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Primitiva Reverter
Poeta

DONA
Vols estar sola o acompanyada? 
Pintes o balles? Estudies i treballes.
Pentines els teus !lls. Agafes l’autobús
i llaures l’esperança: el dia avança.
Escrius, somrius: o!cines i fàbriques.
Els llavis despintats o carmesí profund?
Tornes a casa. El nen té febre.
Treus la pols -o no vols-. 
Escombres les ombres.
Contestes el telèfon. És ell –o no-.
Què soparem avui? Regues les plantes. 
Acabes un informe. Planxes la bata.
No has fet el llit. T’ha de venir la regla.
Tens ganes de plorar. 
No saps què et passa.
La gata vol menjar. Et crida la veïna.
“Aviat plourà”. Reculls la roba blanca.
La lluna creix. 
La tele diu que és el teu dia que hi ha 
una guerra nova i que ha perdut
el barça.
Blancaneus desperta sense príncep
i el príncep no sap a qui besar.
Ets bruixa o ets princesa? Foc o Aigua?
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Amb la Primi parlem del dia a dia i de 
quina és la lluita de les dones, 

aquí, avui i ara. Ella es declara feminista 
però sense etiquetes. Després d’haver 

fet un postgrau sobre igualtat de gènere, 
rea!rma que cal prendre consciència 

del lloc on som, homes i dones. 
La Primi és poeta i sap que la paraula 

edi!ca realitats, reivindica el llenguatge 
no sexista i la visibilització dels col·lectius 
socialment més ignorats. La seva posició 

és la de la resistència conscient i creativa, 
per això se sent orgullosa de la seva !lla 

i del seu !ll i de l’educació que els ha 
donat “... són dues persones conscients”. 

La Primi sap que si et quedes 
en la queixa “no podràs gaudir del que 

estàs vivint” però no s’amaga de l’esforç 
que implica adaptar-se a un sistema 

sovint incomprensible. 
Va començar a escriure poesia als 6 anys, 

en el mateix moment que aprenia 
a escriure, i no pot deixar de fer-ho, 
perquè la poesia “és una manera de 

caminar i d’entendre la vida.”
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Madrastra, fada, tempesta, llavor 
o calma?
Mestressa, esclava, crit, silenci, 
treballadora o treballada? 
Ell no ha vingut encara.
Camines sola o acompanyada?
Et treus les mitges negres. 
O els pantalons de pana.
Et poses el pijama. 
O la camisa de dormir de seda.
Quin mal et fan les cames! 
Llegeixes un poema. 
Et truca la Maria. No sap que té.
Potser la primavera que s’apropa. 
Està cansada.Potser la menopausa. 
Hauria de prendre vitamines.
Ell no ha trucat. Ha d’acabar una feina.
Se li ha mullat la roba a la terrassa.
Diu que la vida quotidiana l’aclapara.
“I si anem a prendre una cervesa?”
Des de casa al carrer. 
Del carrer !ns a casa.
Una dona, set dones, moltes dones.
Un dia, set dies, cada dia.
I una vida sencera per volar.

“Una vegada hi havia una família de 
ratolins que recollien provisions per a 
l’hivern que s’apropava, tots treballaven 
nit i dia... tots, menys en Frederick.
-Perquè no treballes? -Que potser 
somies?- li preguntaven.
-Sí que treballo, faig provisió de raigs 
de sol i de colors, faig collita de paraules 
perquè els dies d’hivern són molt foscos 
i llargs.
Els primers dies d’hivern menjaven i 
xerraven però a poc a poc es van quedar 
sense provisions.
-Què n’has fet de les teves provisions, 
Frederick?
En Frederick els parlava de la calidesa 
del sol, dels blaus i els vermells i dels 
verds tendres. I els altres ratolins sentien 
l’escalfor i veien els colors... I els va parlar 
de la Primavera i de l’Estiu, de la Tardor 
i l’Hivern... i de les "ors i de la lluna...
-Caram, Frederick! -deien-. Tu ets un 
poeta! -Es va tornar vermell i va dir 
tímidament: -Ja ho sé.
Síntesi del conte, Frederick. Leo Lioni 

“L’Alegria oberta”



EL SEGON PAS,
l’assessorament 
i l’acompanyament.

EL PRIMER PAS, 
la idea.

LA NOTÍCIA

Actualment, els mitjans de comunicació 
ens mostren un panorama desolador del 
mercat laboral i, a poc a poc o de sobte, 
veiem que les estructures públiques o 
privades per les quals treballàvem no 
són tan fermes com semblaven. Enmig 
d’aquesta conjuntura de canvi, hi ha 
dues paraules que cada vegada prenen 
més força i a poc a poc van con!gurant 
una altra manera de treballar. 

5

TIANA EMPRÈN
El talent del municipi a través de l’emprenedoria

Quan una idea pot ser una inversió 
de futur. 

Amb el PUC i el FER, moltes persones 
es dirigeixen a les administracions per 
sol·licitar assessorament per crear la seva 
pròpia empresa. 

Des de l’Ajuntament de Tiana, durant el 
segon trimestre d’aquest any, es posarà 
en marxa un servei d’assessorament per 
a l’autoocupació i la creació d’empreses. 

EL TERCER PAS,
valor afegit per a tothom.
Un dels èxits de les polítiques actives 
d’autoocupació i creació d’empreses 
és que aquestes es creïn però també 
que no es creïn quan els projectes no 
estan prou madurs i treballats. Cert 
però, que un municipi que emprèn és 
un municipi innovador, creatiu i ric. 
Capitalitzar l’emprenedoria de Tiana: 
això implica facilitar espais "exibles de 
trobades per als nostres professionals 
liberals, empreses de comerços i serveis; 
enxarxar-los, visibilitzar-los, posar 
en valor la seva feina per tal d’evitar 
fugues innecessàries de consum a 
altres localitzacions, analitzar casos 
d’èxits… Implica també resoldre dè!cits 
històrics, com la xarxa de !bra òptica o la 
disponibilitat de locals comercials. 

Tiana té assignatures pendents però 
al cap i a la !, el lideratge emprenedor 
-individual o col·lectiu- no es porta a 
l’ADN; s’aprèn i es construeix. 

El nou servei per a la promoció 
econòmica i professional de Tiana 
es focalitzarà en tres per!ls d’usuari 
-persona en recerca de feina, 
emprenedors i emprenedores que 
inicien un projecte empresarial 
i empreses consolidades que tenen 
l’objectiu de mantenir i ampliar la seva 
demanda- i actuarà en quatre nivells: 

1. Eines de suport i recursos (per a la 
recerca de feina, espai col·laboratiu, 
documentació de referència, estudis 
i anàlisis, etc.); 2. Assessorament directe 
presencial que permetrà tutoritzar la 
idea de negoci; 3. Assessorament en 
línia 24/7, dedicat a la resolució de 
consultes puntuals; 4. Tallers temàtics 
per al desenvolupament d’aspectes 
especialitzats, entre els quals, els 
seminaris de creativitat, l’augment de la 
quota de mercat o el foment d’habilitats 
i competències emprenedores per a 
joves són algunes de les sessions 
o càpsules formatives “estrella”. 

