT
Prou conegut és que el govern municipal 
a Tiana té un estrany pacte amb el PP, 
gràcies al qual tira endavant. Un inaudit 
trio PSC-ERC-PP que té el seu origen en 
l’època Vallespinós.
En el Ple de juny es va fer palesa un cop 
més la incongruència. Després d’aprovar 
gràcies al PP la conversió d’una masia 
en “hotel-oficines-comercial” (no se 
sap ben bé què es vol fer, però “tot val” 
va venir a dir el govern), davant una 
Moció promoguda per CiU sol·licitant 
la supressió de la “Delegación del 
Gobierno”, el regidor del PP la va titllar 
d’inconstitucional i va demanar que es 
votés individualment, com insinuant 
conseqüències als regidors que votessin 
a favor.

Majoria ultralliberal? espanyolista? 
Què n’ha de dir ERC?

L’AJUNTAMENT I ELS PRODUCTES 
FINANCERS TÒXICS
En el moment de la disbauxa financera, 
l’Ajuntament de Tiana es va embolicar en 
una operació econòmica per construir 
equipaments, sense posar-hi diners 
inicialment, acceptant pagar un cost 
desorbitat per maquillar l’endeutament. 
El rescat de la concessió demanial l’any 
2008 va posar fi a aquesta operació. 

Aquest any s’ha celebrat conjuntament la 
Festa Major Petita i el Tast Tiana, i aquesta 
no ha estat la única novetat.
El Tast Tiana es va situar per primer cop 
a la Plaça de la Vila i als Jardins Lola 
Anglada. A més, es va organitzar una 
Fira de comerços al voltant del Tast. 

És evident que hi ha coses a millorar: 
l’espai de la Plaça va quedar una mica 
limitat per a la quantitat de gent que va 
assistir; els concerts, El Bar de Baix i Y la 
Maté, que estaven en un espai fantàstic, 
van patir el soroll de la Plaça, 
on continuava la gresca del Tast; i, 
al ser novetat i pel recorregut que tenia, 
la Fira no va tenir tots els visitants que 
s’esperava. Tot i així, fem una valoració 
molt positiva de la iniciativa de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, 
ja que el Tast va tenir un èxit espectacular: 
es van vendre més de 4.000 tiquets 
en tres dies! El primer dia vam doblar el 
nombre d’assistents de l’any passat. 

Els restauradors de Tiana van fer un 
esforç molt gran per cuinar per tanta 
gent sense tancar els seus restaurants i 
van cuinar plats exquisits, la més sincera 
enhorabona! I no cal dir que gaudir dels 
vins i caves de la nostra terra amb aquests 
plats va ser, com cada any, digne de 
repetir! Una nova demostració de la gran 
qualitat gastronòmica de la nostra vila.

La Festa Major Petita va estar plena 
d’activitats familiars i infantils durant els 
quatre dies que va durar. Va coincidir amb 
la celebració dels 15 anys de la Biblioteca 
Can Baratau que va organitzar l’hora 
del conte amb la Llegenda dels Nassos 
acompanyada dels nostres Cavaller i 
Novícia; els més petits estaven encantats! 

I volem fer una menció especial al 
Col·lectiu Dr. Mascaró, que va organitzar 
dos nits de festa i concerts que van ser 
tot un èxit. Els tianencs i tianenques vam 
poder gaudir de l’immillorable Maskaroke 
dels De Mortimers, i dels fantàstics 
concerts de Susis and the Waitlords i dels 
Veïns, sense oblidar els incansables Dj’s 
Mascaró. La Festa Major Petita de Tiana va 
ser gran, molt gran. 

L’enhorabona a tothom qui la va 
fer possible!

1. Gestió econòmica. L’Ajuntament 
ha passat en dos anys de l’insolvència 
econòmica a una situació de solvència. 
De -1.680.000€ al 2011 a + 838.061€ 
al 2012.
2. Les persones. Malgrat les retallades, 
hem estat capaços de mantenir o millorar 
els serveis públics municipals, entre 
d’altres, la recollida selectiva amb el nou 
parc de contenidors.
3. Apostes pels menys tenen: Tarifació 
social a l’Escola Bressol Municipal o 
el pagament de les taxes judicials per 
denunciar l’estafa de les preferents.
4. “Tiana ets tu. Moments per fer poble” 
concreta actuacions als “barris” de Tiana. 
Del carrer Escalfapé als Vessants, 
La Bòvila, La Virreina i Can Gosch 
entre 2013 i 2014.
5. Creació d’un corredor lliure de vehicles 
per fomentar el comerç especialitzat i de 
proximitat. 450.000 euros de la Diputació 
de Barcelona es destinen a pacificar el 
trànsit al centre de Tiana.
6. Transparència. Publiquem quins són 
i com s’utilitzen els recursos municipals. 
Les sessions informatives sobre la situació 
econòmica de l’Ajuntament en són 
un exemple.
7. La congelació dels impostos 
focalitzada en l’IBI. En dos anys hem 
baixat el tipus en 7 centèssimes, passant 
del 0,55 al 0,48 l’any 2013.
8. Responsabilitat social. Acords amb les 
empreses de serveis d’actuacions envers 
Tiana per celebrar activitats inèdites al 
poble, com l’encesa de l’arbre de Nadal 
o Tiana Negra i patrocini de “clàssics” 
com el Tast Tiana.
9. Cooperació entre municipis: Policia 
Local amb Montgat o altres convenis de 
col·laboració (Vilassar de dalt, Sant Adrià 
del Besos, Montgat...) que milloren 
els serveis al poble.
10. Proximitat. Comunicació amb 
l’alcaldessa és transparent i immediata. 
S’ha millorat la resposta i la gestió 
de queixes/suggeriments al nou web 
de l’Ajuntament.

