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Josep Gimeno
Director de l’Institut Tiana

aspectes com la gestió, organització 
i anàlisi de recursos tant materials 
com humans i va ser llavors quan va 
començar el meu interès per la direcció. 
Gràcies Josep.
 
La vocació va fer que el meu primer any 
com a interí fos molt enriquidor i vaig 
decidir que allò era el que volia ser com 
a professional. Jo crec en la gent jove, 
i cada dia més; pocs són els alumnes que 
no em saluden pel carrer; i recorden què 
vaig dir o fer quan era el seu professor. 
Això no té preu. Tot allò que he après 
d’ells ho vull apro!tar per dirigir l’institut 
de Tiana i vull treballar per ensenyar 
i també educar les futures generacions 
del Centre.  
 
Dia rere dia, el professorat de l’institut 
de Tiana fa palesa la seva col·laboració 
i implicació amb un objectiu molt 
clar: treballar per a l’alumnat i amb 
l’alumnat. Comunicació #uida, diàleg 
amb les famílies, actuacions preventives 

 Tenir l’oportunitat de poder dirigir 
un centre educatiu de nova creació 
per motivar, engrescar i implicar el 
professorat i l’alumnat de l’institut de 
Tiana em suposa un repte que visc amb 
responsabilitat, interès i molta il·lusió.
 
Sovint re#exiono com he arribat a ser 
el director de l’INS Tiana. I sempre 
arribo a la mateixa conclusió; el destí i la 
vocació m’han fet conduir !ns aquí.
 
El destí va fer que l’enginyeria de 
telecomunicacions deixés pas a la 
docència. Tot va començar fa dotze 
anys quan vaig marxar de l’empresa 
on treballava a la recerca de noves 
oportunitats. Una bona amiga em 
va engrescar a apuntar-me a les 
llistes d’interins del Departament 
d’Ensenyament. I des de llavors sóc 
professor d’ensenyament secundari i 
batxillerat. Gràcies Sílvia. Posteriorment, 
el director de l’institut on treballava 
em va donar l’oportunitat de treballar 

EDITORIAL

Josep Gimeno ens rep al seu despatx 
de director, de conserge, d’administratiu, 

de tècnic, de professor, i d’una llarga 
llista d’o!cis que ha hagut d’aprendre 

des que el 22 de desembre del 2010 
va assumir la direcció del primer i únic 

institut que hi ha a Tiana. En l’estona 
que dura l’entrevista, atén alumnes que 

piquen a la porta, tècnics que vénen 
a arreglar avaries... “Sóc una mena 

d’home-orquestra”, comenta somrient. 
Ens mostra totes les millores que han fet 

a l’edi!ci. “Veieu el menjador? 
Doncs l’hem pintat entre tots: alumnes, 

pares, i equip directiu”. Està especialment 
orgullós de la Sala d’Informàtica i ens 

informa que els 15 ordinadors són una 
donació d’una empresa asseguradora. 

Josep Gimeno seguiria explicant què 
implica obrir un institut en uns temps 

com aquests, però ha de seguir “tocant” 
els instruments de la seva particular 

orquestra. Els seus alumnes l’esperen. 
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i no sancionadores són aspectes que 
con!guren el nostre fer diari. 
Aquests professionals són els que donen 
prestigi al Centre i ens situen com a 
referent en l’àmbit educatiu de l’entorn 
i, perquè no, del nostre país.

Treballar amb continguts digitals 
i competencials utilitzant totes les eines 
que la tecnologia ens posa a l’abast 
contribueix a la millora del rendiment 
acadèmic i aconsegueix motivar 
l’alumnat. Fer notòria la nostra presència 
dins la població amb manifestacions 
culturals, cíviques, de voluntariat i 
esportives ens fa créixer com a persones 
i entitat. 

Així doncs, pas a pas, i sense pensar 
en com hauria pogut ser el nostre 
naixement sense crisis ni retallades, 
anem treballant per aconseguir l’institut 
que Tiana es mereix. Endavant!

Endavant!



EL TRESOR VERD 
DE TIANA

Prevenció d’incendis 
a la Serralada de Marina

Implicació ciutadana en la 
defensa de l’entorn natural

Un paisatge inspirador

LA NOTÍCIA

Després de pràcticament quatre mesos 
de sequera, la primavera ha portat la 
primera alegria en forma de pluges, 
especialment durant el mes d’abril. 
El risc d’incendis al nostre entorn natural 
s’ha rebaixat considerablement però, tot 
i així, el Parc de la Serralada de Marina 
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L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona 
inicien tasques per a la defensa de la 
massa forestal del municipi davant el risc 
d’incendis

té a punt tot el dispositiu per afrontar 
la campanya forestal que s’iniciarà l’1 
de juny. Per la seva banda, l’Ajuntament 
té en marxa diversos projectes de 
manteniment i millora dels boscos de la 
vila per tal de posar en valor el patrimoni 
natural del municipi. 

L’espai lliure que envolta 
el municipi forma part 

de la identitat tianenca, 
és font d’inspiració i dóna 

caràcter a la vila
Héctor González

Campanya de prevenció incendis

Quan arriben aquestes dates s’activa 
la maquinària per garantir que aquest 
entorn natural no desaparegui com a 
conseqüència d’un incendi forestal com 
el què va afectar Tiana el 1994. “En els 
últims anys hem avançat moltíssim”, 
constata la directora del Parc de la 
Serralada de Marina, Cinta Pérez, qui 
també subratlla que “la gent està molt 
conscienciada que tenim uns recursos 
naturals que hem de defensar entre 
tots”. En aquest sentit, Pérez a!rma que 
l’estratègia per protegir els boscos de 
Tiana del possible risc d’incendi passa 
principalment per activar un operatiu de 
vigilància a través de les torres de guaita. 

Una altra vessant important en el terreny 
de la prevenció és la neteja de camins. 
El 2011 l’Ajuntament va arranjar el camí 
d’accès al Turó dels Nou Pins i aquest 
2012 farà tasques de manteniment al 
què uneix Can Fàbregas amb el Turó 
del Bessó.

Un dels exemples de la implicació 
ciutadana en la defensa del medi natural 
és el grup de voluntaris ambientals, 
format principalment pels nois i noies 
dels Trucs de l’AEGI Roger de Flor. 

La iniciativa va sorgir de la Regidoria 
de Medi Ambient de l’Ajuntament amb 
“l’objectiu de fomentar la participació 
ciutadana en la conservació i millora de 
l’entorn natural”, explica la responsable 
de l’O!cina d’Informació Ambiental de 
la Virreina, Sara Piqueras, “i l’experiència 
en aquest àmbit ha estat molt positiva”, 
tal com es desprèn dels resultats de 
projectes com l’elaboració d’un petit 
viver forestal on es planten espècies 
autòctones d’un especial interès de 
conservació com el marfull o el llentiscle. 

Però més enllà de les actuacions en el 
medi natural, el consistori també s’ha de 
fer càrrec de la campanya de prevenció 
d’incendis dins del nucli urbà. 
En aquest àmbit, el govern local ha 
emprès, com cada any, una campanya 
d’informació als propietaris dels solars 
particulars recordant-los les seves 
obligacions a l’hora de mantenir l’espai 
en condicions òptimes d’higiene 
i salubritat. 

El creixement de males herbes, a més 
de donar mala imatge i facilitar la 
proliferació de rosegadors, pot signi!car 
un perill en moments puntuals com la 
celebració de la nit de Sant Joan.

Les suaus ondulacions de les muntanyes 
de la Serralada de Marina són un tret 
característic del paisatge de Tiana, una 
imatge que inclús adopta el símil de 
les vores d’una mitològica petxina que 
protegeix el municipi dels vents 
del nord. 

El Rocar, els Nous Pins o la Conreria són 
punts neuràlgics d’un espai natural cada 
vegada obert a més col·lectius del poble 
a través d’activitats com les rutes en 
BTT o els itineraris a peu des de l’O!cina 
d’Informació Ambiental. De fet, des de 
l’Ajuntament de Tiana aquesta proposta 
d’oci es contempla com una bona 
manera per fomentar el turisme 
de proximitat, ja que el municipi té un 
75% de sòl no urbanitzable.

“L’espai lliure que envolta el municipi 
forma part de la identitat tianenca, 
és font d’inspiració i dóna caràcter a la 
vila”, a!rma el regidor de Medi Ambient, 
Héctor González, qui també sentencia 
que “en general els tianencs i tianenques 
coneixen i estimen els boscos que 
formen part del seu entorn natural 
més immediat i, per tant, duen a terme 
accions per a la seva conservació”.



ÉS D’ACTUALITAT

Policia local X2

La iniciativa -a càrrec de l’alcaldessa 
de Tiana, Ester Pujol, i del Regidor de 
Seguretat de Montgat, Tomàs Cabreja,- 
és el resultat del consens i la bona 
entensa que ambdós municipis es 
professen en matèria de prevenció 
i seguretat ciutadana.
 
La col·laboració ha vingut precedida pels 
repunts puntuals de la taxa deliqüencial 
a ambdues localitats dels darrers mesos 
i, que si bé continua situant Tiana com el 
municipi del Maresme amb la taxa més 
baixa de la comarca, feia adient la posada 
en marxa de propostes adreçades a 
reforçar els dispositius de la Policia Local 
i dels Mossos d’Esquadra desplegats 
al nostre municipi. 