Des d’aquest punt de vista, per a 
Joan Miquel Piqué, soci director de 
Maurilia, l’empresa consultora que ha 
estat treballant un mapa dels sectors 
estratègics del nostre municipi i que 
l’Ajuntament presentarà properament, 
“és imprescindible mantenir un equilibri 
entre el suport directe a les persones en 
situació d’atur, la creació d’empreses 
i l’impuls als emprenedors i el suport al 
teixit econòmic i empresarial consolidat.”

Un nou projecte sempre comença a 
partir d’una idea, que sovint té a veure 
amb les pròpies capacitats, aptituds, 
desitjos i necessitats. De manera 
habitual, l’emprenedor comença a 
treballar-la mentalment, a visualitzar-
la, !ns arribar a tenir la “certesa” que és 
una bona idea. El procés de concreció 
de la idea i de la seva de!nició no és 
fàcil.  Des dels “front desk” d’atenció 
als emprenedors/res, sovint es detecta 
el síndrome de “l’enamorament 
de la pròpia idea”, és a dir, simples 
visualitzacions de conceptes que no 
porten valor afegit, poc realistes i poc 
coherents amb la situació econòmica 
o amb els hàbits de consum actuals. 

Malgrat la vulnerabilitat del moment 
actual, invertir en polítiques d’ocupació 
i creació d’empreses és una aposta clara 
de l’Ajuntament. Les dades estadístiques 
manen: Tiana té una taxa d’atur reduïda 
però que de manera progressiva es 
va consolidant i cal actuar perquè no 
s’enquisti; Tiana està experimentant 
un creixement important d’altes de 
professionals liberals que cal retenir i 
localitzar al propi municipi; i, !nalment, 
Tiana pot reunir un seguit de condicions 
que facin que el municipi pugui ser 
“bussines friendly”, és a dir, amigable 
per a l’emprenedoria.

No hi ha bones o males idees. 
Cal que siguin viables

Anna Giménez



Hi ha una igualtat real a l’hora de 
practicar esport? Les dones practiquen 
menys esport que els homes, encara 
que, si ens !xem en les dades, 
veure’m l’existència d’activitats 
més masculinitzades i d’altres més 
feminitzades. Per exemple, mentre 
que la participació en el futbol és 
majoritàriament masculina, en l’aeròbic, 
és quasi exclusivament femenina.

Determinats aspectes psicosocials 
condicionen la pràctica de l’exercici físic 
per part de les dones. L’educació sexista 
que reben nenes i nens fa de l’esport 
quelcom eminentment masculí. D’altra 
banda, el tractament que es fa de l’esport 
als mitjans de comunicació contribueix 
també a reforçar els rols desiguals. 

La majoria d’activitats esportives encara 
arrosseguen una etiqueta de gènere, això 
no vol dir que les dones no practiquin 
esport, però tenen poca presència dins 
l’esport competitiu i federat i també hi 
ha poca representació femenina en els 
òrgans de direcció de les federacions 
i clubs esportius.

Aquí, a Tiana, comptem amb un bon 
planter de dones esportistes: l’equip 
femení B de petanca enguany ha 
ascendit de categoria, l’Elena Gómez 
González ha estat campiona junior de 
Catalunya de tir a l’arc en sala. Tenim un 
equip femení de futbol i, entre d’altres, 
joves atletes com la Inés Aragunde 
Belmonte de l’equip aleví de natació 
sincronitzada. A totes elles les felicitem 
i encoratgem a seguir posant nom 
de dona a la pràctica esportiva.

ÉS D’ACTUALITAT

Novè concert del dia 
de la dona

La invisibilització de les dones al llarg de 
la història en totes les vessants artístiques 
i creatives és un fet que cal reparar, 
posant noms i veus a totes aquelles 
que han estat part de la construcció del 
nostre teixit cultural.

L’Agrupació Amics de la Sardana 
porta a terme la tasca de recerca de 
dones compositores de sardanes que 
en el seu moment no han tingut el 
reconeixement que es mereixen i, 
a la vegada, crea un espai on donar a 
conèixer les dones que actualment estan 
treballant en aquesta disciplina.

Fent-ho coincidir amb el Dia 
Internacional de la Dona Treballadora, 
el 8 de març, Tiana acollirà novament el 
concert d’homenatge a les compositores 
de música per a cobla, acte que compta 
amb una gran acceptació. La Cobla Reus 
Jove, dirigida per Francesc Gregori i Pons 
interpretarà peces de compositores 
com Anna Abad, Carlota Baldrís, Isabel 
Medina, Diem-Huong Tran, entre d’altres.

Aquest projecte innovador converteix 
a Tiana en una plataforma per fer visible 
la riquesa de les peces per a cobla 
compostes per dones, reconeixent a la 
vegada el talent femení que ha estat 
socialment ignorat i, obrint un nou espai 
on les dones recuperin el lloc que els 
pertoca en el món de la creativitat.

El programa 
de TV3 “Divendres” 
visita Tiana

“Divendres”, el magazine de tarda de TV3, 
va emetre el programa en directe des de 
Tiana, els dies 14, 15 i 16 de gener. 
L’espai de la televisió pública va servir 
per donar a conèixer els elements 
patrimonials i culturals més característics 
i signi!catius del nostre poble arreu de 
Catalunya. És per això que es va fer una 
aturada al jaciment de Sentromà, a la 
Cartoixa de Montalegre i al centre del 
poble. A més, es va fer promoció dels vins 
ecològics fets als cellers tianencs i d’altres 
productes locals com els calçots de Can 
Roca, que van ser els protagonistes de 
l’espai de la doctora Folch.

Molts van ser els tianencs que van poder 
explicar un bocí de les riqueses del poble, 
però el periodista Carles Cuní va ser qui 
va descobrir a Espartac Peran els secrets 
del municipi, com els carrers Sant Bru i 
Sant Domènech, tot a!rmant que “Tiana 
és un poble de portes endins, el què és 
bonic és viure-hi.”

La Plaça de la Vila es va convertir en el 
plató mòbil de “Divendres”, on es van 
desenvolupar diverses seccions habituals 
del programa com per exemple, “Paraules 
en ruta”, conduïda per Espartac Peran 
i l’escriptor Màrius Serra, durant la qual 
vam poder conèixer les particularitats 
del parlar de Tiana a través de la gent del 
poble. També va tenir un protagonisme 
especial la desapareguda il·lustradora 
i narradora Lola Anglada, de qui se’n va 
parlar des del pati d’on havia estat 
casa seva. 

