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Frederic Corominas
President de la Llar de Persones Grans 

de Tiana

Volem establir un caràcter obert i 
comunicatiu a totes les nostres activitats 
i que puguin accedir-hi les persones 
no sòcies i ocupar instal·lacions 
actualment infrautilitzades.

Actualment, tenim un catàleg d’activitats 
per a tots els gustos i preferències, 
agrupades per sectors. En el camp 
de la salut, destaquem les caminades 
pels voltants de Tiana o el Taller 
d’Entrenament de la Memòria. Propiciem 
els intercanvis generacionals i oferim 
activitats plàstiques per desenvolupar la 
creativitat. Proposem classes de català 
i d’informàtica, i un club de lectura. 
Organitzem sortides a espectacles, 
excursions, bingos, festes,... 

Actualment la participació en les 
diferents classes és d’unes 80 persones.

Espero disposar de més espai en futurs 
números de la nostra revista Tiana’T per 
exposar idees com la creació d’un grup 

EDITORIAL

EDITORIAL
Frederic Corominas 3

ELS NOSTRES HORTS
Temps de sembrar 4

ÉS D’ACTUALITAT
Tretze anys de recollida selectiva porta a porta

Festa Major petita
XVI Plantada popular als Pins de Can Puigcarbó

Arriba el Tast Tiana amb moltes novetats
Ara que torna l’estiu

Pisos de lloguer de Can Gaietà
Teatre, música, protagonistes

Habitatges de protecció o!cial
28 de maig: Dia Internacional de la Salut de les Dones

L’Ajuntament de Tiana recupera l’estabilitat 
econòmica i pressupostària

Biblioteca Can Baratau
Escola Bressol Municipal de Tiana “El més petit de tots”

Exposició a la Biblioteca Can Baratau
Consell d’Infants de Tiana 2013

6

PARLEM
Història de la comunicació tianenca 16

12FORN DE PA ENRIC SOLÀ
El comerç a Tiana

ANTONIO GARCÍA I CARLES BAGÓ
Som Tiana 14

EL GALLINER
Partits Polítics 22

EL SUMARI

En Frederic Corominas ens presenta 
la nova etapa de l’antic Casal d’Avis. 

Una nova etapa que sorgeix d’una 
profunda i exhaustiva anàlisi de viabilitat 

i que s’inicia amb un nou nom 
per construir una nova manera de fer 

en l’espai destinat a les persones 
grans de Tiana. En Frederic Corominas 

té 75 anys i ha dedicat tota la seva vida 
professional a l’enginyeria industrial, 

per això, coneix la precisió i el control 
amb què es poden fer les coses. Ell no 

divideix els minuts en seixanta segons, 
sinó en centèsimes.  

Confessa que l’etapa de la jubilació 
li feia molt de respecte. Però ara, té 

molta feina! I molta il·lusió per fer-la. 
Vol construir un espai obert i participa-

tiu, generar-hi vida amb l’organització 
d’activitats, xerrades i sortides culturals. 
“També és una Llar de Grans Persones”. 

Bona feina, senyor Corominas.

18QUÈ SEMBREM
Associació Tiana Cultiva i Preserva les Nostres Llavors

LA VEU DE TIANA
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“d’Amics de les Persones Grans de Tiana”, 
la creació del “Soci Protector”, etc.
Tot això per lluitar pel benestar d’aquest 
col·lectiu, en el qual tots esperem 
pertànyer algun dia si la vida ens ho 
fa possible.

El meu agraïment a la Sra. Natàlia 
Sabater que em va proposar com a 
president per a la renovació de la Junta 
Directiva de l’Associació de Gent Gran, 
Jubilats i Pensionistes de Tiana, estic 
segur que serà una tasca apassionant.

També agraeixo al Sr. Josep Pisa i a la 
seva junta directiva i totes les que l’han 
precedit la seva dedicació i esforç per 
mantenir activa l’associació i en perfecte 
funcionament.

Envellir és un procés natural del cicle 
vital. L’important és envellir de forma 
satisfactòria prenent una actitud 
positiva i optimista. Per això, l’objectiu 
de l’Esplai és afavorir un envelliment 
actiu i participatiu i treballar per evitar 
situacions de soledat o oblit de les 
persones grans, molt freqüents quan 
falta la parella.

Les persones majors de 60 anys de 
Tiana representen el 21% de la població 
total del municipi. Aquest sector tant 
nombrós (unes 1741 persones) presenta 
diverses necessitats. A algunes d’elles 
podem donar resposta des de la LLAR 
DE PERSONES GRANS - L’ESPLAI TIANA.

Amb l’estimable col·laboració de la nova 
junta ens hem !xat diversos reptes: 
el primer serà dinamitzar activitats 
per augmentar la participació de les 
persones grans de Tiana, especialment 
la de les noves promocions de jubilats a 
partir de 55 anys. 
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 L’important és envellir de 
forma satisfactòria prenent una 

actitud positiva i optimista.
Frederic Corominas



El comEl qui i el què

LA NOTÍCIA

Un hort municipal és un tros de terreny 
propietat de l’Ajuntament que es lloga 
als habitants del mateix municipi per 
tal que el puguin conrear, plantar-hi 
hortalisses i verdures per destinar-les 
al consum propi. Un dels objectius 
recentment complerts per l’Ajuntament 
ha estat la modi!cació i millora de l’estat 
dels horts a través de la implantació d’un 
nou reglament. Des de l’Ajuntament, s’ha 
propiciat que el procés de remodelació 
dels horts fos del tot participatiu. 

5

ELS NOSTRES HORTS 
Temps de sembrar

La recuperació dels horts de Tiana
Tota la feina ha anat dirigida a què totes 
les parts afectades s’hi impliquessin 
activament. S’ha aconseguit generar 
un espai on totes les crítiques 
constructives i les propostes de millora 
hi han trobat cabuda. 

S’han dut a terme un seguit de tasques 
el resultat de les quals és que els horts 
municipals siguin uns espais controlats 
i adequats als objectius que li són propis.

Els resultats
Els tres objectius que es varen marcar 
a l’inici es van complir àmpliament. 
Com a resultat de l’aplicació del nou 
reglament, es van produir, d’una banda, 
baixes voluntàries i, d’altra banda, 
baixes obligatòries, fet que va provocar 
que la llista d’espera es desencallés 
automàticament. A més, el nou 
reglament va rebre el consens de totes 
les forces polítiques de l’Ajuntament. 
En aquest sentit, la decisió que els 
primers horts municipals lliures anessin 
destinats a persones jubilades del poble, 
va ser molt ben rebuda per a tothom. 
Cal afegir que s’estan duent a terme 
tasques per implantar pràctiques 
sostenibles i ecològiques, com per 
exemple l’eliminació total d’herbicides. 

La feina feta per tots i per a tots es 
tradueix en uns horts municipals de 
qualitat, on l’ordre, el control i la neteja 
fan que aquests terrenys siguin una 
bona terra per treballar. 

Per dur a terme els objectius municipals 
calia fer una reordenació completa del 
terreny. Per això es va desenvolupar una 
reparcel·lació dels més de 60 horts 
i es va procedir a la neteja i retirada 
de tots els objectes que no eren 
reglamentaris: eliminació de les 
estructures precàries d’uralita que no 
s’adequaven a la normativa i neteja 
profunda de ferralla i d’eines en desús. 

Des de l’Ajuntament apunten una 
dada molt signi!cativa que il·lustra la 
situació amb què es trobaven els horts 
municipals de Tiana: es van retirar un 
total de 36 tones de ferralla. La neteja 
i la reordenació no es va fer només 
per fer complir el reglament, sinó per 
oferir als usuaris un terreny sa i net de 
productes químics que la terra havia 
anat acumulant amb el pas dels anys. 
Per això, es va deixar la terra en guaret, 
perquè reposés durant tres mesos. 

Per tirar endavant la reordenació del 
terreny es va crear una Comissió de 
treball que agrupava representants de 
tots els sectors implicats. La tasca no va 
ser fàcil, i és que a poc a poc, amb el pas 
del temps, s’havien anat adquirint hàbits 
que no eren del tot adequats per al bon 
funcionament dels horts. 

Per aplicar el reglament, per executar 
la part tècnica i per fer complir els 
pressupostos, l’Ajuntament va contractar 
un enginyer per dur a terme la feina 
pràctica del dia a dia.   

Feia anys que no s’exercia cap mesura 
de control ni millora als horts municipals, 
i les reformes a fer eren moltes i molt 
profundes. Els més de seixanta horts, 
ubicats al Camí d’Alt d’Alella, van ser 
inspeccionats un per un. Calia conèixer 
quina era la situació concreta de cada 
parcel·la, parlar-ne amb els actuals 
usuaris i determinar-ne les tasques que 
s’havien de dur a terme. Es va fer una 
prospecció in situ i de manera individual, 
per avaluar l’estat de tots i cadascun 
dels horts i conèixer-ne els punts que 
calia treballar. 