Sense encetar un canvi de les 
organitzacions policials ni incrementar 
el pressupost destinat a Seguretat 
Ciutadana, ambdós municipis aposten 
per optimitzar els recursos disponibles, 
l’intercanvi d’informació i, en de!nitiva 
per la coopperació i la suma d’esforços.

Així, el patrullatge tradicional està 
donant pas al desplegament d’altres 
dispositius de prevenció i que comporten 
disposar d’una major cobertura de punts 
de control en les diverses vies d’entrada 
a la vila de Tiana en horaris considerats 
com a “sensibles”, incrementar els agents 
policials en torns de tarda-nit i caps 
de setmana, o establir patrullatges 
aleatoris tant a Tiana com a Montgat, 
entre d’altres. 

L’experiència, conclourà amb la 
signatura d’un conveni de col·laboració 
intermunicipal entre ambdues localitats.

Presentació 
de la 8ena edició 
de l’123 del pallasso

La direcció de l’123 del pallasso ha 
con!rmat que aquest 2012 Tiana tornarà 
a acollir el festival de circ. Moguts per la 
gran resposta del públic i per les ganes 
de mantenir viva l’empremta de Joan 
Armengol en el món del circ, Can Boter 
i De Mortimers decideixen portar a terme 
la 8ena edició. Abans, però, tenen previst 
organitzar una festa de presentació a 
!nals de maig, per tal que els veïns i les 
veïnes de la vila puguin fer un tast del 
què es podrà degustar a l’estiu a la carpa 
que s’instal·larà a la zona poliesportiva 
del 5 al 8 de juliol. 

L’acte de presentació també servirà per 
demanar suport econòmic als ciutadans a 
través d’un projecte de micromecenatge. 
Mitjançant la plataforma Verkami el 
públic a qui va dirigida la creació es 
converteix en mecenes i, a canvi de les 
seves aportacions, rep recompenses 
exclusives. 

A banda d’això, Armengol també ha 
subratllat que “intentarem que els 
espectadors no notin de cap manera 
que el festival ha patit retallades, ja que 
mantindrem la qualitat de programació 
dins la carpa”. El que sí que segurament 
patirà una reducció és la programació 
gratuïta que es repartia pels carrers 
de Tiana. 
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Tiana homenatja els 
alcaldes republicans 
exiliats

La commemoració del Dia de la 
República, el 14 d’abril, va tenir un 
caràcter especialment emotiu. Com ja és 
tradició, Tiana va homenatjar els alcaldes 
republicans que van haver de marxar a 
l’exili, Eduard Simó, Marcel·lí Garriga 
i Josep Rosselló, amb l’ofrena #oral a les 
fotogra!es de les escales de l’Ajuntament. 

Però aquest any, a més, es va dotar 
l’acte d’una major rellevància amb la 
presentació pública d’una nova entitat 
amb el nom de Records Republicans, 
que ha nascut amb la !nalitat de donar 
reconeixement als alcaldes tianencs que 
van regentar la Casa de la Vila durant 
aquella època.

A la commemoració, celebrada a la 
sala de plens municipal, hi van assistir 
familiars de Josep Rosselló, que es van 
desplaçar a Tiana des de França. La !lla 
de l’antic batlle de Tiana, Antonieta 
Rosselló, es va mostrar “molt il·lusionada” 
pel fet que el poble no hagi oblidat la 
!gura del seu pare.

Precisament aquest és l’objectiu de la 
recent creada entitat, la de mantenir 
viu el seu llegat ja que “el pitjor que 
ens podria passar com a poble és que 
deixéssim caure en l’oblit els nostres 
propis personatges i la gent que 
ho va donar gairebé tot per la vila”, 
segons paraules del periodista Enric 
Canals, membre fundador de Records 
Republicans i autor del documental 
“Jesús Monzón, el líder oblidat per la 
història”, que es va projectar a la sala 
d’exposicions d’El Casal. 

Des del passat 10 d’abril, les Policies Locals 
de Tiana i Montgat patrullen conjuntament 
arreu del territori d’ambdues localitats

Es crea l’entitat Records Republicans en 
reconeixement a Eduard Simó, Marcel·lí 
Garriga i Josep Rosselló

L’organització demana a la ciutadania 
que sigui el seu mecenes

En els moments actuals 
aquesta és una molt bona 

via de !nançament que 
també et serveix per 

comprovar l’acceptació del 
festival entre la ciutadania

Lluc Armengol

Els senyals de trànsit i altres rètols 
indicadors d’arreu del municipi estrenen 
nova imatge gràcies a l’actuació conjunta 
de la Policia Local de Tiana i les Brigades 
Municipals. Aquest canvi d’imatge 
consisteix en l’eliminació dels gra!tis 
que malauradament envaeixen sovint 
els elements urbans de la vila. 

L’actuació consisteix en una primera fase 
d’identi!cació setmanal de les pintades 
segons zones de la vila i va acompanyada 
de fotogra!es que permeten localitzar 
fàcilment l’element malmès. En un segon 
moment, part de l’equip de les Brigades 
Municipals porta a terme la neteja 
corresponent i presenta noves fotogra!es 
amb la feina realitzada així com el temps 
de treball efectiu dedicat. D’aquesta 
manera, Serveis Tècnics i Via Pública 
podran disposar d’una plani!cació 
acurada del què suposa mantenir una 
correcta senyalització general de Tiana. 

Assenyalar que en el darrer ple del mes 
de març es va aprovar per unanimitat de 
tots els grups municipals la modi!cació 
de l’Ordenança de Convivència Ciutadana 
en la qual s’eleva la sanció per embrutar 
els carrers amb pintades a 150€, pel 
cas d’un primer incompliment de la 
prohibició de pintades i de 300€, en cas 
de reincidència. Es preveu la possibilitat 
que els menors de 18 anys intercanviïn 
la sanció econòmica per serveis 
substitutoris majoritàriament adreçats 
a la cura de la via pública i, entre ells, 
la neteja dels gra!tis. Des de la Regidoria 
de Joventut no es descarta la possibilitat 
de destinar un mur del poble a la pintura 
artística urbana i que permeti posar color 
a alguna de les tanques del municipi 
a banda de donar joc als/les joves artistes 
de Tiana. 
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Gra!tis fora!! El Futsal Tiana rep 
visites internacionals

El transcendental partit que va disputar 
el Futbol Sala Tiana contra la Garriga 
FS i que va !nalitzar amb empat a 3, 
va comptar amb la presència de Jordi 
Eduardo i Gemma Torres, president 
i vicepresidenta de la Federació Catalana 
de Futsal, Juan Antoni Fernández, 
seleccionador Nacional, els comissionats 
d’Esports de l’Ajuntament de Tiana, 
Jordi Puyaltó i Pere Sánchez, i de Manuel 
Sánchez el president de la Federació 
Colombiana i vicepresident de la 
Associació Mundial de Futbol Sala. 
“El Futbol Sala, a Colòmbia, és el segon 
esport del país després del futbol onze. 
Hi ha més de 50.000 llicències i cada 
departament, uns 30, té la seva 
pròpia lliga”. 

Sánchez ha destacat també el nivell 
del Futbol Sala català i tianenc: “la veritat 
és que es nota que els jugadors locals 
tenen molta qualitat”, subratllant 
“la velocitat del joc”. 

També va esmentar el Mundial 
aconseguit per la seva selecció quan 
ell n’era el responsable: “El país es va 
centrar en aquell mundial i el vàrem 
poder guanyar clarament ”. Finalment, 
va convidar a tothom al Mundial Femení 
que es celebrarà al mes d’abril del proper 
2013. “Convido a Colòmbia per tal de 
gaudir del millor Futbol Sala Femení del 
moment, incloent-hi la Selecció Catalana”

Destapa’t per l’aigua: 
Tiana estalvia aigua!

Tiana és un dels municipis amb un 
consum d’aigua més elevat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 139 litres 
per persona/dia (un 29% per sobre de 
la mitjana). El principal consumidor 
d’aigua és el sector domèstic, el 60% dels 
habitatges són cases unifamiliars amb 
jardí i un 30% d’aquest consum es pot 
atribuir al consum d’aigua als jardins.

Per a aprendre senzills trucs per reduir el 
consum d’aigua de la vostra llar podreu 
visitar l’exposició “Nova cultura de l’aigua” 
del 7 al 12 de maig a la Biblioteca Can 
Baratau i assistir a la xerrada: “Entendre 
la factura de l’aigua”: com estalviar aigua 
a la llar, el dia 10.30h de maig a les 19h, 
també a la Biblioteca. 

Podreu recollir els vostres Kits d’estalvi 
d’aigua a l’O!cina d’Informació 
Ambiental Dimarts i Dijous de 17 a 18h 
T. 933955107. 
(Fins a exhaurir-ne les existències). 

El kit inclou un airejador, un reductor 
de volum per a la cisterna del wc, 
una guia de l’estalvi domèstic a les llars 
i una guia pràctica de xerojardineria. 