Els directes van continuar donant 
a conèixer els personatges més 
emblemàtics de la vila com el col·lectiu 
cultural de Can Boter, representat per 
De Mortimers amb el seu espectacle 
“Les panxes” i el cantautor Pau Riba. 
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La casa de colònies 
de La Conreria rep 
el distintiu SICTED

La Casa de colònies de La Conreria 
de Tiana ha obtingut el distintiu de 
compromís per a la qualitat turística 
SICTED (Sistema Integral de Qualitat 
Turística Espanyola en Destinació). 
Aquest espai està valorat per la seva 
localització en un entorn natural 
privilegiat i per la varietat i amplitud 
de les seves instal·lacions.
El distintiu està implantat en un total de 
147 destinacions turístiques d’Espanya, 
13 de les quals es troben a la província 
de Barcelona. És una metodologia de 
treball que proporciona i garanteix als 
ciutadans que l’empresa o el servei 
turístic que estan rebent ha estat avaluat 
i ha complert tota una sèrie de requisits 
que acrediten la seva qualitat.
 
“Nosaltres vetllem per la detecció de la 
satisfacció dels usuaris o els visitants de 
les instal·lacions a través de vies com 
enquestes, per tal d’anar millorant el 
servei”, explica Aleix Llobet, director 
del servei de colònies i vacances de la 
Fundació Pere Tarrés, propietària 
de la casa. 

A només 15 quilòmetres de Barcelona 
i situat en un entorn natural privilegiat, 
aquest antic seminari, ara remodelat 
i que combina l’encant dels edi!cis 
històrics amb la modernitat de les seves 
instal·lacions, té capacitat !ns a 300 
places i acull cada any trobades, campus 
i estades esportives, convivències 
i celebracions d’organitzacions tan 
diverses com ara empreses, famílies, 
grups parroquials, equips esportius o 
companyies de teatre. 

Dones i esport Xarxa de prevenció 
en l’àmbit d’infància

L’Ajuntament de Tiana, des de la 
Regidoria de Serveis Socials i amb 
el suport del Consell Comarcal del 
Maresme, ha posat en marxa la Xarxa 
Municipal de Prevenció i Atenció i a la 
Infància, Adolescència i llurs famílies 
en situació de vulnerabilitat social.

Donat el moment econòmic que s’està 
vivint i, amb la limitació de recursos 
especí!cs d’atenció a la infància, es fa 
necessari que siguin els propis tècnics/
ques i professionals del municipi 
els qui, a partir del seu treball diari, 
aportin aquesta resposta dins les seves 
capacitats. Per això la importància de 
treballar en Xarxa i poder sumar els 
coneixements dels diferents col·lectius 
professionals implicats: serveis socials, 
ensenyament, joventut, cossos de 
seguretat i salut, entre d’altres.

L’objectiu principal de la Xarxa és 
difondre la responsabilitat social de 
protecció dels infants, adolescents i joves 
del municipi, proporcionant polítiques de 
benestar adreçades a aquests col·lectius. 

“Tota acció o omissió comesa per 
individus, institucions o per la societat 
en general i tota situació provocada 
per aquests que privi als nens/es 
d’atencions, dels seus drets i llibertats, 
impedint el seu ple desenvolupament, 
constitueixen per de!nició, un acte o 
una situació que entra en la categoria 
del que nosaltres anomenem maltractes 
o negligència.” 

Extret del llibre: “El dolor invisible 
en la Infància” de Jorge Barudy

Recuperar en temps 
de crisi

Donat l’actual context econòmic, 
l’Ajuntament, des de la Regidoria 
de Territori i Sostenibilitat, i tal i com 
estableix el seu Pla de Prevenció 
de residus, ha decidit fomentar la 
reutilització i la reparació, per tal 
d’allargar la vida als productes, per no 
haver de comprar-ne de nous, evitant 
així que es converteixin en residus.

D’una banda, des del mes de juliol 
s’ha posat en funcionament un espai 
al web on es poden consultar aquells 
materials que estan en bon estat i que 
es poden retirar i recuperar per tal de 
donar-los una nova vida. Si es volen retirar 
algun d’aquests materials tan sols cal 
complimentar una sol·licitud 
a la deixalleria.

De l’altra, en col·laboració amb el Casal 
de Joves, s’ha posat en marxa l’espai 
“Reparat, millor que nou”. 
Al llarg de l’any es realitzaran tallers 
que ens permetran allargar la vida 
dels productes.

El dia 16 de març es farà el taller de 
costura “puntades a mà”; el 20 d’abril 
es faran llibretes apro!tant paper i 
cartró; el 22 de juny reparació de petits 
electrodomèstics; el 21 de setembre 
reparació de bicicletes i el 23 de 
novembre amb el taller “a la cuina 
s’apro!ta tot”, aprendrem senzilles 
receptes i consells per apro!tar bona part 
del menjar que acaba anant a la brossa.

ÉS D’ACTUALITAT

Homenatge a les compositores de música 
per a cobla

El distintiu està implantat en un total 
de 147 destinacions turístiques d’Espanya

La Cartoixa de Montalegre, la Lola Anglada 
i els vins i els calçots tianencs van ser 
alguns dels protagonistes de l’espai

L’esport des d’una perspectiva de gènere Fomentem la reutilització Xarxa de prevenció i atenció a les situacions 
de vulnerabilitat social en matèria d’infància 

Us esperem el divendres 8 de març 
a les 21.30h 

a la Sala Albéniz del Casal de Tiana

Vetllem per la detecció 
constant de la satisfacció dels 

usuaris de les instal·lacions 
Aleix Llobet

Tots els tallers són gratuïts, 
a les 6 de la tarda, al Casal de Joves.

Cal fer inscripció prèvia al correu: 
casaljovestiana@hotmail.com 
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Per a aquest curs 2012-2013, l’Ajuntament 
té previst iniciar un procés de participació 
infantil a partir de la constitució del 
primer Consell dels Infants de Tiana.

Un projecte de participació format 
per nois i noies de 10 a 12 anys, que 
té com objectiu mobilitzar els agents 
del seu entorn: escola, família, entitats, 
Ajuntament, etc, per aportar opinions 
i propostes des de la seva perspectiva, 
i millorar la qualitat de vida dels infants 
i de tots els ciutadans. Un espai on 
els infants, puguin pensar, raonar, 
re"exionar, dialogar i elaborar propostes 
sobre aspectes de la seva vida quotidiana 
a la ciutat o al poble i fer sentir la seva 
veu davant els adults. 

Tots aquests objectius fan imprescindible 
que aquest projecte sigui liderat per 
l’Ajuntament que, de manera més 
o menys activa o de manera directa 
o indirecta, doni el seu suport per tal 
de cooperar i assegurar repercussions 
directes sobre el territori. Així doncs, 
el consell dels infants de Tiana serà 
l’òrgan de participació dels nens i nenes 
en la construcció, desenvolupament 
i millora del poble.