L’equip de govern seguirà treballant per 
consolidar els avenços aconseguits i 
assolir noves fites. Amb el vostre suport, 
aviat tindrem la Tiana que tots i totes 
sempre hem volgut.
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Acomplim 10 promeses 
en aquests dos anys

Tast Tiana i Festa Major Petita
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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: dimecres 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 Cañada Belmonte 
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 

El mes de Juny de 2011 , un nou equip  
municipal , de PSC i ERC, va prendre 
possessió del Govern de Tiana. Passats 
dos anys i, a meitat del mandat volem fer 
una avaluació de la tasca desenvolupada. 
Donat escàs espai que disposem en 
aquesta revista, ho ampliarem en el 
proper butlletí de CiU.

 CiU, durant els dos anys de nou govern 
transcorreguts, ha intentat ajudar 
i oferir la seva col·laboració. Pensant que 
el que convenia era sumar i ajudar en 
tot el que ha convingut en benefici del 
nostre poble. Hem tingut la disposició i, 
no ho hem aconseguit per la manca de 
receptivitat d’ERC i PSC.

Aquesta és la nostra valoració; durant 
el primer any del mandat , denunciàvem 
la falta d’actuació i de decisions per 
part del equip municipal , es va perdre 
un any preciós i, el que això ha suposat 
ha estat la manca de serveis i cost per 
a tots. El segon any hem vist decisions 
molt transcendents que, a criteri nostre, 
no han estat correctes o es podien haver 
millorat, però, les nostres propostes 
no han estat recollides.  

Ens sap greu veure als responsables 
del Grup municipal de ERC sense acció 
pròpia i fent seguidisme del que ordena  
el PSC , això sí; un Govern minoritari amb 
el recolzament sempre incondicional del 
regidor del PP. El tripartit a Tiana 
és vigent. Una llàstima!

Els regidors del grup PSC, estan totalment 
tapats per l’acció de l’alcaldessa. A CiU 
estem molt allunyats i som crítics amb 
les seves maneres de fer , narcisistes, poc 
col·laboratives, molt populistes i, amb 
actituds de desconsideració i menys preu 
amb tothom.     

Un Govern i una acció municipal amb 
moltes mancances, sense maduresa 
i sense assumpció de responsabilitats. 
Amb situacions de compromís, la culpa 
és sempre, de l’equip de govern anterior, 
CIU-GENT o del Govern de la Generalitat.
Després de dos anys, tots els tianencs 
hem de demanar una notable millora 
en la gestió del Govern, i que a hores 
d’ara no ho han fet. Tiana s’ho mereix 
i ho necessita.

Ja fa dos anys!

Como en mi escrito anterior insisto en que 
estamos viviendo unos tiempos en los 
que parece un sin sentido, o un trágala, 
mucho de lo que está aconteciendo.

Si no recuerdo mal, fui presidente 
de la mesa por edad, en la sesión de 
constitución del Ayuntamiento derivado 
de las últimas elecciones municipales. La 
sesión se celebro el 11 de junio de 2011 y 
también recuerdo que en la misma, a cada 
uno de los componentes de la mesa, 
les pedí:

“Juráis o prometéis, por vuestra 
conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones de regidor o regidora del 
Ayuntamiento de Tiana, con lealtad al Rey, 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado”.

Recuerdo que cada uno lo hizo como 
creyó conveniente y se obligo a ello. 
Después votaciones y proclamación de 
nuestra Alcaldesa, a la que volví a hacer 
prácticamente la misma lectura o petición 
anterior. Entiendo que el cumplir la Ley, 
es obligación de todos nosotros, también 
entiendo que el que incumple la Ley es 
el no cumplidor y que llegados a esta 
situación, el que actúa correctamente 
es el que actúa de forma consecuente 
haciéndola cumplir. No obstante parece 
que ha algunos no les gusta que se lo 
recuerden y quieren enmascararse en no 
sé qué afrentas y ataques al pueblo y a la 
convivencia ciudadana?
No es la Administración municipal la que 
tiene en su caso que modificar las Leyes, 
evidentemente existen otros cauces y 
cada grupo político, con la fuerza que le 
dan los ciudadanos que escogen la opción 
que creen que mejor los representa, la 
que en otros ámbitos tiene poder para 
ello, también según la Ley.

Creo que cuando uno incumple y no está 
de acuerdo con la Ley debe planteárselo 
muy seriamente y no actuar de forma 
contradictoria sin más.
Recomiendo otra vez releer la 
Constitución y así, saber porque tenemos 
que trabajar si es que deseamos que 
alguno de sus puntos sea modificado 
haciéndolo en otros foros, el nuestro 
bastante tiene con mantener bien 
administrados a nuestros convecinos.
 También como en el anterior escrito, 
acabo como empezaba, recordando 
a todos el cumplir lo jurado o bien 
prometido, aunque haya sido por 
imperamento legal

Cumplir lo jurado o prometido
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