El 27 de maig a les 11h al Punt 
d’Informació de la Virreina podreu 
aprendre els usos de l’aigua dels 
ecosistemes mediterranis i alguns 
consells per dissenyar els nostres jardins 
a partir d’un itinerari guiat.

Envia’ns una fotogra!a teva a 
casaljovestiana@hotmail.com, 
amb el tap, imatge de la campanya 
i un consell d’estalvi d’aigua i, 
participaràs en un concurs 
on el premi seran dos abonaments 
per a la piscina d’estiu.

ÉS D’ACTUALITAT

S’ha iniciat una campanya que realitza
la Brigada Municipal per netejar sobretot 
senyals de trànsit i plaques de carrer

L’Ajuntament amb el suport de la Diputació 
de Barcelona ha posat en marxa 
una campanya amb l’objectiu de reduir 
el consum d’aigua a les nostres llars

Les autoritats més importants del Futbol 
Sala visiten la vila de Tiana i demostren 
la importància de l’equip local

Convido a Colòmbia 
per tal de gaudir del millor 

Futbol Sala Femení 
del moment, incloent-hi 

la Selecció Catalana
Manuel Sánchez

mailto:casaljovestiana%40hotmail.com?subject=
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Primeres Jornades 
de Salut i Benestar 
de Tiana

L’Associació de Comerciants i Serveis 
de Tiana (ACIST) organitza les primeres 
Jornades de Salut i Benestar de la vila. 
Es celebraran el proper 27 i 28 d’octubre 
i tindran com a nucli central una 
programació de conferències, tallers 
i exhibicions al voltant d’aquest àmbit. 

Però abans que això passi, l’ACIST, vol 
convidar la ciutadania a proposar els 
temes que més els interessen i és per 
això que des del passat mes d’abril s’han 
instal·lat urnes a diversos comerços 
i punts estratègics de Tiana on els veïns 
i veïnes del municipi hi poden dir la seva.

“Ja que decidim organitzar unes jornades 
d’aquesta magnitud a Tiana, pensem que 
és molt important escoltar què ens diu la 
població per donar resposta realment a 
les seves inquietuds”, ha explicat una de 
les portaveus de l’Associació, la directora 
del centre de psicologia i logopèdia 
Senide, Mery Cruz.

Un dels objectius de les Jornades 
de Salut i Benestar de Tiana és donar 
a conèixer el gran nombre de 
professionals d’aquest àmbit que estan 
prestant els seus serveis al municipi. 
Des de logopedes, oftalmòlegs o 
!sioterapeutes !ns a professionals del 
ioga, compartiran els seus coneixements 
amb el públic general per tal 
d’aconseguir més visibilitat. 

En la mateixa línia del foment de la 
participació de la ciutadania, l’ACIST 
també ha convocat un concurs per 
dissenyar el logo de les jornades, tal 
i com van fer amb la imatge 
de l’Associació. 

“El pa i la coca del 
teatre” a Can Pau

El forn Germans Solà de Tiana es va 
sumar el passat mes de març a la 
iniciativa “El pa i la coca del teatre”, 
posada en marxa per l’Associació d’Actors 
i Directors Professionals de Catalunya 
i que va voler celebrar el Dia del Teatre 
d’una manera original. 

Darrera el taulell de “Can Pau” vam poder 
trobar algunes cares habituals. 
Els actors Anna Azcona i Òscar Intente 
es van posar el davantal dissabte 24 
de març per despatxar a tot aquell que 
s’acostés al forn, i ho van fer no només 
per retre homenatge a les arts escèniques 
sinó també per sumar-se a una causa 
solidària, ja que per cada coca o pa 
elaborat especialment per a aquesta 
ocasió, es donaven 50 cèntims dels 
tres euros que costava cada peça a la 
Fundació Esclerosi Múltiple. 

Una de les propietàries de la #eca, Pilar 
Solà, ha a!rmat amb satisfacció que van 
voler “apro!tar la gran cultura teatral que 
hi ha a Tiana per adherir-se a aquesta 
iniciativa solidària”. Per la seva banda, 
la resposta tant dels clients com dels 
actors va ser “molt positiva”. Una de les 
participants, Anna Azcona, bromejava 
amb Pilar Solà demanant-li que la deixés 
tornar a posar-se darrera del taulell de 
tant en tant “per no perdre la pràctica”.

Concretament el què van vendre 
a “Can Pau” per a aquesta ocasió va ser 
un pa i una coca en forma de la màscara 
representativa del teatre. La cara alegre 
de la comèdia era la coca dolça, feta a 
partir d’un brioix blanc, un de cacau 
i avellanes, i la màscara de la tragèdia 
era un pa salat fet a base de farigola, oli 
i sal fumada.

Vedantanghal I, 
nou centre de reforç 
gràcies a Eumaserveis

L’organització Laia Foundation treballa 
des de l’any 2005 amb les comunitats 
més desfavorides de l’Índia contribuint al 
seu desenvolupament social i econòmic.

Tamil Nadu és l’estat de l’Índia en pitjor 
situació en termes de qualitat educativa. 
Aquí menys d’un terç dels estudiants de 
5è de primària poden llegir un text de 2n 
de primària en la seva llengua materna.
En resposta a la crisi del sistema educatiu 
públic, l’organització Laia Foundation, 
conjuntament amb un grup de pares 
i mares d’alumnes conscienciats de 
la problemàtica, va crear l’any 2005 
centres de reforç escolar que funcionen 
als vespres. Tiana té relació amb 
Vedanthangal des del passat 2011, 
any en què l’escola Lola Anglada es 
va agermanar amb un dels centres 
de reforç d’aquest poble de l’Índia, el 
centre Vallayaputhur. Aquest any 2012 
ha estat Eumaserveis escolars qui ha 
fet possible, amb les seves aportacions 
econòmiques mensuals, el centre de 
reforç escolar Vedanthangal I, donat que 
amb aquesta contribució econòmica la 
Laia Foundation pot cobrir les despeses 
del centre. El poble de Vedanthangal 
disposa ara de quatre centres de reforç, 
en els quals divideixen els estudiants per 
grups d’edat. Al centre Vedanthangal I hi 
assisteixen els més petits, uns 40 alumnes 
de preescolar !ns a tercer de primària.

ÉS D’ACTUALITAT

El 27 i 28 d’octubre es celebrarà un cicle 
de xerrades i tallers organitzat per l’ACIST 
per donar difusió als seus serveis

L’organització Laia Foundation cobreix les 
despeses del centre de reforç Vedanthangal 
gràcies a les aportacions d’Eumaserveis 
escolars i El Cau

El forn Germans Solà celebra el Dia 
del Teatre amb una campanya solidària

El Cau també hi col·labora

L’Agrupament Escolta i Guia Roger 
de Flor també ha col·laborat amb 
Laia Foundation, ja que li ha donat 
la quantitat de 1.450€, import de la 
recaptació de la barra de bar de la 
passada Festa de Cap d’Any.

ÉS D’ACTUALITAT

4ª Mostra 
gastronòmica i del vi: 
El Tast Tiana 2012

El nombre de participants del Tast Tiana 
aquest any s’ha consolidat i ampliat 
a 12 restaurants, 8 de Tiana i 4 dels 
municipis veïns, a 2 pastisseries locals 
i a 8 cellers de la DO Alella. 

S’augmenta l’oferta i varietat 
gastronòmica així com la dels vins. 
L’objectiu és oferir una mostra dels 
productes de qualitat que es poden 
trobar a Tiana així com dins del territori 
DO Alella. 

L’Ajuntament amplia les dates, s’han 
organitzat visites guiades als cellers 
participants, un tast de vins popular 
i sessions formatives amb sommeliers 
experts en maridatges. 

De les diverses activitats ja consolidades, 
tornarem a poder gaudir de la setmana 
dels menús degustació, a càrrec dels 
restauradors locals, de l’1 al 17 de juny, 
dels tallers infantils, concerts de música 
en viu, etc. 

L’objectiu del Tast Tiana és promocionar 
i impulsar els productes locals a través 
dels restauradors, i donar a conèixer les 
qualitats i varietats dels vins DO Alella. 
L’altre repte és posicionar la mostra 
gastronòmica com un esdeveniment 
comarcal, i millorar cada any l’oferta 
d’activitats que ens serveixen per donar 
a conèixer la DO Alella.

L’organització del Tast ha anat a càrrec 
de la Regidoria de Promoció Econòmica 
i de l’ACIST (Associació de Comerciants 
i Serveis de Tiana), que organitzen 
algunes de les activitats fruit de la bona 
sintonia que hi ha amb el consistori. 

Una biblioteca 
de números

L’anàlisi i avaluació són una de les claus 
per oferir un bon servei públic i millorar-
lo en els seus punts febles, en aquest 
sentit, us volem presentar els resultats 
de la Biblioteca Can Baratau del 2011.

Tal com us avançàvem al bloc de la 
biblioteca, el 49,07% de la població 
de Tiana té el carnet de la biblioteca.
Diàriament passen per aquest 
equipament municipal 118 persones. 
Durant el 2011, cada dia, hem deixat 106 
documents (llibres, revistes, cd, dvd...) 
als usuaris de la biblioteca i hem 
aconseguit que 2.841 persones, visitin 
els nostres blocs.