Per a l’Ajuntament la línia d’acció era 
clara: era necessari implicar totes les 
persones afectades i fer d’aquell procés 
un espai participatiu, un espai on poder 
vehicular les inquietuds i les necessitats 
dels usuaris i els objectius municipals. 
Tal com ens explica Héctor González, 
regidor de Territori i Sostenibilitat, els 
objectius que es van marcar van ser 
tres. “D’una banda, era necessari donar 
moviment a una llista d’espera estancada 
de feia anys. D’altra banda, volien que les 
persones que estaven explotant els horts 
en aquell moment, ho seguissin fent 
tenint en compte el nou reglament. I per 
últim, aconseguir el consens polític per 
a l’aplicació del reglament”.

Era necessari donar moviment 
a una llista d’espera estancada 

de feia anys.
Héctor González



Festa Major petita

El mes de juny esdevé l’oportunitat de 
conèixer de més a prop l’activitat que 
porten a terme les entitats de Tiana, ja 
que ens fan gaudir dels resultats !nals 
de la feina realitzada durant l’any i, entre 
d’altres, podrem veure les obres del taller 
de teatre, els festivals de música i dansa 
de l’escola municipal, participar en la 
visita guiada al jaciment de Sentromà, ...

El juny és el mes de la Festa Major Petita, 
festa que arriba amb ganes de fer sortir 
a tothom al carrer i fer-los participar de 
totes les activitats que es portaran a 
terme del 13 al 16 de juny.

Aquest any la Festa Major Petita 
compartirà dates i ubicació amb el Tast; 
els matins podrem gaudir d’activitats 
festives i a partir de mitja tarda es 
donarà el tret de sortida a les IV jornades 
gastronòmiques del Tast Tiana.

A la Festa Major Petita podrem comptar 
amb actes ja tradicionals, com la ballada 
de sardanes, la degustació de truites 
i la trobada de puntaires, que aquest any 
arriba a la seva XXa edició. Dr. Mascaró 
serà l’encarregat d’amenitzar les nits de 
divendres i dissabte.

Aquest any el dinar popular organitzat 
per la colla de diables es portarà a terme 
el dissabte al migdia i el CAU organitzarà 
activitats infantils al llarg del matí.

Aquest mateix cap de setmana la 
Biblioteca Can Baratau celebra el 15è 
aniversari de la seva obertura amb 
diferents actes oberts a tothom.

Com cada any, quan s’acosta el mes de juny, 
Tiana s’omple d’activitats Aquest any Tiana es vesteix de festa 

durant tot el mes de juny. Festa Major 
petita i El Tast Tiana compartiran 
activitats per tal que tots puguem gaudir 
del bon menjar i el vi DO Alella, tot en 
un ambient festiu, lúdic i gastronòmic. 

Des del primer cap de setmana de 
juny, diversos indrets del municipi 
s’ompliran d’activitats relacionades amb 
la gastronomia i el vi: demostracions 
gastronòmiques, xerrades, cine fòrums, 
visites als cellers, tastos de vi i concerts, 
concurs de receptes, activitats per als 
més petits, entre d’altres actes.

La gran novetat serà el canvi d’ubicació i 
l’augment de participants del tast. 

Ens traslladem a la Plaça de la vila, per 
convertir el centre de Tiana en un espai 
viu, on restauradors de Tiana i cellers de 
la DO Alella oferiran els seus millors plats 
i els seus millors vins. 

A més dels restauradors de Tiana, s’han 
convidat 3 restaurants, dos de Badalona 
i un de Montgat. Tots aquests tastos els 
podrem regar amb els millors vins de la 
DO Alella, servits pels cellers. 

L’ACIST, a través dels seus associats, s’ha 
bolcat en la festa i organitza una !ra 
comercial pel centre del municipi; les 
botigues sortiran al carrer per fer del 
Tast una gran festa que puguem 
compartir tots.

Us convidem a tots a participar del Tast 
Tiana, grans i petits, famílies i joves. 
No hi falteu!

ÉS D’ACTUALITAT

Tretze anys 
de recollida selectiva 
porta a porta

Fa tretze anys, el 5 de juny de l’any 2000, 
coincidint amb el dia del medi ambient, 
i com a primer municipi de Catalunya, 
vàrem desplegar el model de recollida 
selectiva porta a porta. 

Aquest model consisteix en lliurar els 
residus -prèviament separats en origen- 
al servei municipal de recollida davant 
la porta de casa, en uns dies i hores 
determinades per a cada fracció objecte 
d’aquest tipus de recollida. És un model 
de recollida selectiva dels residus que es 
fonamenta en el fet que els ciutadans/
es, comerços, etc. separen les diverses 
fraccions dels residus en origen, però en 
lloc de dipositar-les en uns contenidors 
que, de forma permanent romanen 
a la via pública, les diverses fraccions 
són recollides directament en el punt 
de generació (la porta de l’habitatge 
o comerç) d’acord amb un calendari 
preestablert, i sobre les quals s’ha 
de poder efectuar un mínim control 
i seguiment.

Per tal de seguir incentivant les 
bones pràctiques en matèria de residus, 
l’Ajuntament organitzarà una sèrie 
de tallers de compostatge casolà a la 
Biblioteca de Can Baratau els dies 
3, 4, 5, 6 i 7 de juny a les 19.00h.  
La Xarxa de compostaires de Tiana, 
actualment formada per 132 membres, 
es podrà veure incrementada gràcies 
a aquesta iniciativa. 

Els interessats us podeu adreçar 
a l’O!cina d’Informació Ambiental 
(Tel. 933955107).

La pràctica del compostatge casolà 
té una reducció del 10 % a la taxa 
de residus.

XVI Plantada 
popular als Pins 
de Can Puigcarbó

El passat 14 d’abril, es va celebrar la XVI 
Plantada Popular a la zona dels pins de 
Can Puigcarbó. La jornada, en la que hi 
van participar més de 500 persones es 
va organitzar des del Consell de Medi 
Ambient i Sostenibilitat i va comptar 
amb la col·laboració de diverses entitats 
locals com són el Grup d’Astronomia 
de Tiana, l’ADF la Conreria, l’AMPA de 
l’Escola Lola Anglada, el Grup Ecologista 
el Rocar, el Grup Ecologista de Montcada 
ACER, Acció Natura i l’AEGI Roger de Flor, 
sempre amb el suport del Consorci del 
Parc de la Serralada de Marina.  

A més de les actuacions especí!ques 
de reforestació es va poder gaudir de 
diversos tallers educatius per a infants, 
per continuar millorant l’entorn forestal 
del municipi, i educar per actuar a favor 
de la protecció del medi natural, en 
general, i del Parc de la Serralada de 
Marina en particular. 

D’altra banda l’Ajuntament, per tal de 
millorar els Parcs i Jardins i el nostre 
entorn natural més immediat, convocarà 
properament dues places de treball per 
a peons de jardineria en el marc dels 
Plans d’Ocupació de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
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Arriba el Tast Tiana 
amb moltes novetats

Pisos de lloguer 
de Can Gaietà

Recentment s’ha produït un fet 
referent als HPO que ha generat certa 
preocupació entre aquelles persones 
interessades en la promoció de Can 
Gaietà del grup VISOREN. És obvi que 
estem davant d’un tema molt sensible 
que afecta la plani!cació del futur de tots 
aquells tianencs/ques que tenen la il·lusió 
o la necessitat de poder accedir a una 
vivenda digna en unes condicions 
de mercat protegit. 

Així aclarir que els preus de lloguer 
mensual proposats per Visoren no els 
podem quali!car com a “socials”.

D’aquí que s’estiguin mantenint 
negociacions enfocades en diversos 
àmbits que ajudin a disminuir el preu 
del lloguer. Aquesta desavinença sobre 
les tarifes socials està produint una 
demora en el sorteig i el lliurament 
d’aquests habitatges. La qüestió no és 
menor, ja que entenem que la !xació 
del preu condicionarà als primers 
bene!ciaris de la promoció, però també 
als futurs 35 anys de durada de la 
concessió que explota Visoren; cal pensar, 
doncs, en les generacions futures que 
ocuparan aquestes mateixes vivendes 
els propers anys. 

També recordar que per poder accedir 
als habitatges de lloguer social s’ha 
d’estar inscrit al Registre de Sol·licitants 
d’HPO de l’Agència d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, gestió aquesta 
que es pot fer a l’Ajuntament gràcies al 
conveni que es va signar amb l’Agència. 

El nostre desig és desencallar aquest 
assumpte el més aviat possible i en 
aquest sentit seguim treballant.