Amb la posada en marxa d’aquest 
projecte s’inicia un nou model 
de participació a Tiana en què les 
necessitats i propostes dels infants han 
de fer possible el creixement de tots els 
tianencs i tianenques, per construir 
i programar la “Tiana de tots”.

Beques de música jove  
del Maresme

Per segon any Tiana participa en aquest  
projecte, que va néixer, ara en fa nou, 
amb l’objectiu de ser una plataforma 
de suport a grups i nous talents locals 
que no estan als circuits comercials. 
Actualment Alella, Masnou, Montgat, 
Cabrils i Vilassar de Mar també formen 
part d’aquesta iniciativa. 
Les BMJ van dirigides a joves músics, 
solistes o grups d’entre 16 i 30 anys i 
estan obertes a qualsevol gènere, estil 
o tendència musical. S’atorguen quatre 
úniques beques mitjançant concurs:

CAT A (de 16 a 20 anys): Beca per al 
suport musical, dotada en 1000 euros, en 
concepte de formació musical, gravació 
d’una maqueta, material musical o altres 
despeses relacionades.

CAT B ( de 21 a 30 anys): Beca per a 
la producció artística, dotada en 3000 
euros, en concepte d’enregistrament 
i producció d’un CD. 

CAT A i B: Beca per al nou talent 
instrumental i beca per al nou talent de 
veu, dotades en 500 euros cadascuna en 
concepte de formació musical, compra 
de material i altres despeses relacionades.

En l’edició passada van ser dos tianencs 
(Sol Homar i Mel Semé) qui es van endur 
ambdues beques.

129 habitatges nous 
a Tiana

La política d’habitatge de l’Ajuntament 
tindrà aquesta primavera una !ta 
important. Com tots haureu visualitzat, 
les dues promocions d’habitatge 
protegit, una de venda i una altra de 
lloguer, estan a punt d’ésser entregades.

La primera en ser lliurada, serà la 
promoció de venda situada a Creu de 
Terme. Un total de 60 habitatges de 3 
i 4 dormitoris disposats en quatre blocs 
i que ofereixen una primera façana del 
poble des de la B-20, conformen aquesta 
promoció construïda sobre sòl municipal, 
i que ha estat gestionada per l’entitat 
cooperativa Habitatge i Entorn. 

Amb una arquitectura continguda en la 
forma i realista amb el programa, es dóna 
resposta a aquells tianencs i tianenques 
que demanaven habitatge de propietat 
i que la inexistent oferta del mercat lliure 
havia deixat fora. 

La segona en ser lliurada, serà la 
promoció destinada a lloguer i situada 
a la zona de Can Gaietà. En aquell 
emplaçament, l’Ajuntament ha cedit el 
sòl perquè l’empresa Visoren desenvolupi 
un projecte de 69 habitatges i, els 
gestioni durant 35 anys. 

Finalitzat el termini l’edi!ci restarà de 
propietat municipal. Aquesta promoció, 
al ser destinada a lloguer, incorpora en la 
seva arquitectura un seguit de solucions 
a problemes de manteniment i consums, 
a la vegada que ofereix unes prestacions 
tecnològiques que permeten a cada 
llogater tenir un control on-line 
de tots els seus consums.

Biblioteca 
Can Baratau

Durant el mes de desembre es va 
demanar la col·laboració als ciutadans 
per conèixer quins aspectes es podien 
millorar de la biblioteca pública. 
Els resultats complerts s’han publicat 
al blog de la biblioteca.

El per!l dels ciutadans que visiten la 
biblioteca és el d’un usuari !del, ja que 
el 66% dels enquestats vénen més d’un 
cop al mes a fer ús d’aquest equipament 
públic. Majoritàriament vénen pel servei 
de préstec (46%) o bé a estudiar (21%), 
la resta prefereix connectar-se a Internet 
(ja sigui via wi-! o amb els ordinadors 
públics) o a fer altres activitats.

Els principals serveis que ofereix la 
biblioteca (préstec, servei de novetats, 
internet...) són valorats molt positivament 
pels ciutadans: un 4,18 (sobre 5), 
lleugerament per sota de l’any passat.
 
Si ens centrem en les activitats, 
la valoració millora respecte el 2011 tot 
i que només en gaudeixen el 48% dels 
usuaris, ja que la resta considera poc 
interessants les activitats que s’ofereixen, 
i aquest és un dels punts que, com a 
servei públic, s’ha de millorar.

Pel què fa a l’equipament, els punts més 
febles segueixen sent el soroll i l’espai. 
L’edi!ci és una masia rehabilitada i té 
unes mancances arquitectòniques difícils 
de solventar, però aconseguir mantenir 
la biblioteca en silenci sí que està a les 
mans dels ciutadans.

El 49% dels tianencs tenen el carnet 
de la biblioteca.

Tiana constituirà 
el primer consell 
dels infants 

Camp de futbol 
municipal

Durant les vacances nadalenques, 
període en el qual l’activitat esportiva 
queda aturada, l’Ajuntament ha iniciat 
les obres de condicionament, millora 
i equipament dels vestidors del camp 
de futbol. Aquests treballs s’han realitzat 
a través d’una empresa constructora 
i de la pròpia brigada municipal.

Segons la Regidora d’Esports, 
Núria Blasco, “eren unes obres molt 
necessàries tenint en compte el gran 
rendiment que se li està traient 
al Camp de Futbol”.

Les feines han consistit en canviar i pintar 
les plaques del fals sostre dels vestidors 
i col·locar-ne un de nou al magatzem. 
S’han posat cantoneres a les parets 
enrajolades i s’han arranjat les portes i els 
panys. També s’ha canviat el calefactor 
i la !nestra en un dels vestidors. 

Com a complement, s’ha fet una neteja 
a fons de parets, paviments i "uorescents, 
s’han revisat els escalfadors que no 
funcionaven correctament degut al 
mesclador de les plaques solars. 

Tots els vestidors han estat equipats amb 
noves tapes de WC, dispensadors de sabó 
a les piques, papereres, miralls, pissarres 
i llosetes higièniques per al paviment 
de les dutxes.

Resten per acabar alguns treballs com el 
pintat de les portes exteriors, canvi dels 
tancaments i substitució de les portes 
dels lavabos.  

El cost total (IVA inclòs) de les obres i dels 
equipaments ha estat de 8.401,42#. 

Materials nous 
i gestió més e!caç

Després d’un llarg procés iniciat a !nals 
de juliol de 2012, el passat 5 de febrer es 
va acordar al Ple municipal l’adjudicació 
del nou contracte per als serveis de 
neteja viària i recollida de residus.

El plec de clàusules que va regir la 
licitació del contracte esmentat, !xava 
les condicions que havien de regular 
la contractació i el desenvolupament 
del servei.