De l’enquesta d’usuaris que vam fer a 
!nal d’any, se’n desprèn que els usuaris 
valoren la biblioteca amb un 7,72.
Però la biblioteca, és un accés directe a 
la informació i a la cultura, i aquesta no 
es troba sempre en els llibres. Internet, 
ja fa temps que forma part de la nostra 
cultura, i és per això que la Xarxa de 
Biblioteques Municipals ofereix el servei 
de wi-! als seus usuaris. En aquest 
sentit cada dia hi ha 14 persones que es 
connecten gratuïtament a la nostra xarxa, 
d’aquestes persones el 8% són majors de 
65 anys. Un senyal més que la biblioteca 
és per a tothom.

Però volem seguir millorant i volem 
arribar a més gent. És per això que a 
partir del dia 5 de juliol de 2012, la 
biblioteca modi!carà el seu horari:

Tiana inaugura 
una gatera i controla 
les colònies

El passat 14 d’abril es va inaugurar la 
gatera de Tiana que està destinada a gats 
malalts i als petits que estan en adopció. 

Aquesta gatera té unes mides de 12x4m. 
Segons Rosa Puigvert, membre de la 
protectora Aprota’t, “aquesta gatera està 
enfocada a treure els gats malalts i molt 
vells del carrer i que entrin els gats petits 
per poder donar-los en adopció, en cap 
moment està pensada per poder fer el 
control de les colònies que tenim 
a la vila”. 

Per altra banda, la protectora també 
s’encarrega del control de les diverses 
colònies que hi ha al nostre poble, entre 
15 i 20. L’Ajuntament té l’obligació 
de controlar aquestes colònies, ja que 
la llei prohibeix l’eliminació. En aquest 
aspecte es treballa per esterilitzar els 
gats. Un exemple del bon funcionament 
els darrers anys ha estat la que hi havia 
localitzada entre Josep Pla i Pau Casals 
que està pràcticament extinta. 

Per aquest motiu l’Ajuntament i 
la protectora Apropa’t treballen 
per solventar-les. Segons Puigvert 
el problema és que “hi ha molts 
abandonaments i sempre es deixen a les 
colònies, i els nostres voluntaris estan 
molt atents”. Es demana que no s’ alimenti 
els gats, que ho fan els voluntaris.

9

Restaurants, cellers i comerciants de Tiana 
ofereixen els seus productes en una mostra 
gastronòmica plena d’activitats relacionades 
amb el bon menjar i el vi DO Alella

Està situada a Can Mogas. 
A més es treballa en el control de les 
diverses colònies que hi ha al poble

La biblioteca presenta els números 
de l’any 2011 amb un molt bon resultat

Hi ha molts 
abandonaments i sempre 

es deixen a les colònies 
i els nostres voluntaris 

estan molt atents
Rosa Puigvert

NOU HORARI: dilluns a divendres 
de 16.00 a 20.30h i dimarts 
(coincidint amb el mercat) 

i dissabte de 10 a 14h 
(dimecres al matí, tancat)
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Tiana Antica torna 
a la vila aquest 2012

Un certamen que contarà amb uns 
artistes que han renunciat al seu catxet 
per tal de donar suport al festival. 

Tots els actes seran a l’ermita de l’Alegria 
de Tiana i tindran un preu de 5 euros 
l’entrada. 

Després de moltes negociacions el 
col·lectiu Visigodia ha aconseguit portar 
en el primer cap de setmana del festival 
les actuacions de William Walters i 
Xavier Alern, que tocaran les violes de 
mà. També es contarà amb el conjunt 
de 9 muses que amb el clavicèmbal 
i el traverso, com a peces claus i, 
conjuntament amb la soprano Susanna 
Crespo, ens portaran música ibèrica 
del segle XVIII.

El segon cap de setmana, serà Bianchina 
que ens portaran els seus acords i 
Alfred Fernandez i Patricia McGill que 
interpretaran el seu “Recuerde el Alma 
Dormida”, i que clouran el festival 
d’aquest any a la mateixa ermita de 
l’Alegria, punt neuràlgic d’aquest Tiana 
Antica 2012.

Recollida de signatures 
per la 6a hora 
a les escoles públiques

Les AMPAs de l’Escola Lola Anglada i 
Tiziana estan recollint signatures perquè 
es torni a implantar la sisena hora a 
les escoles públiques. Les associacions 
tianenques s’han sumat així a la 
campanya de la Federació de pares i 
mares d’alumnes de Catalunya (FAPAC) 
per lluitar per la democràcia, la igualtat 
d’oportunitats i contra la discriminació 
en el sistema educatiu català.

L’acció ha adquirit un major ressò 
mediàtic a nivell català després que, 
per primera vegada, el Parlament hagi 
decidit tirar enrere la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) que van presentar davant 
l’organisme català. Però tot i la negativa 
de la Generalitat a admetre a tràmit la ILP, 
les AMPAs han decidit continuar amb la 
recollida de signatures !ns el proper 21 
de juny. Concretament a Tiana un dels 
portaveus de la Comissió 6a hora per 
tothom, Ismael Guzmán, ha quali!cat 
d’”indignant” la decisió del Parlament 
i ha a!rmat que, per coherència, 
s’ha de continuar lluitant i “posar les 
esperances” en el recurs d’empara que 
la FAPAC presentarà davant del Tribunal 
Constitucional.

L’argument que posen sobre la taula per 
continuar amb la campanya és que la 
desaparició de la sisena hora representa 
un retrocés en l’equitat de l’ensenyament 
català, ja que l’escola concertadacontinua 
fent sis hores de docència al dia. 

El gruix de les accions les van fer durant 
el passat mes d’abril a actes populars 
com com la celebració de la Diada de 
Sant Jordi el passat 21 d’abril a la Plaça 
de la Vila. 

Treure la 6a hora ha suposat un 
retrocés de l’ensenyament públic. 

ÉS D’ACTUALITAT

Els  organitzadors continuen amb 
el certamen sense el suport econòmic 
de l’Ajuntament.

Els pares i mares reivindiquen l’equiparació 
de les hores lectives amb les escoles 
concertades

Homenatge a Lola 
Anglada per celebrar 
Sant Jordi

Tiana va celebrar la diada de Sant Jordi 
dissabte 21 d’abril, avançant-se a la 
data o!cial, amb un acte a la Plaça de la 
Vila organitzat per l’Editorial Meteora, 
la Biblioteca Can Baratau i Ràdio Tiana 
a través de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. Al llarg de la jornada, que 
es va allargar durant tot el matí, diverses 
personalitats i entitats de la vila van llegir 
contes de Lola Anglada, la coneguda 
escriptora i il·lustradora que visqué 
durant anys al nostre municipi. 

Davant d’una Plaça de la Vila 
ben concorreguda, entitats tant 
representatives com els grups de teatre 
o la Societat Coral Joventut Tianenca, 
van posar veu als contes de la 
il·lustradora tianenca. 

A més, personalitats com Jordi 
Villacampa, president del Club Joventut 
de Badalona, el conegut actor català 
Miquel Gelabert o el periodista Jordi 
Cervera van voler participar també 
d’aquesta experiència. 

Personatges tan reconeguts del món 
literari com el Martinet, el Senyor 
Llangardaix o El més petit de tots van ser 
els protagonistes de l’acte a través de la 
lectura dramatitzada dels contes i també 
gràcies a una escenogra!a feta a base 
dels capgrossos del col·lectiu Can Boter.

Paral·lelament, mentre es desenvolupava 
la jornada, tres estudiants de l’institut 
de disseny Pau Gargallo van anar 
dibuixant reinterpretacions de les 
històries que s’anaven llegint i la mainada 
present a l’acte va ser l’encarregada de 
posar-hi color. 

Tiana celebra el Dia del Llibre 
amb una lectura de contes amb convidats 
com Jordi Villacampa o Miquel Gelabert

El festival torna a ser apte 
per a disminuïts visuals

Aquest any, com ja es va fer en l’edició 
anterior, tots els concerts tindran al 
!nal una part de descoberta tàctil dels 
instruments, per a aquelles persones amb 
discapacitat visual i que vulguin conèixer 
instruments tan poc habituals com la 
viola de mà, la tiorba o el llaüt.
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El Ple Municipal del passat 22 de març 
en la seva sessió extraordinària va aprovar 
inicialment un Pressupost de 8,6 milions 
d’euros per aquest any. Els comptes 
municipals s’aproven amb els vots a favor 
del PSC, ERC i PP i amb els vots en contra 
de CiU i GENT. 

“L’aprovació del pressupost és el 
primer pas d’un full de ruta que es 
desenvoluparà al llarg de tot el Pla 
de Mandat i que ha de portar a Tiana 
a una situació econòmica i !nancera 
comfortable en els dos propers dos 
anys”. D’aquesta manera el Regidor 
d’Hisenda, Jose Navarro presentava en 
sessió plenària les línies d’actuació per a 
aquest any 2012 i que ja es varen iniciar 
amb la proposta del pla de sanejament 
que la Diputació de Barcelona lliurà a 
l’Ajuntament el passat mes de febrer. 
Aquest pla de sanejament va ser 
presentat al mateix plenari del consistori 
per ser aprovat juntament amb els 
pressupostos d’enguany. De nou, els 
grups de CiU i GENT varen votar 
en contra. El pressupost de 2012 ve 
marcat per una reducció important 
respecte l’any 2011 tant de les despeses 
(un 11,79% menys ó  el seu equivalent 
en  -1.011.274 euros) com d’ingressos (un 
10,59% ó -912.041 euros) i està quali!cat 
per l’equip de govern com “un pressupost 
de màxims gestionant els mínims”.