Ara que torna l’estiu

Per tal de garantir la disponibilitat del 
recurs hídric arreu del país per a la 
satisfacció de la demanda urbana, i per 
a la preservació del medi, una de les 
polítiques que cal continuar potenciant 
és el foment i el sosteniment de 
l’estalvi d’aigua, que té com a objectiu 
la racionalització dels nostres hàbits 
de consum i la seva adequació a la 
variabilitat climatològica.

En els darrers anys s’ha posat de manifest 
la fràgil relació entre el cicle natural de 
l’aigua i les nostres creixents demandes. 
Enguany ha estat un any de pluges 
molt irregulars i és per aquest motiu 
que 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.

Tiana segueix sent 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) on el principal consumidor 
d’aigua és el sector domèstic; al nostre 
municipi el 60% dels habitatges són 
cases unifamiliars amb jardí i un 30% 
d’aquest consum es pot atribuir al 
consum d’aigua per als jardins.

Per aquest motiu l’Ajuntament facilita 
Kits d’estalvi d’aigua, que es poden 
recollir a l’O!cina d’Informació Ambiental 
els dimarts i dijous de 17.00h a 18.00h 
T. 933955107 (!ns a exhaurir-ne les 
existències). El kit inclou un airejador, un 
reductor de volum per a la cisterna de 
l’wc, una guia de l’estalvi domèstic a les 
llars i una guia pràctica de xerojardineria. 

ÉS D’ACTUALITAT

Tallers de compostatge casolà 
a la Biblioteca Can Baratau

Èxit nombrós d’assistència 14, 15 i 16 de juny de 2013 Tiana estalvia aigua! Desavinences en les tarifes socials

Si Vols ser voluntari ambiental 
i t ‘interessen les activitats 

sobre el medi natural, 

per conservar l’entorn natural de Tiana. 
Per a més informació, 

adreça’t a l’O!cina 
d’Informació Ambiental 

Tel. 93 395 5107.



Habitatges 
de protecció o!cial

En quan als habitatges de compra 
d’Habitatge i Entorn, crida l’atenció 
que es responsabilitzi a l’Ajuntament 
de la manca de lliurament de les 
vivendes que no varen ser entregades 
el passat 28 de febrer. Aclarir, doncs, 
que aquesta promoció immobiliària 
no és de l’Ajuntament i, per tant, a part 
de les gestions que estem fent com a 
mediadors entre les parts implicades 
poca cosa més hi podem fer.

Conscients, però, de la situació 
d’incertesa que genera una possible 
manca de coordinació entre l’empresa 
promotora i l’entitat !nancera 
concessionària de les hipoteques, hem 
estat seguint l’evolució dels tràmits per 
tal d’accelerar en la mesura del possible 
el lliurament total de les vivendes.
 
De les últimes gestions fetes i de la 
informació rebuda podem dir que més 
del 85% dels expedients ja estan aprovats 
i la majoria d’habitatges entregats o 
a punt de ser-ho i pel que fa a la resta 
dels expedients, o bé s’ha renunciat a 
l’adquisició, o s’ha ajornat, per interès 
de la part compradora, la formalització 
de l’operació !ns al termini inicialment 
previst per l’entrega, que era el mes de 
juny. Esperem que els pocs expedients 
que queden pendents es puguin aprovar 
dins d’aquest mes de maig i seguirem 
treballant perquè així sigui.

Esperem que tot plegat es solucioni 
properament i ben aviat, tant pel que fa 
a aquesta promoció com la dels 
habitatges de lloguer i, una nova 
generació de tianencs i tianenques 
puguin gaudir d’aquestes vivendes.

Els pisos de Creu de Terme
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Teatre, música, 
protagonistes

Amb l’inici del maig comença un mes, 
on la música és un element destacat dins 
les propostes que omplen el calendari.
 
El tret de sortida el dóna la Societat 
Recreativa Els Nou Pins que, el primer cap 
de setmana, ens ofereixen la possibilitat 
de gaudir de l’espectacle “Mamma Mia” 
a la Sala Albéniz, els dies 3, 4 i 5 de maig 
en horari de tarda (dissabte a les 18.00h 
i diumenge a les 18.30h) i nit (divendres 
i dissabte a les 22.00h).

El dijous 9 de maig, l’Aula d’Extensió 
Universitària posa el punt diferencial 
a les activitats d’aquest mes amb una 
Conferència sobre el “Pensament Religiós 
i el Pensament Cientí!c” a càrrec 
de Vicenç Molina Oliver, llicenciat 
en Geogra!a i Història (a les 18.30h 
a la Sala Albéniz).
Seguint amb l’activitat musical, el 
dissabte 11, la Societat Coral Joventut 
Tianenca organitza una trobada de Corals 
al teatre.

El cap de setmana del 18 i 19 la Sala 
Albéniz acollirà dues activitats ben 
diferenciades; el dissabte es portarà a 
terme el concert de l’Orquestra Barroca 
Catalana, dins del Festival Tiana Antica, 
i el diumenge el cicle de Bambolines 
presenta “Un bosc de cames” de la cia. 
Taat – Farrés Brothers.

Tiana Antica ens acompanyarà el dissabte 
25 de maig a Can Roca, amb un duet de 
veu i tiorba que ens oferiran “Cantates 
italianes del segle XVII”.

I per tancar un mes ple d’activitats els 
alumnes de 6è de l’escola Lola Anglada 
ens oferiran l’espectacle “Un mal dia el té 
qualsevol”, el diumenge 26 a les 18.00h a 
la Sala Albéniz.

28 de maig: 
Dia Internacional de 
la Salut de les Dones

Des dels mitjans de comunicació, 
principalment en la publicitat i moda, 
es promouen patrons de bellesa corporal 
que s’han arribat a convertir 
en hegemònics. El cos s’ha convertit 
en un signe d’identitat que es de!neix 
mitjançant l’obediència a les normes, 
l’estil de vida i consum i l’adequació als 
estàndards de bellesa. Per tant “el culte al 
cos” obeeix a la necessitat dels membres 
d’una societat de representar els ideals 
que aquesta imposa.

L’autoidenti!cació amb el propi cos, 
més accentuada en les dones per raons 
culturals, pot arribar a ser tan profunda 
que l’èxit personal es mesuri amb 
relació al grau d’adequació al patrons 
hegemònics marcats.

D’aquí sorgeixen els nous reptes de les 
polítiques de gènere: desenvolupar una 
nova cultura del cos més representativa 
i igualitària. Per a la qual cosa hem de 
començar des de la base, desmiti!cant 
les imatges ideals que difonen els 
mitjans de comunicació, fent visible el 
paper del màrqueting en la pèrdua de 
l’autocon!ança i assolint una perspectiva 
crítica que ens ajudi a trobar l’equilibri 
entre salut i benestar, començant per 
acceptar la nostra pròpia identitat 
corporal.

 “Al !nal dels anys 50 es passa de la roba 
feta a mida del cos, al cos fet a mida de la 
roba”

“Es calcula que un 5% de les dones de 12 
a 21 anys a Espanya pateix alguna forma 
de Trastorn de la Conducta Alimentària”·

“L’operació més demandada és l’augment 
de pit per raons estètiques”.

Un mes de maig ple d’activitats Cos i identitat de gènere

Així ho explicava a la Sala Albéniz 
l’Alcadessa de Tiana, Ester Pujol, en la 
sessió informativa pública el passat 15 
de març sobre l’estat de les !nances 
municipals. La jornada, fruit del 
compromís que l’equip de govern va 
assumir a l’inici de la legislatura de retre 
comptes al poble, va presentar per segon 
any consecutiu l’evolució de la situació 
econòmica i !nancera de l’Ajuntament, 
així com les mesures adoptades al 
llarg de 2012 per revertir la situació de 
suspensió de pagaments dels anys 2010 
i 2011. 

L’aplicació de mesures !nanceres, de 
mesures econòmiques i !scals i de 
mesures de gestió -totes elles basades, 
en paraules de l’alcaldessa, “en el control 
de la despesa i els estudis de costos, 
la negociació i el sentit comú”- ha 
permès fonamentalment garantir el 
manteniment de tots els serveis públics 
de Tiana sense necessitat de privatitzar-
ne ni tancar-ne cap, assegurar el principi 
d’igualtat d’oportunitats per a aquelles 
persones o famílies que per motius de 
renda necessitin de la prestació d’un 
servei determinat i molt especialment, 
recuperar l’estabilitat pressupostària 
perduda l’any 2008. 

La jornada va detallar, amb exemples, 
algunes de les actuacions de contenció 
realitzades, des de la reducció de la 
plantilla laboral de l’Ajuntament per 
valor de 225.000" respecte l’any 2011, 

L’Ajuntament de Tiana recupera l’estabilitat econòmica i pressupostària
“L’Ajuntament de Tiana ha passat en un any d’una situació d’insolvència econòmica a una situació d’absoluta solvència”. 

el decrement de la despesa ordinària 
en 199.0126" -fruit de l’eliminació de 
lloguers de dependències municipals, 
estalvi en el cicle festiu, butlletí municipal 
o despeses de la biblioteca entre d’altres- 
o la pràctica congelació de les inversions 
en l’espai públic. 