L’oferta guanyadora presenta un servei 
molt adequat tècnicament, una dotació 
de recursos proporcionada i des del 
punt de vista econòmic, millora en 
molts aspectes el servei actual i ofereix 
avantatges sense cost.

Gràcies a l’adjudicació, la qual s’ha resolt 
per quasi 50.000# menys del preu que 
l’Ajuntament estava disposat a pagar 
pel servei, es podran renovar els mitjans 
materials, alhora que es potencia una 
millora en l’e!ciència i l’e!càcia dels 
propis serveis, una millor gestió i control 
de la qualitat i de les incidències que dia 
a dia es produeixen. Tot i que el servei 
actual ha rebut un nivell de satisfacció 
alt a les darreres enquestes, els canvis 
introduïts al nou contracte milloraran 
encara més la percepció general 
de neteja. 

Aquests canvis seran nous contenidors 
de recollida selectiva, noves rutes de 
neteja viària, nous vehicles -incloent-n’hi 
un d’elèctric- o l’ús de tecnologia GPS 
als vehicles pel control informatitzat de 
les tasques. El consistori està treballant 
perquè aquestes millores ben aviat siguin 
visibles als carrers de Tiana.

Una oportunitat per als músics novells 
de Tiana per donar-se a conèixer

Resultats de l’enquesta de satisfacció Les promocions d’habitatges de venda i 
lloguer ja són una realitat

El Consell formarà part de la xarxa 
de Consell d’Infants de l’àrea d’educació 
de la Diputació de Barcelona

S’adjudica el nou contracte de recollida 
de residus i neteja viària

L’Ajuntament ha iniciat les obres d’arranjament 
dels vestidors del camp de futbol

Les inscripcions es podran fer al 
Punt d’Informació Juvenil 

(CCC l’Escorxador)  
des de l’11 de març 

!ns al divendres 12 d’abril. 
Podeu consultar les bases 

complertes al web municipal 
(www.tiana.cat) i al mateix PIJ
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ÉS D’ACTUALITAT ÉS D’ACTUALITAT

La literatura negra catalana gaudeix 
d’una bona salut productiva i de qualitat. 
Bona prova d’això ha estat l’èxit de 
participació del primer festival Tiana 
Negra celebrat a !nals de gener. 

Prop de 300 persones vingudes d’arreu 
de Catalunya van poder gaudir de les 
activitats del certamen. El festival va 
aplegar durant dos dies alguns dels 
noms més destacats de la literatura negra 
catalana actual com Lluis Llort, Jaume 
Benavente, Salvador Balcells, Jordi Canals, 
Marta Banús, Marc Moreno, Anna Maria 
Villalonga, Àlex Martín, Jordi Rourera, etc. 
El festival ha comptat amb el suport 
i la col·laboració de les principals 
editorials del nostre país dedicades al 
gènere, com l’editorial tianenca Meteora, 
Alrevés, La negra de La Magrana i 
Columna, entre d’altres. 

El director del festival, Sebastià Bennasar, 
va obrir el programa amb una xerrada 
sobre la situació del gènere, oferint 
dades tant engrescadores com la 
producció de la novel·la negra en els 
últims anys, més de 200 títols en l’última 
dècada, la gran qualitat d’aquesta, 
amb noms de refèrencia de la literatura 
catalana, o l’evolució del gènere amb la 
descentralització d’autors i escenaris. 

El festival va tenir altres moments 
destacats, com la projecció del 
documental “Tort, la muntanya maleïda”, 
amb la presència del seu autor Carles 
Porta. L’activitat va aplegar prop d’un 
centenar de persones que van poder 
escoltar les re"exions del periodista al 
voltant del cas. Abans de la projecció, 
la periodista tianenca Gemma Liñan, 
va oferir una crònica dels successos 
negres ocorreguts a Tiana ens els últims 

Un any més el Rei 
Carnestoltes passa 
per Tiana

El Carnestoltes va tornar un any més a 
Tiana per portar la festa i la disbauxa a tot 
el municipi. El Rei i la Reina van arribar 
a la nostra vila i, amb una cercavila que 
va començar al parc Dr. Mascaró i que va 
seguir per diversos carres de Tiana, van 
arribar a la Plaça de la Vila, on es va llegir 
el pregó del Rei Carnestoltes. 

Un cop acabat i, acompanyats sempre 
pels membres del Cau i la batucada 
dels Diables, el Rei i la Reina van en!lar 
camí !ns a la Sala Albéniz, on els De 
Mortimers els esperaven per oferir a tots 
els assistents un gran espectacle. 
Les cançons infantils i un Karaoke !nal 
per als nens van ser els plats forts 
de l’actuació.

Tot seguit va començar la sessió de DJ 
i el tradicional concurs de disfresses. 
Un concurs que va estar marcat per 
disfresses orientals i per les tradicions 
més nostrades. El premi guanyador en 
categoria individual va ser per a una 
noia disfressada amb el tradicional vestit 
japonès, el mateix que en la categoria de 
grup, que eren unes nenes vestides amb 
la tradicional roba oriental xinesa 
i perfectament maquillades per a l’ocasió. 
La referència a la cultura tradicional 
catalana va arribar amb el premi per 
parelles, ja que els guanyadors anaven 
disfressats de Castellers, mentre un 
aguantava el pilar, l’altre ballava 
una sardana.

Els premis atorgats van ser, per a la 
categoria individual un massatge, per a la 
categoria de parelles un sopar per a dues 
persones a les Terrasses de Sentromà i 
per a la de grup, una botifarra amb pa 
amb tomàquet per poder-ho celebrar 
tots junts.

Taxa per la recollida de 
residus d’establiments 
comercials

El passat mes de gener va passar pel 
Ple l’aprovació provisional de la taxa 
per la recollida de residus d’establiments 
comercials. 

La Llei reguladora dels residus, estableix 
que els comerços i les activitats 
econòmiques tenen l’obligació de tenir 
un gestor de residus homologat per 
l’Agència de Residus de Catalunya o bé 
adherir-se al sistema municipal. 

Atenent al context econòmic actual, el 
consistori es veu amb l’obligació de tirar 
endavant la taxa comercial pel servei de 
recollida, transport d’escombraries i altres 
residus municipals. 

Conscients de que el comerç local i les 
activitats minoristes pateixen de valent 
la davallada generalitzada d’activitat, 
l’equip de govern ha pres la decisió 
que l’Ajuntament es faci càrrec del 
65% del cost del servei el primer any 
d’implantació de la taxa, repercutint al 
conjunt d’activitats comercials de Tiana 
el 35% restant. 

Al llarg d’exercicis successius, l’import 
satisfet pel comerç local anirà 
augmentant !ns assolir el 100% del 
cost del servei. A banda, s’incorporen 
una sèrie de boni!cacions de manera 
que els professionals autònoms que no 
tinguin una activitat oberta no tributaran 
aquesta taxa. 