Equitat -en cap moment la reducció 
dels ingressos municipals pot portar 
implícita la reducció de l’activitat 
assistencial a aquells ciutadans/es 
que més ho necessitin-; Realisme -el 
pressupost sols contempla la consignació 
d’ingressos con!rmats a data actual, de la 
mateixa manera que recull la totalitat de 
despeses existents i reals en el consistori-; 
i Visió a llarg termini -la sol·licitud d’un 
préstec a deu anys per valor d’1,8M€ 
en el marc del Plan de Ajuste del govern 
central destinat a eixugar el dè!cit i 
pagar les inversions pendents- són les 
màximes que han regit l’elaboració dels 
comptes municipals. 

Per a l’equip de govern “l’any 2012 ha 
de suposar un any d’in#exió de la gestió 
econòmica i !nancera de l’Ajuntament de 
Tiana respecte el mandat anterior”. D’una 
situació de suspensió de pagaments, 
amb una ràtio d’endeutament del 80% 
i amb un dè!cit proper a 1.3M€, es 
proposa sanejar les !nances municipals 
i posicionar l’ajuntament l’any 2014 dins 
d’un marc econòmic confortable amb 
una rati d’endeutament del 54% 
i un superàvit superior a 1M€.

L’exercici per a aquest any és fruit 
de la necessitat de recuperar l’equilibri 
pressupostari trencat l’any 2009 i que 
deixà l’Ajuntament de Tiana amb una 
situació !nancera de!citària i tècnicament 
en suspensió de pagaments. 

Recordar que l’Alcaldessa de Tiana, 
Ester Pujol, va ser citada pel Departament 
de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya on s’instava 
urgentment a 40 ajuntaments d’arreu de 
Catalunya i entre d’ells el nostre, a la presa 
de mesures econòmiques i !nanceres en 
pro de la sostenibilitat local. 

El pressupost d’enguany posa l’accent, 
entre d’altres, en: 
Manteniment dels serveis públics, 
especialment en matèria de serveis a les 
persones. Així i tot, es redueix el Capítol 
2 (Compra de béns corrents i serveis) 
un -5,53% o -199.016€ respecte el 
pressupost 2011. S’imposa l’obligatorietat 
d’acompanyar els serveis actuals i futurs 
d’estudis de costos, així com la reducció 
mitjana d’un 10% de la despesa variable 
de cada regidoria. 

Actuacions de microurbanisme en 
totes les zones de Tiana, tot apostant 
pel manteniment i millora de la via 
pública. Es congela el Capítol 6 dedicat a 
inversions, que cau en un -61,5% 
o -529.731€. 

Sostenibilitat de l’organització interna 
de l’ajuntament, amb una reducció no 
agressiva de la plantilla retornant al nivell 
de l’any 2006. El Pla de Sanejament marca 
una disminució del Capítol 1 (Personal) 
per valor de -225.000€, afectant en 
diversa intensitat a un total de dotze llocs 
de treball. 

 ESTAT DE DESPESES 2011 2012 2012 2012 2011-2012 INCREMENT 

CAP. DESCRIPCIÓ AJUNTAMENT AJUNTAMENT AJUSTAMENTS AJUNTAMENT DIFERÈNCIES AJUSTAT

1 DESPESES PERSONAL 2.586.733,00 2.360.994,00 0,00 2.360.994,00 -225.739,00 -8,73%

2 COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS 3.602.023,00 4.154.949,00 -751.942,00 3.403.007,00 -199.016,00 -5,53%

3 INTERESSOS PRÈSTECS 218.000,00 254.000,00 0,00 254.000,00 36.000,00 16,51%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 615.290,00 676.368,00 -218.183,00 458.185,00 -157.105,00 -25,53%

6 INVERSIONS 862.012,00 332.281,00 0,00 332.281,00 -529.731,00 -61,45%

7 TRASNFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 19.317,00 0,00 19.317,00 19.317,00 0,00%

8 ACTIUS FINANCERS 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00%

9 PASSIUS FINANCERS 680.000,00 725.000,00 0,00 725.000,00 45.000,00 6,62%

TOTAL ESTAT DE DESPESES 8.579.058,00 8.537.909,00 -970.125,00 7.567.784,00 -1.011.274,01 -11,79%

 ESTAT D'INGRESSOS 2011 2012 2012 2012 2011-2012 INCREMENT 

CAP. DESCRIPCIÓ AJUNTAMENT AJUNTAMENT AJUSTAMENT AJUNTAMENT DIFERÈNCIES INCREMENT

1 IMPOSTOS DIRECTES 4.338.472,00 4.219.793,00 0,00 4.219.793,00 -118.679,00 -2,74%

2 IMPOSTOS INDIRECTES 100.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 30.000,00 30,00%

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.257.407,00 1.795.712,00 -696.867,00 1.098.845,00 -158.562,00 -12,61%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.960.515,00 2.061.055,00 -218.183,00 1.842.872,00 -117.643,00 -6,00%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 122.000,00 142.762,00 0,00 142.762,00 20.762,00 17,02%

6 ALIENACIÓ INVERSIONS 700.000,00 39.500,00 0,00 39.500,00 -660.500,00 -94,36%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 122.919,00 215.500,00 0,00 215.500,00 92.581,00 75,32%

8 ACTIUS FINANCERS 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00%

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 8.616.313,00 8.619.322,00 -915.050,00 7.704.272,00 -912.041,00 -10,59%

Podeu consultar els pressupostos municipals 2012 i la Memòria d’Alcaldia que els acompanya al web municipal www.tiana.cat

L’Ajuntament 
aprova inicialment 
els pressupostos 
per al 2012 

ÉS D’ACTUALITAT

http://www.tiana.cat
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Aurora Santos

L’Aurora viu a Montgat. Té 42 anys i en fa 
11 que forma part del servei de neteja 
municipal de Tiana. Es de!neix com una 
persona tímida, però aquesta feina l’ha 
canviat molt; tothom la coneix i li agrada 
saludar els veïns. Cada dia aixeca més 
de 300 quilos de residus, “que Tiana ha 
crecido mucho”, ara hi ha carrers i cases 
on abans hi havia muntanyes. El temps 
que més li agrada és la primavera, quan 
les fulles broten i no cauen, com a la 
tardor. 

Per treballar més i millor voldria una 
màquina nova per escombrar els carrers, 
com la que va veure una vegada a 
Madrid, que funcionava amb aigua 
i no feia soroll. Reivindica que la gent 
se senti responsable a l’hora de llençar 
les escombraries, que no es pot fer de 
qualsevol manera, ni a qualsevol lloc. 

“Nosotros solos no damos abasto”, diu. 

Potser, si tots aportéssim el nostre granet 
de sorra, el poble estaria una mica més 
net, i “además, todavía tendríamos 
en buen estado la mesa de ping-pong 
en los Teletubis”.

Treballadora de l’empresa adjudicatària 
del servei de neteja municipal de Tiana
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Antonieta Coll

De bon matí, l’Antonieta surt a fora, 
escombra en mà, i neteja el trosset 
de carrer de davant de casa seva. 

“Que nosaltres, de tota la vida som 
d’aquí”, diu. “Ja hi van néixer els meus 
avis...!”, recorda. 

Pel carrer Sant Bru un s’hi passeja a poc 
a poc i procurant no fer gaire soroll; 
!ns i tot, vénen ganes d’espolsar-se els 
peus abans d’entrar-hi, com si el carrer 
sencer fos la casa d’algú. I així ho sent 
l’Antonieta i tots els seus veïns. 

Cadascú escombra el seu tros com si fos 
un tros més de la seva sala d’estar o de 
la seva cuina. El de Sant Bru és un carrer 
amb una entitat pròpia, i quan la pluja 
s’emporta la sorra i fa reguerons, tothom 
va a buscar el sauló necessari per tornar 
a deixar el seu tros en condicions. 

Somrient, recorda les celebracions 
d’abans quan tots els veïns s’aplegaven i 
cuinaven tots per a tots. 

L’Antonieta enllesteix la feina; ara que 
el seu tros està net i endreçat, ja pot 
començar el dia.

Veïna del Carrer Sant Bru
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Després de molts anys reclamant 
una connexió entre Tiana i Montgat, 
!nalment, el 1907 la Diputació de 
Barcelona va construir una nova 
carretera per unir els dos municipis, 
que va substituir el Camí Vell de 
Montgat a Tiana, que anava des de la 
plaça de l’Ajuntament !ns al Montgat 
del Peix, i també la Riera, que era la via 
utilitzada per anar des de l’estació del 
ferrocarril de Montgat !ns a Tiana.