No tot ha estat basat en l’estalvi; les 
possibilitats de conveniar la piscina 
municipal descoberta durant els 
mesos d’estiu ha generat un superàvit 
de 10.800" respecte l’any 2011; o la 
concertació públic-privada amb les 
grans empreses subministradores de 
Tiana –com són FCC, Sorea i altres- ha 
permès gaudir d’activitats com són el 
Tiana Negra o la Fira de Nadal. En aquesta 
línia de treballar la responsabilitat social 
corporativa i la captació d’ingressos 
externs es manté l’equip de govern 
per als propers anys. L’establiment de 
la tarifació social de l’escola bressol 
municipal ha estat també una mesura 
paliativa respecte el dé!cit continuat de 
determinats serveis. 

Més detall va necessitar l’explicació 
sobre l’endeutament de l’Ajuntament. 
Si bé el prèstec per al !nançament del 
pagament de proveïdors, formalitzat 
a !nals de 2012, ha permès fer front 
a 1.671.650" de factures pendents de 
pagament del període 2007-2011 i 
“posar el comptador a zero” tal com va 
expressar-se l’interventor municipal, 
caldrà esperar-se a desembre de 2013 i 

molt especialment a desembre de 2014, 
quan els tancaments econòmics 
de l’any contemplin ratis de deute a llarg 
termini dins els marges legals que la 
normativa estatal permet als ajuntaments 
i deixin l’ajuntament en una situació 
totalment sanejada. 

“No caure en els triumfalismes, doncs 
cal seguir treballant en aquesta línia”, 
l’alcaldessa va presentar els grans trets 
del pressupost 2013 a la !nalització de 
la sessió – “un pressupost equilibrat 
i continuista” en paraules del regidor 
d’Hisenda, José Navarro- i que ha de ser 
capaç de mantenir la capacitat d’estalvi 
que ara té l’Ajuntament així com un 
marge de solvència su!cient per no 
recórrer a més !nançament extern. 

Hem estat capaços de 
reordenar una tendència 

al desbordament i de 
l’alteració de la nostra 

administració de manera 
quasi irreversible. 

Tornar a la mesura; 
aquest és un objectiu 

de la classe política en general 
i d’aquest equip de govern 

en particular 
Ester Pujol

CONCEPTE 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Drets reconeguts nets 12.365.264 11.142.038 10.924.234 8.682.868 10.485.896

Obligacions reconegudes netes 13.705.407 10.159.073 10.599.709 9.861.337 8.406.325

Resultat pressupostari -1.340.143 982.964 324.525 -1.178.469 2.079.570

AJUSTOS      

Crèdits pagats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 34.972 0 0 0 0

Desviacions de !nançament negatives de l'exercici 902.325 45.693 1.027.474 1.210.048 74.913

Desviacions de !nançament positives de l'exercici 148.133 1.319.564 1.207.459 0 0

TOTAL AJUSTOS 719.220 -1.273.871 -179.985 12.010.048 74.913

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -620.923 -290.907 144.540 31.579 2.154.483

RESULTAT PRESSUPOSTARI
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ÉS D’ACTUALITAT ÉS D’ACTUALITAT

El divendres 15 de març de 2013, a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament es va constituir 
el primer Consell dels Infants de Tiana, 
com un espai de participació ciutadana 
on els protagonistes són els propis nois 
i noies de 10 a 12 anys. El procés a Tiana 
s’ha endegat només a l’Escola Lola 
Anglada donat que a l’Escola Tiziana 
encara no hi ha alumnes amb aquestes 
edats. Durant els propers anys s’anirà 
incorporant l’alumnat de l’escola Tiziana 
i de l’Institut de Tiana, de manera que 
s’aculli la major representativitat infantil 
i municipal dins el Consell.

La creació del Consell dels Infants neix 
de l’interès de l’Ajuntament per obrir 
un espai de participació infantil per als 
ciutadans més joves del nostre poble.
L’objectiu és incorporar-los a la vida 
pública a través de la seva mirada, 
coneixent què pensen i descobrint allò 
que els amoïna. Volem que els infants de 
la vila desenvolupin diferents habilitats 
com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític, 
la capacitat de participació en els 
assumptes públics...

Tot aquest projecte va començar amb 
la presentació de les candidatures dels 
alumnes a les eleccions dels consellers 
i conselleres. La campanya va durar 4 
dies i les eleccions es van celebrar el 14 
de març de 2013. Van sortir escollits 8 
consellers/es i 4 de substituts. 

L’endemà mateix es va constituir el 
Consell en un acte solemne a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament, presidit 
per l’Alcaldessa, la Sra. Esther Pujol, 
acompanyada pel regidor d’Educació 
el Sr. Jordi Gost, el Sr. Ricard Fabra com 
a regidor de Joventut i el regidor de 
territori i Sostenibilitat el Sr. Héctor 

Biblioteca
Can Baratau

Ens agrada veure la gent llegir. Al parc, 
al bar, pel carrer... quan una persona té 
un llibre (electrònic o de paper) entre les 
mans, sabem que està viatjant, que està 
gaudint d’una vida que sorgeix d’entre 
les lletres impreses i que, de ben segur, 
està aprenent moltes coses.

A Tiana, tenim més de 5 llibres per 
habitant que us estan esperant a la 
biblioteca Can Baratau. Us ho volem 
posar fàcil i per això hem creat dues 
iniciatives que volen potenciar el nostre 
fons: La colla dels llibres i els Llibres 
100se pols.

“La colla dels llibres”, és una iniciativa 
dirigida al públic infantil. Cada mes, 
seleccionem llibres d’un tema concret 
(els o!cis, la primavera, el circ...), i els 
acompanyem d’alguna sorpresa (un 
dibuix, una màscara...) que cada nen 
es pot emportar a casa quan agafa el 
llibre en préstec. Podeu col·leccionar les 
sorpreses, i al !nal d’any tindreu un munt 
d’històries per compartir.

Per altra banda, els “Llibres 100se pols” 
els trobarem a la sala d’adults. 
Mensualment seleccionem 10 llibres 
que no són novetat però que, no per 
això, els hem de deixar omplir de pols 
a les prestatgeries de la biblioteca. La 
selecció que preparem, està formada per 
llibres que són dignes de ser llegits, o si 
més no, fullejats. Per provocar la vostra 
curiositat, tenim els llibres exposats i 
acompanyats d’un comentari. 

“Si teniu ganes de llegir, la biblioteca us 
ho posa fàcil.”

Exposició 
a la Biblioteca 
Can Baratau

L’exposició itinerant “Escoles d’altres 
mons” ha reunit cinquanta imatges que 
el fotoperiodista Kim Manresa ha anat 
recollint durant múltiples viatges arreu 
del món i al llarg de diversos anys, per 
portar-nos !ns aquí, i a través de la seva 
mirada particular, a un estudiant palestí, 
un professor de Mèxic o a un grup de 
nens del cor d’Àfrica.

Segons el comissari de l’exposició, 
l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto 
García, són cinquanta fotogra!es que 
no deixen indiferent a ningú, no només 
pel que transmeten, sinó per la immensa 
tendresa amb què estan realitzades, 
això sense deixar de banda la qualitat 
indiscutible re#ectida a qualsevol de 
les mostres del fotoperiodista català. 
A vegades una paret, un arbre o una 
improvisada escola enmig del desert, 
són testimonis muts de la precarietat 
en què milions de joves van conformant 
un somni.

La mostra ha estat dirigida al públic en 
general però sobretot, als estudiants, 
sent una important eina en la formació 
de la sensibilitat personal de les 
ciutadanes i ciutadans que han tingut 
l’oportunitat de visitar-la.

L’exposició,des de principis del 2006 i !ns 
a la data d’avui, ha recorregut a Catalunya 
més de 40 municipis i ha estat visitada 
per més de 30.000 alumnes.

“C&Duke, productora cultural de 
l’esdeveniment, que compta amb el  
suport de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona, manifesta 
que se sent molt satisfeta per la 
resposta de participació que ha tingut 
la mostra”.

Escola Bressol 
Municipal de Tiana 
“El més petit de tots” 

A partir del 6 de maig i !ns el 17 
del mateix mes, ambdós inclosos, 
l’Ajuntament, obre el període de 
preinscripció a l’Escola Bressol Municipal 
“El més petit de tots”, tal com fa referència 
la normativa en matèria de preinscripció 
i matrícula per al proper curs escolar 
2013-2014, “RESOLUCIÓ ENS/367/2013, 
de 18 de febrer, del procediment de 
preinscripció i matrícula de l’alumnat 
als centres del Servei d’Educació de 
Catalunya i altres centres educatius, en 
els diversos ensenyaments sostinguts 
amb fons públics, per al curs 2013-2014.”