D’aquesta manera el servei de recollida 
comercial esdevé sostenible i tanmateix 
es ressol una qüestió plantejada 
històricament per la totalitat dels grups 
municipals amb representació 
a l’Ajuntament.

Nova edició de la 
plantada popular 
d’arbres 

Arran dels incendis forestals de 1994 
i durant més de quinze anys, s’han 
celebrat “plantades populars d’arbres” 
en diversos indrets de l’entorn natural de 
la vila: la vall de Montalegre, el Rocar, els 
Pins de Can Puigcarbó i, especialment, 
a l’entorn de la Font de l’Alba.

Enguany, i després de l’èxit de l’any 
passat, es convoca a tots els veïns 
i veïnes de Tiana a col·laborar en la 
plantada popular que es celebrarà el 
diumenge 14 d’abril, de 10.30h a 14.00h, 
als Pins de Can Puigcarbó. La jornada 
s’organitza des del Consell de Medi 
Ambient i Sostenibilitat. Diverses entitats 
locals col·laboren en la jornada: l’ADF la 
Conreria, el Club Excursionista de Tiana, 
l’AMPA de l’Escola Lola Anglada, el Grup 
Ecologista El Rocar, el Grup Ecologista 
de Montcada ACER, i també es compta 
amb el suport del Consorci del Parc de la 
Serralada de Marina i d’Acció Natura. 

A més de plantar els arbres, tothom que 
hi vagi podrà gaudir d’una jornada lúdica 
amb diversos tallers i activitats com 
per exemple, un taller de construcció 
de caixes -nius per a ocells-, tallers 
d’elaboració de reclams d’ocells 
i tallers per plantar pinyons. 

El festival Tiana negra posa al municipi tianenc 
en el mapa literari català 

La Rua organitzada pel Cau amb la batucada 
dels Diables de Tiana, va donar pas a 
l’actuació dels De Mortimers a la Sala Albéniz

Col·laboren vàries entitats 
i el Parc de la Serralada de Marina

Aprovada la nova taxa per als comerços

També s’ha comptat amb la complicitat 
del poble de Tiana i les diverses entitats, 
que van organitzar activitats al voltant 
del certamen. La biblioteca municipal 
de Can Baratau va dedicar el seu 
Club de Lectura del mes de gener a la 
novel·la negra i va crear una guia de 
lectura dedicada al gènere. L’Agrupació 
Artística del Casal va organitzar diverses 
actuacions pels carrers del poble. 

Els comerços també s’hi van voler sumar, 
amb la creació d’aparadors dedicats al 
gènere i amb l’organització d’un ‘Cluedo’ 
tianenc, en el que persones destacades 
eren sospitoses d’un assassinat; els 
tianencs i tianenques que hi van voler 
participar, una cinquantena, van haver 
de resoldre’l. 
Tiana Negra ha estat el pòrtic de la 
BCNegra celebrat pocs dies després a 
la capital catalana. La proximitat amb 
aquest certamen ha permès establir 
sinergies i complicitats i poder-se 
nodrir mútuament. 

Gràcies a l’èxit d’aquesta primera edició, 
els organitzadors ja han començat a 
treballar en el segon Tiana Negra que 
es celebrarà l’any vinent, amb noves 
activitats que obriran el certamen a nous 
públics. I és que en moments de crisi com 
el que vivim, que un municipi aposti per 
la literatura de gènere feta en la nostra 
llengua i que atregui l’interès de tanta 
gent, és lloable, necessari 
i molt esperançador. 

Llarga vida al Tiana Negra! 

temps, una recerca feta amb l’ajuda de 
l’historiador del poble Josep Maria Tò$oli. 

També va ser molt celebrada la taula 
de clausura del festival, l’activitat 
anomenada “Va de negrotes”, dedicada a 
les dones que es dediquen al gènere, 
i que va comptar amb la presència de la 
directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes, Laura Borràs, que va tancar 
l’acte destacant la importància de 
certàmens com aquest per a la bona salut 
de la literatura catalana. En total van ser 
una desena d’activitats que van oferir el 
bo i millor de la literatura negra catalana. 
Tiana Negra ha rebut un gran suport per 
part dels mitjans de comunicació locals i 
generals que n’han fet una gran difusió, 
abans, durant i després del festival. 

Des que el certamen es va donar a 
conèixer, els principals mitjans del 
país se n’han fet ressò, diaris com La 
Vanguardia, El punt /Avui, El Periódico, 
El Pais o l’Ara, emissores com Catalunya 
Ràdio, La Xarxa o Rac 1, televisions com 
TV3, TVE o Televisió de Badalona, les 
principals agències de notícies del país i 
un gran nombre de blocs i webs. Tots ells 
han contribuït a l’èxit del festival i han 
demostrat l’interès i la necessitat d’un 
certamen com aquest. 
Tiana Negra ha estat present des del 
primer moment a les xarxes socials, amb 
un gran èxit de participació. 

El bloc del festival www.tiananegra.
blogspot.com, ha informat puntualment 
de totes les novetats del certamen. Tiana 
Negra també ha tingut presència al 
Facebook, amb una pàgina que compta 
ja amb gairebé 200 seguidors, i que va 
oferir una crònica en directe dels dos dies 
de festival. 

Vols ser voluntari ambiental? 
Truca’ns! 

per conservar l’entorn natural 
de Tiana. 

T’esperem! Més informació 
a l’O!cina d’Informació Ambiental 

T. 93 395 5107.

La primera edició del festival de novel·la negra catalana Tiana Negra ha estat un èxit. Prop de 300 persones van poder gaudir durant dos dies de més 
d’una desena d’activitats i dels principals noms de la literatura negra catalana reunits per a l’ocasió al municipi. El festival va comptar amb la participació 
de diferents entitats del poble que van organitzar activitats paral·leles relacionades amb la novel·la negra. La directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes, Laura Borràs, va tancar el festival mostrant el seu suport i reconeixement a la iniciativa. 



A Can Roca, les cuineres són les dones, 
mare i !lla, i les receptes són clàssiques 
i elaborades sempre amb la paciència 
que exigeix la cuina catalana tradicional. 
A més, tenen una àmplia oferta de 
carns a la brasa amb acompanyaments 
diversos d’escalivades, patates fregides 
o, un altre plat estrella, les mongetes 
seques. “Són collides a casa”, puntualitza 
en Jordi Sicras. La cuina de Can Roca 
també té un altre secret. 

La masia de Can Roca data del 1676 i 
fa gairebé 50 anys que la família Sicras 
va començar a servir-hi dinars. Els seus 
clients, aleshores, eren els obrers que 
construïen l’autopista del Maresme; 
avui dia, el públic ha canviat molt però 
la qualitat del menjar segueix sent 
la mateixa. 