Durant la segona meitat del segle XIX, 
va augmentar la població resident a 
Tiana així com el nombre d’estiuejants. 
El tianenc Feliu Barbeta comprà 
una tartana per fer el trajecte Tiana-
Montgat per la Riera !ns a l’estació de 
tren. Aquesta tartana, on hi cabien !ns a 
18 passatgers, tenia una forma allargada 
que recordava el submarí creat per 
Isaac Peral (1851-1895). D’aquí, el nom 
popular de Lo Peral.

Els veïns de Tiana assistien a la 
inauguració del Tramvia, un nou mitjà 
de transport entre els municipis de Tiana 
i Montgat. Aquest projecte el va dur a 
terme l’alcalde de Tiana Joan Garí, que 
comptava amb el suport de la majoria 
de la població. 
Diversos veïns i propietaris hi van 
col·laborar i l’any 1915 es van recollir 
40.000 pessetes en favor de la 
construcció del tramvia.

TIANA-MONTGAT
Història d’un llarg trajecte

17

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

FOTOS D’ARXIU

19981954
Durant la dècada dels 90, l’empresa 
Casas va deixar de fer el trajecte Tiana-
Montgat. I a partir del 1998 l’empresa 
TUBSAL assumeix el servei de transport 
de la zona del Barcelonès Nord. 
D’aquesta manera s’aconseguia una 
major freqüència de pas, una connexió 
directa amb l’estació de Renfe Montgat, 
un sistema tarifari integrat amb la 
xarxa de transports metropolitans de 
Barcelona i un servei públic nocturn.

La falta de manteniment de les vies i 
dels vehicles va ocasionar nombrosos 
accidents, el més greu ocorregut el 5 de 
novembre de 1951; el tramvia va volcar 
i algunes persones van resultar ferides 
greus. Com a conseqüència, el servei es 
va interrompre de!nitivament. 
Un any després, la mateixa empresa 
propietària del tramvia, va iniciar un nou 
servei amb autobús.



 Ens esforcem a merèixer con!ança 
i fem con!ança a tothom.

 Vivim la nostra fe i respectem les 
conviccions dels altres.

 Aprenem a ser útils i a fer servei.
 Som germans de tothom 

i treballem per la pau.
 Som !dels al nostre país i ens 

sentim ciutadans del món.
 Defensem la natura i protegim la vida.

 Aprenem a viure en equip 
i tot ho fem entre tots.

 Som decidits i afrontem les 
di!cultats sense por.

 Estimem el treball i volem 
fer bé les coses.

 Aprenem a estimar i a jugar net.
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El centenar de nens i nenes que formen 
part de l’Agrupament Escolta i Guia 
Roger de Flor de Tiana saben que tots 
els dissabtes, de 16:30 a 18:30 van al 
Cau. Probablement no saben què és 
un agrupament escolta, ni què implica, 
només saben que durant aquestes 
dues hores els seus Caps els hauran 
preparat un munt d’activitats. Tampoc 
saben que darrere de cada joc i de cada 
sortida hi ha un contingut pedagògic 
que transmet valors com el respecte, el 
contacte amb la naturalesa, la solidaritat 
i l’amor a la feina ben feta. Els 23 Caps, 
nois i noies de 18 a 24 anys, es troben 
tots els dilluns per pensar, debatre i 
decidir quines són les activitats més 
adequades. Tenen la feina repartida 
en càrrecs, però ningú té més veu que 
l’altre. D’aquesta manera, totes les 

QUI S’AMAGA AL CAU?
Agrupament Escolta i Guia Roger de Flor de Tiana

decisions es prenen per consens. Fins 
i tot van sotmetre a debat concedir-nos 
aquesta entrevista. Fa aproximadament 
quatre anys que aquest equip de 
Caps lidera el Cau de Tiana: reunions 
mensuals a Granollers amb els caps de la 
Demarcació, gestió de la comptabilitat, 
organització de campaments,... 

Totes les decisions es 
prenen PER CONSENS

Els Caps
(Llei Escolta de Catalunya)

La feina no s’acaba i per això esperen 
que aviat els arribi el relleu generacional 
que segueixi amb el que ells van 
començar. Mostren la seva satisfacció 
per l’acord a què s’ha arribat que 
garanteix la seva continuitat al local del 
carrer Doctor Mascaró. Recentment, la 
Fundació Lluis Carulla els ha concedit un 

Premi dotat en 4.000 euros pel projecte 
“Parc què?”, a través del qual els nens van 
contribuir a millorar els parcs del poble.

Però amb premi o sense, ells sempre 
treballen en equip, vetllen per la 
transformació social del seu entorn 
i demostren que l’educació ha de ser 
inclusiva. Es declaren persones crítiques 
i són l’exemple que donant voltes 
a les coses també s’aconsegueixen 
objectius. La Clara, l’Alba, la Neus, la 
Nadia, en Marc, la Roser, l’Eli o la Thais, i 
tots els altres, treballen amb les petites 
oportunitats que se’ls ofereixen i les fan 
créixer en profunditat i en alçada. 

Mimen el seu granet de sorra i l’aporten 
amb rigor i responsabilitat perquè el Cau 
i tot el que trepitgin sigui sòlid i ferm. 
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Des de fa mes d’un any estic intentant 
aconseguir una connexió a Internet de 
qualitat sense cap èxit.

A qualsevol mitjà de comunicació 
es poden trobar ofertes de tots els 
operadors augmentant la velocitat 
i reduint el preu. Però quan faig la 
consulta i dono la dada del meu domicili 
sempre em responen amb la mateixa 
di!cultat: la centraleta de Telefònica 
a la que està connectada la nostra vila, 
Badalona-Morera, no disposa de la 
tecnologia adient per donar-nos 
aquest servei.
 
En principi es podria pensar que a 
una vila com la nostra, bàsicament 
residencial, i amb molt poques 
o!cines o industries, no es vital tenir 
infraesctructures de telecomunicació 
gaire desenvolupades. Però, 
precisament, totes aquestes ofertes, 
fruit del desenvolupament de noves 
tecnologies de connexió, que permeten 
velocitats cada vegada mes grans, 
estan destinades a cobrir serveis que ja 
existeixen a xarxa i que tenen com 
a públic preferent l’entorn domèstic. 

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 
ortogrà!ca i sintàctica dels textos.

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

“Es pot fer alguna cosa?” 

Cada dia davant del carrer Can Gaietà, 
3 aparquen els cotxes sobre la acera 
davant del parvulari. 

A partir de les 8:00 h cada 10 minuts 
aparca un cotxe sobre la acera. 
És per que no tenen lloc d’aparcar una 
mica més avall o una mica més amunt… 
NO, és simplement la seva comoditat, 
per no caminar 2 minuts, sense importar:
 
  - si fan malbé la vorera. 
  - si les mares que baixen amb el carrets 
dels nens no poden passar.. 
  - si impedeixen la visibilitat del pas de 
vianants... 
 
Quan els hi dius alguna cosa, encara 
et contesten malament... És a dir, que 
les paraules o els advertiments, no els 
serveixen de res. 

Per favor, acabeu amb aquestes actituds 
incíviques !!!. 

F.E.
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Publicitat a les marquesines

La setmana passada, passejant amb 
la meva !lla pel centre del poble, em 
va preguntar:

-Mama perquè aquesta nena plora sang?

Em vaig !xar que a la marquesina que 
teniem davant, on hi havia publicitada 
una pel.licula de terror on hi sortia una 
núvia “zombie”.

Això em va fer pensar en perquè hem 
d’acceptar la publicitat als carrers, en el 
bene!ci que això aporta a la ciutadania, 
a la economia municipal, i en el model 
de poble que volem. 

A dia d’avui, els plafons publicitaris es 
limiten a les dues entrades del poble, 
tant per el Mas-Ram com a la “corva dels 
pataters” i a algunes marquesines en el 
centre, pero tampoc sé si la normativa 
Municipal preveu el fet de la publicitat 
en l’entorn del poble.

Seria fantàstic veure Tiana lliure 
d’aquest gèrmen que cada dia envaeix 
més la nostra vida.

Maria Àngels Medeiros

Estic parlant de la televisió per Internet 
(p.ex.Imagenio), els video clubs 
virtuals, i els serveis per sentir música o 
programes/series de televisió/ràdio 
“a la carta”. 
A mes a més, cada vegada hi ha mes 
aparells a casa que utilitzen la connexió 
a la xarxa, no només el ordinadors 
portàtils, si no els mòbils, 
les tablets i les consoles de joc. 
 
Amb aquest panorama, una connexió 
de 3Mb, el màxim que permet la nostra 
central Telefònica, es insu!cient a la 
majoria de les nostres llars.

Una vila com la nostra, que te serveis 
de qualitat, amb una renda per càpita 
alta i uns impostos de ciutat gran es 
mereix estar a la alçada també en l’accés 
a Internet.
 
Per això la meva pregunta és, Hi ha 
alguna previsió per actualitzar el cablejat 
telefònic, ja sigui instal·lant Fibra Óptica 
o millorant el que tenim i així poder 
accedir a connexions de qualitat?
 