La preinscripció és el procés d’admissió 
d’alumnes a les escoles bressol 
municipals. Aquest procés d’admissió 
comprèn un període de preinscripció 
i un altre de matriculació. Durant el 
període ordinari de preinscripció és 
quan es demana ser admès/a al centre 
educatiu i aquest tràmit es durà a 
terme a l’Ajuntament durant la primera 
quinzena de maig, amb la presentació de 
sol·licituds i !nalitzarà amb la publicació 
de les llistes d’admesos. La matrícula es 
formalitzarà al centre educatiu un cop 
hagi estat admès/a el nen/a.

A la sol·licitud, que podreu demanar-
la a l’Ajuntament o baixar-la del web 
municipal, s’hi ha d’adjuntar la següent 
documentació: DNI, NIE o altres 
documents d’identitat de pare i mare, 
tutor/a o guardador/a de fet, el llibre de 
família o altres documents relatius a la 
!liació i targeta d’identi!cació sanitària 
(TIS) de l’alumne/a.

Consell d’Infants de Tiana 2013

Tens 5 llibres que t’esperen Obert el període de preinscripció 
per al curs 2013-2014 

Escoles d’altres mons, de Kim Manresa

González. Com a representant de l’Escola 
Lola Anglada, també va ser a la taula 
de presidència el director, Sr. Xavier 
Eguiguren, acompanyat en tot moment 
per l’equip directiu i algun mestre del 
cicle superior.

Com objectius principals a treballar en 
el Consell dels Infants, hi ha potenciar 
i dinamitzar la participació dels infants 
en la vida del poble i fomentar la 
participació promovent un escenari 
que esdevingui educatiu a la vegada 
que participatiu.

Des de la Convenció sobre els Drets dels 
Infants, el Consell ha de treballar sobretot 
aquells drets i deures vinculats a la 
participació, dins un espai on els infants 
puguin expressar i opinar sobre allò 
que realment els interessa, alhora que 
aprenen valors democràtics.

En de!nitiva, Tiana vol donar valor a la 
veu dels infants i donar a conèixer als 
adults la seva visió de les coses en temes 
no només infantils, fer dels nostres  
infants subjectes actius de la nostra 
societat tot creant un mecanisme estable 
i vàlid de participació i comunicació entre 
infants i càrrecs electes. 

Enfortir vincles entre l’escola, els 
ciutadans i les institucions és el 
camí per aconseguir una ciutat amb 
convivència i igualtats. 

Les sessions de treball del Consell 
es celebraran un cop al mes en horari 
extraescolar i tindran una durada 
aproximada d’una hora i mitja. 
La temàtica principal que treballaran 
en aquestes properes sessions és: 
EL TRAMVIA.

Per a més informació, podeu trucar a la 
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 

i demanar per Carme Lloret al 
93 395 50 11

Neix el Consell dels infants amb un gran objectiu: 
TREBALLAR PER APRENDRE QUÈ SIGNIFICA UN PROCÉS DEMOCRÀTIC DE PARTICIPACIÓ I DE RESPONSABILITAT PER DESENVOLUPAR PROPOSTES I PROJECTES 
DE MILLORA EN EL POBLE I PER AL POBLE, A TIANA I PER TIANA.

Recuperaran el recorregut del tramvia 
amb la creació d’un itinerari amb 
l’aplicació de geolocalització Eduloc. 
Aquest projecte es presentarà al govern 
municipal i a la Trobada Territorial 
de Consells d’Infants i Adolescents 
organitzada per la Diputació de 
Barcelona el dia 8 de juny de 2013.

El Consell dels Infants de Tiana ha estat 
el primer en constituir-se dins la comarca 
del Maresme i s’ha adherit a la Xarxa 
Territorial dels Consells dels Infants 
i dels Adolescents de la Diputació 
de Barcelona.

SUMANT CAPACITATS aquest projecte, 
a la vegada que innovador per fomentar 
la participació amb infants, és solidari 
perquè el seu logotip està dissenyat amb 
una tipogra!a de lletra que és de l’Anna 
Vives. L’objectiu de l’Anna Vives ha estat 
fer que una lletra sigui més que això. 
Es pretén representar el col·lectiu de 
persones discapacitades i reivindicar els 
valors associats a aquesta tipogra!a: 
la igualtat social i la importància del 
treball en equip.



Ella i l’Enric van anar a fora a treballar però 
van tornar per reprendre el negoci que 
havien vist funcionar tota la vida. 
La Pilar i l’Enric van veure com es passava 
de fer pa d’una manera totalment artesanal 
a fer un pa modern. I ara, detecten com a 
poc a poc es va valorant cada vegada més 
el pa fet de manera tradicional. Per això, fa 
dos anys que van començar a investigar i 
a treballar per fer les diferents especialitats 
que treuen cada dia. 

Pilar mare i Pilar !lla parlen sobre els 
orígens del nom “Can Pau” amb què 
tothom coneix el forn de pa que hi ha 
al carrer Sant Jaume. 
“Tingueu pau”, els deien a la gent que hi 
anava a comprar pa. 
La direcció del negoci la porten entre 
tres, l’Enric, la Pilar i la Pilar mare. 
L’Enric i la Pilar s’han criat entre sacs de 
farina i sempre han vist com a casa es 
treballaven les 24 hores del dia. 
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En són exemples el pa ecològic i el 
pa gallec. També tenen el pa natural i 
altres variacions amb diferents gustos, 
com el pa amb olives de Kalamata o 
el pa de ceba. Val a dir que la ceba no 
és congelada, ni deshidratada. Es fa 
amb ceba que con!ta la Pilar mare, a 
poc a poc. També estan treballant amb 
diferents farines, com l’espelta o la de 
kamut, una farina de blat no tractada 
més antiga que l’espelta.

Actualment, a Can Pau hi treballen 11 
persones. Tot es fa a mà i no compren res 
congelat. L’Enric és qui fa els melindros, 
que tenen molt d’èxit. El seu secret? 
“Els faig com veia que ho feia el meu 
pare.” L’Enric, a més, constantment s’està 
formant per aprendre noves tècniques 
per treballar la xocolata. Acaba de passar 
les dates de la mona i la Pilar ja té al cap 
quins motllos nous vol incorporar per a 
l’any que ve.

ESPAI PATROCINAT:

Aquesta secció està patrocinada per 
Forn de Pa Enric Solà. 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

FORN DE PA 
ENRIC SOLÀ

Forn de pa

C/ Sant Jaume, 6
Tiana

93 395 26 02 

Melindros
Estan elaborats d’acord amb una antiga recepta familiar. 
L’única manera de conèixer-ne el secret és tastant-los. 

Especialitats de pa
Pa de ceba, ecològic, d’espelta... Pregunta per les 
varietats de pa que fan cada dia. Ja les has provat totes?

ET SUGGERIM...

FORN DE PA 
ENRIC SOLÀ
el comerç a Tiana



Antonio García

Si el dia hagués tingut dues hores més, 
l’Antonio les hauria treballat. La seva 
capacitat per treballar la va descobrir 
de ben petit, i no perquè els seus pares 
l’obliguessin a fer-ho, “noooo, era jo 
que m’escapava de l’escola per anar a 
treballar”. Es va jubilar el passat mes 
de maig i gaudeix d’aquesta nova etapa 
“col·laborant amb tot el que es pugui”. 

Per a ell, això signi!ca ocupar-se del 
manteniment de l’ermita de l’Alegria, 
estar vora l’organització d’ Els Tres 
Tombs, baixant o pujant cavalls 
i “jugar a la petanca i al dòmino”. 

Ha fet molts tipus de feina però tota la 
vida ha estat cambrer i s’ha convertit en 
el cambrer de tota la vida. “N’he vist de 
tots colors”, confessa, i sap més coses pel 
què ha observat que no pas pel què li 
han explicat. “Tot està guardat aquí dins”. 

Tot el bon fer del seu o!ci, la discreció i 
l’atenció, l’ha traspassada al seu !ll Toni. 
L’Antonio és home de poques paraules 
i segueix observant, mentre fuma un 
cigarret rere l’altre. 

Davant el panorama polític i econòmic 
encongeix les espatlles i conclou “és el 
que hi ha”, però assegura que “ara es viu 
millor que abans”.  

Cambrer de tota la vida

Carles Bagó

En Carles Bagó és nascut a Barcelona 
però es considera tianenc. Va venir a 
Tiana per feina i per família, buscant un 
lloc on les condicions de l’ambient fossin 
més saludables per als bronquis del seu 
!ll. I avui, confessa que “Tiana ha superat 
les meves expectatives, tant en el nivell 
personal, com en el nivell professional”. 