El seu secret? Qualitat i experiència. 
La cuina és la de l’àvia, tradicional. 
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I és que la majoria de productes frescos 
són collits a les terres que conreen just 
al costat. 
Així, el que avui s’ha convertit en un 
reclam culinari i turístic, “la cuina de 
temporada”, que vol incentivar el consum 
local i de proximitat, a Can Roca ho 
treballen des de fa 50 anys. 
“A la temporada de calçots, es mengen 
calçots, i a l’època del pèsol, es mengen 
pèsols”. A poc a poc, van fent reformes 

estructurals que a la vegada els permeten 
ampliar l’oferta. Fa dos anys van obrir la 
terrassa on a l’estiu serveixen una carta 
molt més fresca i lleugera. 

Famílies amb nens, parelles, matrimonis 
grans, colles d’amics, treballadors 
d’empreses de Barcelona..., “els clients 
van variant”, ens informa en Jordi Sicras, 
“l’únic que no canvia és la qualitat de la 
nostra cuina”.

ESPAI PATROCINAT:

Aquesta secció està patrocinada per 
Can Roca. 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

Can Roca
Restaurant

Can Roca, s/n
Tiana

93 395 07 47 / 93 395 57 07
www.restaurantcanroca.com

Els calçots i els pèsols.
Sabies que les varietats autòctones del Maresme 
són les més dolces?

Tiramisú i "am de la casa.
No t’atipis del tot i guarda gana per assaborir 
els postres casolans.

ET SUGGERIM...

CAN ROCA
el comerç a Tiana



Silvia Aparici

La Silvia ens saluda, afable i riallera: 
“quin solet més bo, avui... heu vist?” 

Les seves paraules destil·len alegria 
i serenitat i, “orgullosa”, ens presenta 
un instrument de quars que emet 
una agradable vibració. 

Actualment la Sílvia imparteix classes 
de ioga i meditació al centre de teràpies 
naturals que va obrir a Tiana fa dos 
anys. Se sent “exploradora de la realitat 
holística de l’ésser humà”; 
ella explora cada dia, fa i escolta sense 
obviar el cos, les emocions, la ment 
i l’essència. “M’agrada donar espai a 
tothom que ve, rebre i oferir. Compartir.” 

De formació és periodista, i tot i que 
encara treballa en projectes editorials 
i audiovisuals, li queda lluny aquesta 
faceta. Fa 18 anys que va arribar al poble 
buscant una vida familiar i tranquil·la, 
“més cap endins i menys cap enfora.” 

Té dos !lls adolescents i fent broma 
diu “a casa no hi ha cap hormona a 
lloc, nosaltres menopàusics i els nens 
adolescents!”. Li agrada el silenci i el 
color blanc i, satisfeta, assaboreix amb 
humilitat els cinquanta anys complerts. 
“És una edat en què sembla que totes 
les peces del puzle encaixin.”

Terapeuta

Raquel Garcia

El parlar de la Raquel és apassionat 
i convincent. Ens explica que acaba 
d’estrenar un nou càrrec directiu en un 
CAP de Barcelona. “Només vaig posar 
una condició: poder seguir visitant 
pacients.” És el que li agrada més de la 
seva feina, va estar 14 anys amb 2000 
pacients al seu càrrec, seguint les seves 
vides de molt a prop. Per això, tot i que 
creu que l’especialització és necessària, 
“el treball, conjuntament amb una 
infermera, sempre es fa de manera 
holística, tenint en compte el factor 
biològic, el psicològic i el social”. 
“Un bon metge ha d’arribar a l’ànima 
dels seus pacients.” Li apassiona la seva 
feina i per això li agrada parlar-ne 
i que la gent li faci consultes de manera 
espontània. Vetlla per la salut dels 
seus pacients i treballa perquè no se’n 
desentenguin, perquè aprenguin 
a gestionar-la. 

Quan li preguntem pel seu dia a dia, 
ho té clar: “la meva vida té quatre pilars:  
la feina, les meves !lles, els amics 
i els llibres”. 

Deixa via lliure a la imaginació i a la 
creativitat fent joies. Li agrada remenar 
per les botigues i descobrir nous 
materials per donar noves textures a les 
seves creacions.

Metge de familia
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A mitjans del segle XIX Tiana, amb 
Montgat inclòs, tenia una població d’uns 
1000 habitants; quedava ja de!nit el 
nucli urbà, s’obria el Cafè Giral o Cafè 
de Dalt i un any més tard, el Cafè Riera 
o Cafè de Baix. Els tianencs començaven 
a reclamar una nova parròquia i una 
carretera per anar !ns a Montgat. 
Durant la segona meitat del segle XIX 
en el nucli urbà de Tiana s’hi van obrir 
diverses fàbriques tèxtils. 

Tiana, amb Montgat inclòs, a començaments 
del segle XVIII tenia uns 300 habitants 
i al voltant d’uns 60 habitatges. 

Era un poble 100% rural, sense nucli 
urbà, format per diverses masies i sense 
cap altra activitat que no fos l’agrícola, 
o la pesca al barri de Montgat. Des del 
primer cens conegut, l’any 1358, Tiana havia 
oscil·lat entre un màxim de 65 habitatges 
(any 1365) i un mínim de 42 (any 1446).

Es presenta el projecte “Segon eixample 
de Tiana”, que va implicar l’obertura 
del primer tram del Passeig de la Vilesa 
!ns al carrer Castellar. Aquest projecte 
preveia la construcció de cases 
unifamiliars per als veïns de Barcelona 
que venien a estiuejar a Tiana. 

Anys abans s’havia construït un primer 
eixample a la zona dels carrers La Pau, 
Sant Francesc i Sant Valentí.

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

FOTOS D’ARXIU

19921947
En 10 anys (1980-1990) Tiana passava 
dels 3000 als 4500 habitants, amb un 
creixement percentual del 50%. 
L’any 1992, amb els Jocs Olímpics, 
es va obrir la B-20, una nova via 
que va permetre executar el Pla 
General Metropolità de 1976, amb 
les urbanitzacions de Can Gaietà, 
Els Vessants, Les Costes i la Creu del 
Terme. Així, dels 6000 habitants de l’any 
2000, es va passar als 8200 actuals.

A començaments del segle XX, Tiana 
comptava amb uns 1250-1300 habitants 
i anava creixent cap a Montgat amb 
una !loso!a semblant a la de !nals del 
segle XIX. Així, van néixer la Colònia 
Cruspinera i les urbanitzacions Jordana 
i Baratau. El ple de l’Ajuntament 
declarava el municipi com a no 
industrial i, el terme quedava dividit 
en nucli urbà, zona residencial i 
zona agrícola.