Patricio Flores

Connexió a Internet

Aparcament a Montgat

Cada dia, vaig a treballar a Barcelona 
en tren, però per qüestions familiars, 
he d’anar primer a Teià i després vaig a 
Montgat a agafar el tren. Per tant vaig en 
cotxe !ns a l’estació de Montgat, aparco 
i pujo al tren. Fins aquí una cosa força 
normal i que fa molta gent de Tiana, ja 
que per horaris és impossible fer servir 
el bus per arribar-hi. 

Fer això a l’hivern no suposa un gran 
problema, però un cop comença la 
temporada de platges la cosa ja canvia. 

Si no ets veí de Montgat i portes el 
famós adhesiu al cotxe, la cosa ja es 
complica per aparcar. A la zona de la N-II, 
impossible, només per a montgatins 
i zona blava, a l’Avinguda Mediterrània 
tampoc, !ns fa un parell d’anys era lliure, 
però des de llavors si no ets resident, ja 
no pots aparcar. No queda altre remei 
que anar al passeig marítim, a la gran 
esplanada de terra, però com dic, 
en temporada de platja, si no ets veí de 
Montgat ja no pots deixar el cotxe tot el 
dia, és zona blava, tant la gran esplanada 
com els aparcaments del mateix passeig. 

Només queda un petit reducte al costat 
de la via, on es pot aparcar lliurament 
excepte els caps de setmana i festius, 
per a la gent que anem a treballar de 
dilluns a divendres, cap problema si 
arribes una mica aviat, però ULL!! que si 
és festiu a Montgat (festa local) la multa 
te l’emportes.

Per què no fem el mateix a Tiana amb 
els de Montgat i no els deixem aparcar 
en tot el poble excepte al cementiri?

Oriol París

Cartes del lector
#tiana
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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. 

Colla De Diables Tiana
Avui, primer dia de muntatge 
de la futura Bèstia, bon treball 
Diables!
25-03-2012

@oriolparis Oriol Paris
#esport3 Mirant la tele per 
sortir a la Conreria a Tiana per 
veure passar la volta.
24-03-2012

@Nuria Blasco Núria Blasco 
Bona reunió amb els 
Saltamarges de #tiana per 
ajudar-nos amb la 
@VoltaCatalunya! Moltes 
gràcies!!!! dissabte us esperem 
a tots!!
22-03-2012

@Radiotiana Ràdio Tiana
L’Agrupació Artística dl Casal 
d #Tiana destina els diners d 
la seva nova obra a la Marató 
contra la pobresa d @tv3cat 
14-04-2012

L’Oriol Liñan
de missio amb pallassos sense 
fronteres al Líban
02-04-2012

LA VEU DE TIANA

@tianat_

@isalvatierra Isaac Salvatierra  
Homenatge als alcaldes 
republicans de #Tiana Sona 
l’himne de Riego a la sala 
de plens
14-04-2012

3@ gerardpique Gerard Piqué 
Me acabo de enterar por varios 
medios de comunicación que 
he comprado una casa en Tiana! 
Vaya sorpresa! Una mas... Y ya 
son muchas! Jajaja!
29-03-2012

@andresortizm 
Andrés Ortiz Massó
@esterpujol @tianat_ acabamos 
de ver como se robaban la ropa 
del contenedor de cáritas de la 
catequistica, en coche y todo...
09-04-2012

@galafranch Gala Franch
Club Patinatge #tiana podi 
al Open Bcn de parelles. 
Enhorabona!!
24-03-2012

El Manel Comas Hortet
HOLA A TODOS Y EN ESTE TODOS 
ME REFIERO AL ÁNIMO Y SOPORTE 
DE TANTOS Y TANTOS MENSAJES 
RECIBIDOS QUE ES IMPOSIBLE 
CONTESTAR UNO POR UNO, 
NUNCA HUBIERA IMAGINADO QUE 
TANTOS PUDIERAIS DARME TANTA 
FUERZA.GRACIASSSSS.......
OS CUENTO: EL PARTIDO DE 
MI VIDA EMPEZÓ 30 PUNTOS 
ABAJO, AL DÍA DE HOY LO HEMOS 
EMPATADO, Y ESTAMOS EN LA 
PRORROGA... LA ESTADÍSTICA 
DICE... LA TÁCTICA DEL CONEJO 
SIEMPRE HA GANADO LAS 
PRORROGAS. YA PRONTO NOS 
VEMOS. UN ABRAZO MUY FUERTE 
A LOS MILES POR TANTO APOYO. Y 
SE HARÁ REALIDAD LO DE...
”EL SHERIFF SIEMPRE PUEDE CON 
LOS MALOS” GRACIAS OTRA VEZ.
UN ABRAZO MUY FUERTE
23-03-2012

La Maria Dolors Sàrries
Ja sóc a València! Demà a 
presentar el llibre de contes a 
la llibreria ABACUS. El Premi 
guanyador del concurs Lola 
Anglada vila de Tiana. Teresa 
Broseta n’és l’autora dels textos.
A veure si tenim força 
audiència!!!!
23-03-2012

El Francisco Jose Gomez Borras
Me siento muy orgulloso del 
comportamiento de mis niñ@s 
arquer@s tanto en el campo de 
tiro como fuera.... 
GRACIAS a todos
25-03-2012

Només es publicaran les imatges amb 
su!cient resolució. 

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

cat.elmondelacuina.com     
08-04-2012

La petita Natàlia només té 7 anys però 
ha sabut guardar un secret durant 
mesos. Avui s’ha llevat nerviosa perquè 
ja ha arribat el dia d’ensenyar a tothom 
el que ha estat fent d’amagat durant 
molts dijous després de  L’hora del conte 
de Can Baratau. La mare, pensant-se que 
malcriava la néta deixant-li veure tots 
els dibuixos de la tele, no ha parat de 
renyar l’àvia Conxita durant tots aquests 
mesos,  quan en realitat el que feia era 
ensenyar-li a ballar sardanes.Avui tota 
la família ha anat a l’Aplec de l’Alegria. 
I no hi ha faltat tampoc l’oncle Gil, que  
ha vingut des de Stuttgart perquè no 
es volia perdre el primer ball de la seva 
!llola. Com cada any, els més grans s’han 
emocionat amb la Missa cantada i, un 
cop han estat beneïdes les coques, 
el Pere i l’Oriol han rivalitzat per arribar 
els primers a la paradeta i comprar-ne 
unes quantes,  sense adonar-se que la 
seva cosina Natàlia, amb els ulls clavats 
a les vambes, romania capcota al costat 
de la font. 

Ningú recordava haver vist mai una nena 
ballar amb tant de ritme ni amb tanta 
elasticitat als peus! Fins i tot el sol ha lluït 
durant uns minuts content  de veure el 
goig que feia la Natàlia amb les seves 
boniques  espardenyes vermelles!

Margarita Vilaró

La petita Natàlia
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El Grup Municipal de CiU, com a grup 
important de Tiana a l’oposició, coherent 
i !del amb la seva manera de fer, ofereix 
d’una part; cooperació i ajuda per dur 
a terme l’acció de Govern dels que ara 
tenen la missió de fer-ho - PSC-ERC -, 
cooperació que no ha estat acceptada 
després d’un any de Govern. També hem 
denunciat, les mancances i de!ciències 
en les actuacions del Govern. En el primer 
número del Tiana’t i, anteriorment en el 
Plaça de la Vila, denunciàvem la manca 
d’acció de govern, un Govern que encara 
a dia d’avui no té elaborat el seu propi 
“Pla de Govern” i, això, és injusti!cable. 

El passat 22 de març va tenir lloc per !, 
el Ple extraordinari en que ens varen 
presentar els Pressupostos per l’any 
2012 i, el Pla de Viabilitat Econòmica 
pel període 2012-2014. Pressupostos 
presentats com “els més ajustats en 
despesa”. Ja varem manifestar i, ho 
tornem a dir que no es cert, la despesa 
ordinària es redueix respecte a la del any 
2011 un 0,72%, aquest no es l’ajustament 
que fa falta. En l’apartat d’ingressos, 
l’IBI suposarà un augment del 4,62%; el 
representant del Govern, ho va admetre 
públicament per primera vegada, 
contestant les consideracions 
de CiU. Volem evidenciar la nostra 
disconformitat amb els pressupostos i la 
manca de coherència que representen. 
No son uns pressupostos ajustats i, era 
menester què ho fosin. A part, amb 
increment de l’IBI, les formacions en 
el Govern – PSC i ERC, han contradit 
escandalosament els seus compromisos 
electorals. La seriositat en les 
manifestacions públiques és primordial 
i el què es promet, s’ha de dur a terme. 

Ens van presentar també un “Pla de 
Viabilitat Econòmica” pel període 
2012-2014. Pla basat en l’ajustament 
de la despesa i augment dels ingressos 
amb més !scalitat pels tianencs. 
La posició del nostre Grup va ser 
contraria al Pla, la despesa es redueix 
molt poc, menys d’un 3% en l’any 2013 
i el mateix al 2014. Desmesurat l’augment 
de l’IBI en el període 2012-2014, que 
suposarà un augment de més del 31%. 

Si, tianencs l’augment del IBI plani!cat 
per l’actual Equip de Govern en tres anys 
és, com a mínim, del 31%. Inadmissible 
i per tant CiU ho rebutja, i ho tornem a 
explicar als veïns de Tiana.   