El millor de la seva feina, “el tracte amb 
la gent, sens dubte”. Ha estat molts anys 
ocupant un càrrec, treballant per “ajudar 
i també per preservar el negoci !nancer”.  

La seva retirada de l’entitat !nancera va 
venir precipitada per un greu problema 
de salut que el va obligar a una posterior 
recuperació, llarga i complexa. Avui, en 
Carles Bagó segueix practicant l’esport, 
per recuperar-se i per divertir-se.  

L’aprofundiment en la llengua anglesa 
és l’exercici intel·lectual que fa a les 
tardes. “Ah, i sempre estic disponible 
per a les meves nétes”, puntualitza.  
Com a integrant del sistema !nancer, 
re#exiona sobre la situació actual: 
“hi ha irresponsables de tota mena, entre 
els que donen i entre els que demanen”,  
la seva feina l’ha dut a conèixer moltes 
realitats i molts tipus de persones i ha 
descobert que “qui més estalvia és qui 
menys guanya”. 

Director de La Caixa de Tiana (1982-2007)
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Es va instal·lar el primer telèfon a 
l’Ajuntament. Els costos van ser assumits 
per veïns i per membres de la colònia 
estiuenca. Així podien contactar amb 
els comerços o indústries que tenien 
a Barcelona. Va ser necessari que un 
missatger els avisés quan tenien 
una trucada. 
Les converses telefòniques no eren 
privades en absolut, per això el 1913 es 
va aïllar el local del telèfon.

L’any 1848 es va inaugurar la línia de tren 
de Barcelona a Mataró, fet que va afavorir 
el creixement del Maresme. A més, es va 
instal·lar una línia de telègraf òptic entre 
Barcelona i La Jonquera. Sobre el túnel 
de Montgat , es va col·locar una torre que 
connectava amb la de Montjuic, pel sud, 
i amb la de Vilassar de Mar, pel nord. 

Aviat,, el telègraf òptic es va substituir 
pel telègraf elèctric.

La Catequística Parroquial va publicar 
Tiana, la primera revista del poble, que 
es va editar mensualment !ns l’any 1962. 
Des del 1962 i !ns al 1964 la publicació 
va ser bimensual. Molts tianencs hi van 
col·laborar escrivint notícies sobre la 
vida a Tiana. 

Avui representa una àmplia col·lecció 
d’articles sobre la història del poble.

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

FOTOS D’ARXIU

19961981
Les primeres emissions de Ràdio Tramvia 
amb Carles Cuní, no van tenir continuïtat.  
L’11 de setembre de 1996 s’inaugura 
Ràdio Tiana amb Isaac Salvatierra com 
a director. Amb l’emissora, els plens 
municipals van arribar a totes les llars 
de Tiana i s’oferien molts programes 
realitzats pels propis tianencs i a més, 
va representar un trampolí per a molts 
periodistes del poble, que avui treballen 
a diferents mitjans d’àmbit nacional. 

Surt el primer butlletí municipal. 
Fins aquesta data l’única publicació 
municipal era el programa de la festa 
major. El butlletí Nou Pins contenia 
informació sobre plens i de l’equip 
de Govern. Anys més tard, el butlletí 
es va anomenar Plaça de la Vila i va 
comptar amb la col·laboració dels grups 
municipals. Avui, la revista Tiana’t ofereix 
informació sobre el poble i també dóna 
veu als grups municipals.

Història de la comunicació 
tianenca

EN PARLEM



La Clàudia, la Paula i en Salvador 
treballen vigilant el creixement de les 

llavors al sementer, després les planten 
a l’hort i les distribueixen entre els 

usuaris dels horts municipals. 

“Saps per què es diu de marge? 
Aquests tomàquets no es fan vermells, 

sempre tenen aquest color, i abans, 
els plantaven vora camí, i com que la 

gent els veia verds, no els agafava. 
Els pagesos protegien la seva collita”. 

En Salvador té ganes d’explicar i de 
transmetre els coneixements que va 

adquirint amb la seva investigació. 
La seva inquietud davant les dades 
aportades pels últims informes de 

Nacions Unides, que determinen 
que s’han deixat de cultivar un 90% 
de varietats agrícoles, l’empeny a la 

recerca del nostre patrimoni agrícola i 
treballa constantment perquè 

no es dilueixi més. 
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En el context actual, en què espècies 
híbrides de tomàquets i enciams 
omplen els mostradors i les neveres, 
l’Associació Tiana Cultiva i Preserva les 
Nostres Llavors vetlla per la recuperació 
d’espècies avui desaparegudes: mongeta 
afartapobres, tomàquet mala cara, 
enciam del sucre, i moltes més. 
A més d’aquesta tasca, a poc a poc van 
recuperant i difonent antigues maneres 
de fer i de treballar la terra. Són molt 
conscients que no és el mateix treballar 
la terra a Tiana, que treballar-la a 
l’Empordà o a la Cerdanya. 

L’Associació Tiana Cultiva i Preserva les 
Nostres Llavors es va constituir el 2011, 
però va iniciar la seva activitat durant el 
2012. El cicle habitual de les llavors que 
recuperen s’inicia al sementer, un petit 

QUÈ SEMBREM
Associació Tiana Cultiva i Preserva les Nostres Llavors

local on les cultiven entre 3 i 4 setmanes, 
!ns que creixen i tenen la mida adequada 
per ser plantades a la terra. Això és el 
que fan amb una part de les llavors, i 
l’altra part la distribueixen gratuïtament 
entre els usuaris dels horts municipals. 
D’aquesta manera aconsegueixen 
re-introduir espècies desaparegudes 
i preservar la biodiversitat agrària de 
l’entorn. Un dels seus objectius principals 
és la creació d’un Banc de Llavors. 

Amb la recuperació i la preservació de 
llavors autòctones, l’Associació Tiana 
Cultiva i Preserva les Nostres Llavors 
també vol recuperar un vocabulari 
autòcton, un llenguatge propi, una 
manera de fer i de treballar la terra que 
poc té a veure amb espècies híbrides 
i amb el consum massiu. 

Els protectors
Associació Tiana Cultiva i Preserva 

les Nostres Llavors

Els integrants de l’Associació escolten 
i transmeten el coneixement de 
totes aquelles persones que aporten 
experiència. És el cas d’en Joan Canals, 
un home de 85 anys que ens explica, 
per exemple, el procés que implica la 
preservació de les llavors del tomàquet 
de pometa: “Ara diuen que no s’han de 
mullar les llavors, però si tota la vida s’ha 
fet!”, exclama. 

A través de l’Associació tenen la voluntat 
d’organitzar xerrades, conferències i 
activitats. Estan als inicis del projecte 
i els calen socis per poder difondre 
la seva tasca, per seguir investigant i 
treballant, perquè les noves generacions 
s’impregnin d’aquesta cultura tradicional, 
d’aquesta memòria agrícola que té a 
veure amb el menjar, la terra i la vida. 



Ahir vaig anar a 
comprar al Condis!

La primera sensació que vaig tenir era 
que estava ple de gent, suposo que 
per la novetat. 

Tot estava molt ben distribuït, a cada 
secció el que tocava. 
A més donaven regals per compres 
superiors a 10" i a la peixateria et 
regalaven musclos. 
L’accés és molt còmode per mi ja que 
sempre vaig amb un cotxet de nen 
i l’aparcament per al cotxe és gratuït 
per a clients. 

L’horari intensiu dels divendres i dels 
dissabtes és una idea molt bona.
Esperem que tot segueixi així!

TDB

Feina
ben feta

Hola Olga i Xavi! 

Soc en Joaquim Palet i us vull donar
les gràcies per la feina tant ben feta. 

Malgrat que ho varen fer el dilluns 
quan jo no era a casa, al arribar a l´hora 
de dinar em vaig trobar amb la grata 
sorpresa de que la casa era visible des 
del carrer i tots els pebres molt ben  
podats tal i com us sol·licitava. Tot estava 
acabat, net i pulit. En aquets dies grisos 
que tenim es nota molt la diferència...
tenim molta més claror i sembla tot 
millor. Per tant moltes gràcies per 
la bona gestió. 
Salut i a reveure. 

Quim

LA VEU DE TIANA

#tiana

Lucía
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tiana’t

http://moidetiana.blogspot.com.es/

Amunt els polzes!
Els elevem al retweet
Cal facebook i és de justícia
És realment tweet i neceessari
És el nostre hashtag i és la nostra 
aplicació

Amb mail, per mail, hotmail
Vós web rara ovni potent
Trending topic del moment
En instagram i sense cable
Gmail

Senyor, no sóc digne de que entreu 
en el meu facebook
Cliqueu només etiquetes 
i serà whats-app la meva ànima

Amb sideracions
lo primer de tot em considero
un MALALT
malalt d’stress, per exemple,
de pressa, de societat...
llavors em cuido,
em busco, em trobo, 
m’intento, m’invento...
també em considero
un INDI, un home del clan, de la Terra,
un tros de material de l’univers,
i llavors respiro i em conecto
i sento i no sóc res

un PALLASSO és el que sóc
ho noto i dic que sí, ho accepto
i llavors jugo i m’agrada, me n’adono i 
m’emociono i m’encanta la comunicació
doncs visca la relació!

Preguem

@davidcalabia   
david
Per 2a vegada em tiren enrere la 
signatura d’escriptures als HPO 
d #tiana Això comença a in#ar 
el q no sona!!! Municipalment 
desprotegit...
09-04-2013

@ToniMorata   
Toni Morata 
Quin patir pels de l’orquestra 
dels tres tombs, a la que es 
descuidin tant mirar la partitura 
en trepitjaran una de bona 
#Tiana
10-03-2013

Els Matins
Ara obrim el consultori sexual 
de “Els Matins” per parlar del 
sexe en la tercera edat. 
Volem saber si, a partir dels 70 
anys, encara es practica sexe 
i com són aquestes relacions 
sexuals que, inevitablement, 
van canviant amb el pas dels 
anys. I, d’aquí a uns minuts 
anirem !ns a Tiana on una 
espectadora del programa, 
la Maria Dolors Sàrries, ens 
ensenyarà “Què hi ha per 
dinar?”. Concretament veurem 
com prepara pilota de conill i 
crema de llimona.
07-03-2013

LA VEU DE TIANA

@tianat_

@JuanMaganMusic  
Juan Magan  
Habéis venido de todas partes. 
Badalona, Montgat, Sant Adrià, 
Santa Coloma, Tiana, El Masnou, 
Barcelona.. ¡Muchas gracias! CC. 
Magic, bravo!
06-03-2013

@XarxaSost  
Xarxa Sostenibilitat 
Diversos Tallers de @
millorquenou arriben #Tiana 
http://ow.ly/iyOfm  @esterpujol 
#residus
12-03-2013

El Jaume Sànchez 
Paris
Les medalles d’avui, plata i or. 
Campió de Catalunya en una 
prova i subcampió a l’altra. 
22-04-2013

El Poble De Tiana Parla 
i Opina 
Volem una ADSL decent a 
Tiana!! Van obrir tots els carrers 
fa un temps i no vàren posar 
els cables!! 
Que els hi costava ?? 
De veritat no diré el que penso..
11-04-2013

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 
ortogrà!ca i sintàctica dels textos.

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

21

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

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

Només es publicaran les imatges amb 
su!cient resolució. 

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

L’ Escola d’Adults Timó  
Hola,
El Banc del Temps Tiana/
Montgat està creixent i per tal 
de poder-lo gestionar millor 
és necessari desvincular-lo de 
l’Escola d’Adults Timó i que 
tingui per!l propi al facebook. 
Així doncs us volem informar 
que en breu crearem aquest 
per!l i us convidarem a tots 
a fer amistat amb nosaltres. 
Us esperem al nou per!l!!!
26-03-2013

@mdolorssarries  
M. Dolors Sàrries 
No entence per què a #Tiana 
tanquen l’accés al c/Lola 
Anglada quan fan alguna cosa 
al poble. Els veïns no poden 
entrar amb cotxe. No s’entén
10-03-2013

@alexrosaigandia  
Àlex Rosa II*II  
O el campanar de #Tiana va un 
quart endarrerit o el meu mòbil, 
pc, ipad... Un quart d’hora 
avançats? Cada vegada que 
sona em desoriento!!!
02-04-2013

Cartes del lector

L’estat del camí que puja a 
l’Alegria

Aquest és un exemple de l’estat 
d’alguns camins o rieres de Tiana. 
A més del deteriorament del carrer 
per les aigües de pluja veiem 
escombraries que cauen d’un 
contenidor situat dins d’una propietat 
i que ningú es preocupa de recollir. 

En altres camins o rieres sense asfaltar 
també veiem brutícia que la gent 
deixa o excrements dels gossos que els 
propietaris no es preocupen de recollir. 

Valdria la pena que entre tots cuidem 
més el nostre entorn.

Eva Inglés

Llums encesos autobús

Foto denúncia

Brutícies

A més de la brutícia que generen els 
excrements dels gossos per l’incivisme 
dels “seus amos”, i que a més de les 
campanyes que ha fet l’Ajuntament 
perquè la gent s’adoni de les coses, encara 
no hi ha manera que els propietaris dels 
animals recullin les caques que deixen en 
parcs i voreres de Tiana, els jocs infantils 
d’alguns parcs estan bastant fets malbé, 
això fa que els nens i nenes del poble que 
juguen als parcs es puguin fer mal.
Hi ha alguna solució a aquest problema 
que afecta als més petits? 
Crec que seria convenient fer-hi una 
repassada general. 
Gràcies. 

MDP

No existim?

Bon dia:

Les 9 famílies de la única vivenda que 
hi ha a l’antic carrer de les Pinyasseres 
(és una masia centenària, dividida 
interiorment en vivendes), es podria dir 
que, en certa manera, no existim... 

En efecte: tot i que el nostre carrer 
(actualment Josep Rosselló nº4) fa ben 
bé 2 anys que està construït, asfaltat, 
il.luminat i té clarament la placa amb 
el seu nom, no apareix a cap mapa 
(per començar, ni als que l’Ajuntament 
de Tiana proporciona), ni en paper ni 
digital. A cap: no existim. 

S’imaginen si mai ha d’arribar !ns 
a alguna de les nostres cases una 
ambulància o els bombers? la situació 
és per preocupar-nos seriosament. 

No constar a cap mapa, amés, ens 
signi!ca problemes contínuament 
perquè les empreses de telefonia, de 
butà, d’electrodomèstics o de pizzes a 
domicili, invariablement, es perden o 
s’equivoquen, molestant a ltres veïns/es.

A aquesta situació s’hi afegeix que, 
malgrat pagar les taxes d’escombraries 
igual que qualsevol altre veí de Tiana, 
no podem deixar les cistelles de brossa 
orgànica a la porta de casa perquè 
el camió no puja !ns la masia per 
l’antic carrer Pinyasseres, ja que és 
de terra. 

Quan deixem les cistelles més avall, 
al carrer Josep Rosselló, ens les roben 
sistemàticament. Necesitem, per tant, 
un contenidor de brossa orgànica per 
a tot el veïnat de la masia.

Moltes gràcies,

Veïns i veïnes de l’antic carrer Pinyasseres 
(actualment Josep Rosselló nº4)



EL GALLINER

Estamos viviendo unos tiempos en los 
que parece un sin sentido mucho de 
lo que está aconteciendo. Hay temas 
que durante años, han ido generado 
problemas de color negro, dicho 
metafóricamente,  quien los ha generado, 
ahora pretende hacer creer que esos 
problemas son blancos y que el negro 
lo ha producido quien toda la vida 
ha pensado en blanco. Eso es común 
en nuestra vida política, incluso en la 
municipal de hoy día, que pena que 
dediquemos nuestro tiempo entre otras 
cosas a cuestiones que no deberían ser  
de nuestra competencia en absoluto, no 
hay nada más que ver el listado de temas 
vistos en los dos últimos plenos y que 
cada cual saque sus conclusiones.
Uno de ellos, afecta desgraciadamente a 
muchas de nuestras familias, es el relativo 
a la subscripción de Preferentes en 
determinadas Entidades. Es un tema muy 
escabroso, en el que cada uno deberá 
hacer memoria de cómo ha actuado y 
acudir al arbitraje o a la vía judicial. Para 
hacerlo es conveniente asesorarse bien 
previamente. En todo el Mundo se han 
emitido Preferentes, el problema en 
España,  ha venido cuando en los años 
2008 y 2009 en vez de emitir los 400 o 
600 millones de euros que se hacían cada 
año, con el conocimiento y visto bueno 
de la Autoridad competente, se emitieron 
11.000 millones para cubrir entre otras 
cosas los desfases monetarios que las 
entidades por los efectos de la crisis 
negada por algunos,  ya se hacían notar 
en esa fecha.
El Gobierno aborda el tema bajo el punto 
de vista social y se pretende que por la 
vía arbitral, las personas afectadas, que 
hayan sido engañadas o mal informadas 
por ese motivo,  puedan recuperar su 
dinero utilizando esa vía de solución.
Si se opta por la judicial, el afectado 
deberá considerar los gastos que tendrá 
el ir por esta modalidad y el tiempo 
de resolución, por ello como indico 
anteriormente, después de informarse 
correctamente, se deberá optar por la 
solución que libremente, estimen 
más conveniente.