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

Els pressupostos de Tiana per a l’any 
2012 van ser aprovats el passat 22 de 
març amb els vots a favor de PSC, ERC i 
PP i els vots en contra de CiU i GENT-ICV. 
No son ni de bon tros els pressuposts 
que haguéssim volgut per Tiana, perquè 
son el re#ex de l’obligada resignació 
motivada per la mala gestió de l’anterior 
equip de govern. 

La coalició CiU i GENT-ICV, lluny 
d’endegar polítiques de contenció ja 
al 2007-8, va mantenir serveis com si 
res no passés, va crear-ne de nous i 
es va dedicar a quadrar comptes amb 
ingressos inexistents any rere any. 
Tard o d’hora aquestes pràctiques, 
o la d’absorbir despeses sense la 
corresponent consignació al pressupost, 
hagués esdevingut insostenible i així va 
succeir, duent l’ajuntament a la suspensió 
de pagaments. Si afegim a la fórmula 
la pèrdua de capacitat d’endeutament 
i per tant de supervivència, -motivada 
pel milionari préstec demanat per al 
rescat del demanial del poliesportiu-, 
obtenim un resultat lamentable no 
tant pel desmesurat dè!cit generat 
(més de 1.200.000 €) sinó per la manca 
de transparència vers el poble davant 
aquesta situació. Com s’entén que 
no se’ns expliqués que estàvem en 
suspensió de pagaments?.

Al ple de pressuposts es va demanar 
el vot favorable a tots els grups 
municipals, cercant el consens en 
una situació veritablement complexa. 
Se’ls va demanar la seva aprovació per 
responsabilitat política i per haver estat 
responsables directes de la suspensió 
de pagaments amb la que ens hem 
trobat al 2011. Malauradament CíU i 
GENT-ICV varen respondre negativament. 
No donar suport als pressuposts desvetlla 
una tossuda posició d’infal·libilitat en què 
s’han instal·lat els anteriors governants. 

Malgrat tot, el pressupost ha estat 
aprovat i amb ell l’inici de la recuperació. 
El pla de sanejament, -emparat per la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat- 
juntament amb les accions de govern, 
ens permetran veure la llum al !nal del 
túnel. Amb el suport de tothom, Tiana 
sens dubte se’n sortirà.
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Ens en sortirem Coses de politics

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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En este breve escrito, espacio, del que 
según las nuevas normas disponemos 
los grupos municipales para explicar 
nuestra actuación, lo aprovechare para 
comunicar a la ciudadanía la posición del 
PPC con referencia a los temas abordados 
en el Pleno de 22 de Marzo pasado.

Ante todo deseo expresar que nuestra 
posición esta basada en las propuestas 
manifestadas en nuestro programa 
electoral de 2011, dicho esto, en el 
pleno se presento el presupuesto para 
2012 al que dimos soporte después 
de haber sido estudiado y debatido 
convenientemente, nuestra posición 
puede leerse en el acta del mismo.

Se presento, el Plan de Viabilidad 
Económica Local, efectuado con la ayuda 
del área de hacienda de la Diputación de 
Barcelona, estudio a modo de auditoria, 
con 158 interesantes paginas, que nos 
indica nuestra situación global actual y 
las medidas recomendables a tomar, para 
salir de esta situación, dimos soporte al 
plan con alguna condición referida a la 
presión !scal, presión que globalmente 
en los ejercicios 2013 y 2014 no podría 
subir por encima de los 350.000,0 Euros 
por ejercicio como máximo.

Como oposición responsable deberemos 
velar por el cumplimiento de los 
compromisos adoptados en pleno.
Los otros dos temas tratados, 
encaminados a la mejora de la situación 
económica local mediante convenio 
con la Diputación uno y relativo al Plan 
de Ajuste según el RD.4/2012 el otro, 
también recibieron nuestro soporte.

Entendemos que son medidas 
estrictamente necesarias que nos darán 
cobertura y ayudaran a superar la falta 
de !nanciación.

Naturalmente si el equipo de gobierno 
local no sigue estos acuerdos y proyectos 
el PP no estará dispuesto a dar cobertura 
a actuaciones lesivas para la ciudadanía 
según sus compromisos.

El PPC en Tiana ejerce una oposición 
responsable y actúa en la creencia de 
que en estos momentos de crisis grave 
es la mejor opción posible, no lo es 
la desestabilización, al menos por el 
momento y nos esforzaremos para salir 
de esta situación en el tiempo mas corto 
posible, con rigor y e!cacia en nuestras 
actuaciones.

manuelgonzalo@terra.es 

És l’escenari que el govern va presentar 
al Ple el 22 de març en el Pressupost 
municipal 2012 i el Pla de sanejament 
2012-2014. Amb injusti!cable retard, 
sense procés de participació ciutadana 
ni negociació amb els grups municipals, 
PSC, ERC i PP van aprovar les polítiques 
econòmiques pels propers tres anys 
seguint patrons d’austeritat radical 
i retallades, amb incomprensibles 
concessions, ianunciant fortíssims 
increments de l’IBI. 

El Pressupost municipal pel 2012 preveu 
una importantíssima retallada, sobretot 
en serveis socials i educatius, medi 
ambient i cultura: una treballadora social 
menys, ajuts socials -40%, cooperació- 
94 %... Malgrat això, el pressupost es 
manté en 8,6 milions € (ajust de-0,48 % 
en relació a 2011) ja que el que es retalla 
s’incrementa a les companyies de serveis 
(electricitat+10 %, neteja i residus+5%). 

No podem deixar de banda l’augment del 
15 % en les retribucions als càrrecs del 
govern, #agrant incompliment electoral.
Mesures incomprensibles i inadequades 
a la realitat que patim.

El Pla de Sanejament 2012-2014, per 
eixugar el dè!cit de 1,3 milions d’euros 
per la caiguda d’ingressos des de 2008 i 
les retallades de l’Estat i la Generalitat des 
de2010, preveu retallar 200.000 € anuals 
més i incrementar ingressos en 300.000 
€ anuals (puja de l’IBI del 15 % anual el 
2013 i 2014). S’opta així per un duríssim 
ajust en dos anys, innecessari d’haver 
estat adoptades a la tardor mesures 
!scals més justes –regularització de la 
!scalitat en matèria de residus- i no haver 
rebaixat irresponsablement el tipus 
de l’IBI. 

Gent apel·lem al govern per a que 
replantegi aquestes polítiques, 
que ja estan afectant greument a la 
ciutadania (quotes serveis, cancel·lació 
programes educatius i activitats), aposti 
per prioritzar els serveisa les persones, 
en base a mesures !scals més justes i 
proporcionades, i ajudi a la reactivació 
econòmica amb inversions productives 
pel poble.

Anem al gra: la situació econòmica de 
l’Escola Bressol Municipal (EBM) i l’Escola 
Municipal de Música i Dansa (EMMD) 
és crítica.

Ambdues escoles es mantenen amb els 
ingressos corresponents a les aportacions 
de la Generalitat, de l’Ajuntament i les 
quotes de les famílies. Des de 2011 
ens hem trobat amb una reducció de 
l’aportació de la Generalitat, que es 
resumeix en (imports per alumne):

EBM:
 Curs 2010-11, 1800€ previstos, 1600€ 

reals retallats amb caràcter retroactiu 
a !nal de curs.

 Curs 2011-12, 1600€ previstos, reduïts 
ara a 1300€ amb caràcter retroactiu 
per a l’any 2011.

 Curs 2012-13, 1000€ previstos.

EMMD:
 Curs 2010-11, 600€ previstos, reduïts 

a 460€ amb caràcter retroactiu a !nal 
de curs.

 Curs 2011-12, 460€ previstos, reduïts 
ara a 230€ amb caràcter retroactiu 
per a l’any 2011.

 Curs 2012-13, no es comunicarà 
la quantitat !ns setembre 2012.

Les reduccions d’aquest curs van ser 
comunicades a la reunió de la Comissió 
Mixta del Departament d’Ensenyament i 
les entitats municipalistes el dia 2 d’abril. 
El dia 16 d’abril va tenir lloc una altra 
reunió on es va tornar a parlar d’aquestes 
xifres, però a data de tancament d’aquest 
article no tenim la informació de!nitiva. 

Aquest escenari marcat per les decisions 
unilaterals de retallades pressupostàries 
de la Generalitat, sense tenir en compte 
la realitat del territori, fa perillar la 
continuïtat d’aquests serveis a la nostra 
vila, així com a molts altres municipis 
de Catalunya.

Des d’ERC-Tiana seguirem treballant 
pel manteniment d’ambdós serveis, 
que considerem importants i necessaris 
a la nostra Vila, i reclamarem a la 
Generalitat els imports que considerem 
imprescindibles. Ben segur, però, haurem 
de demanar un sobreesforç econòmic als 
pares i mares. Cal que siguem plenament 
conscients d’aquest escenari que, ara per 
ara, és malauradament incert i injust. 
En seguirem parlant.
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Retallades socials i puja de l’IBI L’Escola Bressol Municipal i l’Escola 
Municipal de Música i Dansa, dos serveis 
municipals en perill
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