Acabo como empezaba, con nostalgia 
de aquellos tiempos en los que las 
cosas se hacían con la cabeza, de una 
forma determinada, que no generaba 
el sentimiento de desasosiego que 
sentimos hoy en muchos momentos y al 
que hemos de volver sin duda.

manuelgonzalo@terra.es

En plena societat de la informació 
l’Ajuntament és a la cua de la 
transparència informativa. El web, 
una eina que no ha millorat, no actualitza 
continguts importants i part s’han 
suprimit. El butlletí informa menys i la 
situació de la ràdio és prou coneguda. 
Urgeixen solucions. Sense informació 
completa i canals de participació, a la 
ciutadania se la tracta només com 
un “contribuent”.

El govern a l’equador del mandat no té 
clars els seus objectius, i sovint improvisa. 
És difícil pensar que els partits que 
donen suport el govern puguin pactar 
“un programa comú”. Però sense fer-ho 
o!cial (el regidor del PP que dóna la 
majoria sembla un Tinent d’Alcaldessa a 
l’ombra), PSC, ERC i PP sistemàticament 
han anat adoptant conjuntament 
les decisions en temes cabdals 
(pressupostos, ordenances, preus, 
serveis) amb criteris propis d’aquest 
darrer: malentesa “austeritat” com a 
objectiu principal, reducció de serveis 
i puja de preus públics, nova !scalitat 
(ni progressiva ni amb !nalitat ecològica). 

Recentment, el govern ens ha comunicat 
(sense debat) on destinarà el milió 
d’euros per inversions provinents 
de Diputació i Àrea Metropolitana. 
Principalment actuacions de via pública, 
com la peatonalització del C. del Centre 
i l’arranjament de la Placeta de l’Església.

No hi ha resposta de perquè no s’inclou 
solucionar el greu problema de mobilitat 
que té el centre. En el mandat anterior 
es van adquirir terrenys per connectar 
Pg. Vilesa i Av. Albéniz, amb una reserva 
pressupostària de 200.00" per iniciar les 
obres, que el govern ha destinat a altres 
actuacions. Amb només una part del 
pressupost ara presentat podria realitzar 
aquesta actuació.  

És de sentit comú que abans de 
“peatonalitzar” es solucioni el problema 
principal del nucli antic. Ara que els 
terrenys són municipals, perquè es posa 
al congelador el projecte? El projecte del 
2010 està al web municipal. Evidentment, 
els “nous” no hi consten.

Tiana 11 d’abril de 2013

Sentim a dir a les notícies que la 
Generalitat no té encara els pressupostos 
del 2013 aprovats, i ens arriba una 
sensació d’alarma perquè té els 
pressupostos prorrogats. Però... realment 
hem d’estar alarmats? Què vol dir tenir 
els pressupostos prorrogats? Perquè no 
s’aproven els pressupostos del 2013? 
Mirem d’aclarir-ho.

Tenir els pressupostos prorrogats vol dir 
tenir les mateixes partides pressupostàries 
que l’any 2012 i, per tant, les mateixes 
retallades que vam patir l’any passat, 
però no més. Per tant, la Generalitat 
pot continuar funcionant amb els 
pressupostos prorrogats !ns al desembre 
de 2013, límit que marca l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. Si en aquesta 
data no s’han aprovat els pressupostos 
caldrà convocar de nou eleccions 
al Parlament.

Què caldria fer per poder aprovar els 
pressupostos del 2013? L’Estat ens obliga 
a retallar 4.800M" per poder aprovar els 
pressupostos, una retallada impossible 
que ens portaria al col·lapse de!nitiu. 
Per aplicar aquesta retallada caldria tancar, 
per exemple, TV3 (235M"), Catalunya 
Ràdio (25M"), el Parlament de Catalunya 
(55M"), les delegacions exteriors de 
Catalunya (2,5M"), les quatre universitats 
més grans de Catalunya -UB, UAB, UPC 
i UdG- (532M"), uns quants hospitals, com 
ara l’Hospital de la Vall d’Hebron (580M"), 
el Clínic (441M"), Bellvitge (300M"), el 
Joan XXIII de Tarragona (111M"), el Josep 
Trueta de Girona (129M"), l’Arnau de 
Vilanova de Lleida (139M")... i no n’hi 
ha prou! Hauríem de suprimir també 
els cossos de Mossos d’Esquadra i de 
Bombers (900M")... i amb tot això hauríem 
retallat 3.449,5M" i per tant no arribaríem 
encara als 4.800M" que ens demana el 
Govern Espanyol...

Per tant, és evident que no podem aplicar 
aquestes retallades, el país no s’ho pot 
permetre! I per això no es poden aprovar 
els pressupostos! 

I què pot fer la Generalitat? Reclamar el 
pagament dels deutes que te l’Estat amb 
Catalunya (3.139M"); Prendre el control 
sobre els propis recursos; I, explicar la 
realitat i accelerar el procés de Transició 
nacional, fent la consulta tant aviat com 
sigui possible, posar en funcionament la 
Hisenda pròpia i constituir un Banc Públic.

Hem iniciat el camí, ara hem d’accelerar-lo!

Des de l’any 2012 s’ha generalitzat 
el problema de les participacions  
preferents i del deute subordinat, 
que afecta principalment a persones 
d’edat avançada, sense o amb 
escassos coneixements d’inversió en 
productes !nancers, que en molts casos 
desconeixien la naturalesa dels productes 
que contractaven.

És per aquest motiu que al ple del passat 
mes d’abril,  l’ajuntament va aprovar 
una moció conjunta  on totes los forces 
polítiques amb representació municipal 
varen acordar establir línies d’actuació 
per detectar l’abast dels afectats del 
municipi per la comercialització de 
participacions preferents, i en particular 
les comercialitzades per Caixa Laietana 
amb delegació oberta a Tiana.   D’altra 
banda, es va acordar posar a l’abast dels 
afectats vies per a l’obtenció de serveis 
d’assessorament i suport, incloent 
activitats d’acompanyament en les 
gestions a realitzar. 

La constitució d’una comissió per al 
seguiment de les actuacions acordades 
vetllarà per l’acompliment dels acords 
adoptats al voltant de la qüestió de les 
preferents, atesa l’especial afectació de 
tianencs que es puguin trobar en situació 
de vulnerabilitat, que pateixen la crisi 
i que han quedat mancats de recursos 
per atendre les necessitats pròpies i les 
de la seva família davant la pèrdua dels 
estalvis d’una vida de treball.

Les primeres actuacions per part de 
l’ajuntament, en aquest sentit, es van 
endegar el dia 18 d’abril amb una sessió 
informativa a la sala Albéniz on els 
assistents van poder formular tota mena 
de qüestions sobre aquest tema.
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EL GALLINER

Suport als damni!cats 
per participacions preferents

A la cua, a l’ombra i al congelador La situació econòmica de Catalunya

22

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 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 

Nostalgia

Amics i amigues, l’espai del butlletí 
municipal el venim utilitzant per 
comentar les qüestions locals del nostre 
poble, doncs be, en aquesta ocasió 
ho volem fer,comentant el complicat 
entorn en el que estem !cats. En l’àmbit 
supralocal, les di!cultats continuen. 

El nostre país està amb l’aigua al coll, 
sense possibilitat de presentar uns 
pressupostos realistes i, ofegat per 
un objectiu de dè!cit que no pot 
complir. Amb problemes socials que 
estan clamant al carrer, a més, cada dia 
apareixen als mitjans noves informacions 
sobre casos de corrupteles que posen 
en entredit a moltes persones del món 
de la política . Si anem una mica mes 
lluny, al estat espanyol o a Europa, la 
situació també és semblant i, en cada 
cas amanida amb les característiques 
internes de cadascun.

Amb aquest estat general, fem una 
re#exió o consideració que voldríem 
compartir: les coses s’han de fer diferents, 
els nostres veïns mereixen que els que 
tenim responsabilitat en les qüestions 
locals, en aquest cas responsabilitats 
polítiques, comencem a fer el més 
convenient per al benestar general, 
sense tenir en compte les sigles i opcions 
polítiques que portem cadascú. 
Per davant dels interessos dels nostres 
grups politics , han d’estar els dels nostres 
veïns i els del nostre poble. 
Per al be de Tiana, seria desitjable una 
bona entesa i harmonia general dels 
grups, i amb objectius comuns. 
Ha estat voluntat de CiU oferir la màxima 
col·laboració a l’actual equip de govern 
des del primer dia, per dur a terme les 
actuacions municipals. També ho hem fet 
en temes cabdals i recents com:      

  aquest any 2013.

  i Recollida d’Escombraries.

  Local.

Tots aquests suggeriments els hem 
fet sense esperit partidista, sinó pensant 
en el millor pel poble, i pel nostre 
país, Catalunya.  

Ja  es hora!
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