L’evolució de l’habitatge
COM HEM CRESCUT



“La meva mare deia que jo vaig néixer 
ballant sardanes”, respon la M. Dolors 

Solà quan li preguntem quan va 
començar la seva a!ció per aquesta 

dansa. Per compartir aquesta i altres 
passions de la vida, la M. Dolors va 

trobar un bon company, en Jaume Cisa, 
amb qui va poder fer i desfer in!nites 

danses. A Tiana ja hi van trobar 
la rotllana encetada; en Joan Sardà, 
la Montserrat Canals, l’Albert Cussó, 

la Fe Merlos i molts d’altres es van 
convertir en companys per gaudir 

de la sardana i de la música de cobla. 
Avui se n’hi han afegit molts d’altres, 

malauradament, n’hi ha que 
han desaparegut, però la resta 

segueixen fent rotllana, que tal 
i com la de!neix en Jordi Millán, 

“closa en ella mateixa i, alhora, 
oberta a tothom”.
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Els amics de la sardana de Tiana fa un 
centenar d’anys que s’apleguen per 
compartir i gaudir la seva passió per 
aquesta dansa. L’Agrupació en sí ha 
viscut diferents etapes i són moltes les 
persones que han aportat el seu granet 
de sorra. Formalment, es varen constituir 
com a entitat l’any 2001 i, tot i que va ser 
necessària la designació de càrrecs, tots 
els membres de l’actual junta refusen 
ostentar-los. Difonen i promouen la 
sardana i la música de cobla no perquè 
així ho estableixin els estatuts, sinó 
perquè no conceben una altra manera 
de viure el seu dia a dia. Tots se senten 
dipositaris d’un valuós coneixement 
de la música de cobla en general i de la 
sardana en concret, que els empeny a 
transmetre’l amb el mateix rigor i passió 
amb què el viuen. 

COMPTAR I REPARTIR
Agrupació Amics de la Sardana

Defensen la catalanitat de la sardana 
i de tot el què l’envolta, però el seu fer 
no coneix límits ni fronteres, per això 
asseguren que el CONCERT DEL DIA DE 
LA DONA que se celebra el 8 de març a la 
Sala Albéniz, és únic al món. En cap altre 
lloc es ret un homenatge d’aquestes 
característiques a la dona compositora 
de sardanes i de música per a cobla. 
I enguany farà deu anys. També són 
conegudes LES SARDANES A LA FRESCA; 
prop de 500 persones s’apleguen els 
dimecres de juliol a l’Antic Camp de 
Futbol per gaudir d’una audició diferent 
cada setmana.

La seva tasca els ha dut a conèixer 
compositors contemporanis que 
transmeten l’excel·lència original de la 
música per a cobla i, des de l’Agrupació, 

Tirada de llargs
Agrupació Amics de la Sardana de Tiana

els dónen veu i l’oportunitat que la 
seva música pugui ser interpretada. 
Mantenen relació constant amb altres 
agrupacions i colles d’arreu de 
Catalunya i reconeixen la seriositat 
de la tasca que duen a terme i la 
professionalitat amb què ensenyen a 
ballar sardanes. Segons la Rosa Maria 
Mascorda, “la música t’arriba a l’ànima” 
i segons la Maria Dolors Solà, “sents com 
vibren tots els òrgans del cos”. 

Com a entitat noten també la situació 
econòmica del moment, i veuen com 
s’ha reduït el nombre de socis. 
En aquest sentit, conviden a què 
tothom assisteixi a les seves activitats 
i en gaudeixi; demanen més presència, 
més participació i més jovent. Només 
cal obrir els sentits i deixar-se portar.



LA VEU DE TIANA

#tiana

Lucía
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tiana’t

http://cbaratau.blogspot.com.es/
11-02-2013

Durant el mes de desembre la Biblioteca, 
va demanar la col·laboració als ciutadans 
per conèixer quins aspectes podíem 
millorar de la biblioteca pública del 
municipi. 

Els resultats complerts els hem publicat 
al bloc de la biblioteca.
El per!l dels ciutadans que visiten la 
biblioteca és un per!l d’usuari !del, 
ja que el 66% dels enquestats vénen 
més d’un cop al mes a fer ús d’aquest 
equipament públic. Majoritàriament 
vénen a fer ús del servei de préstec 
(46%), o bé a estudiar (21%), la resta 
prefereix connectar-se a Internet (ja sigui 
via wi-! o amb els ordinadors públics) 
o fer altres activitats.

Els prinicpals serveis que ofereix 
la biblioteca (préstec, servei de 
novetats, internet...) són valorats molt 
positivament pels ciutadans: un 4,18 
(sobre 5) tot i que lleugerament per sota 
de l’any passat.

Si ens centrem en les activitats, la 
valoració millora respecte el 2011 tot i 
que només en gaudeixen el 48% dels 
usuaris ja que la resta considera poc 
interessants les activitats que s’ofereixen, 
i aquest és un dels punts que, com a 
servei públic, volem millorar.
(...)

Resultats 
de l’enquesta

@ComEtDic1CosaEt   
 ComEtDic1CosaEtDic  
A l’escola Lola Anglada 
Tiana fa 3 anys que els 
alumnes el treballen. 
Scratch: hacer y compartir 
videojuegos: http://www.
lavanguardia.com/estilos-de-
vida/20130201/54362544612/
scratch-hacer-y-compartir-
videojuegos.html#.UQ_
tbrFrKuQ.twitter …
04-02-2013

@andresortizm   
Andrés Ortiz Massó  
El b29 de @tusgsal ya no es 
puntual ni en las mañanas, 
#Tiana tiene un desastre de 
transporte público @tianat_
24-01-2013

La Genial Plataforma Cultural
A lagenial.org podeu trobar 
una agenda amb el calendari 
d’activitats culturals de 
#badalona #montgat
#tiana #sant adrià
04-01-2013

LA VEU DE TIANA

@tianat_

@FemTiana FemTiana  
A #Tiana, intercanvïa serveis 
i coneixements al Banc 
del Temps del Centre de 
Formació d’adults Timó: http://
bancdeltempsmontgattiana.
blogspot.com
22-01-2013

@juliietaa7  
Júlia Baños Oliveras   
Per un dia q decideixo venir a 
la biblio de Tiana.... Demà tinc 
un !nal algú podria fer callar els 
neens sisplaaaau
22-01-2013

@MaresmeLV Maresme LV
El festival ‘Tiana negra’ tanca 
la seva primera edició amb 
una assistència de prop de 300 
persones http://dlvr.it/2s1ydp
27-01-2013

El Tot Badalona
El ple de Tiana aprova una 
moció contra la corrupció 
política. 
L’Ajuntament de Tiana ha 
aprovat una moció presentada 
per l’equip de govern que 
exigeix tolerància zero davant 
la corrupció política. El text 
reclama la redacció d’un 
codi ètic pels representants 
municipals. La moció també 
insta el Parlament a l’elaboració 
d’una llei de transparència en 
el !nançament dels partits 
i a endurir les penes en el 
codi penal.
15-02-2013

El Sebastia Bennassar 
Estimats i estimades. Les 
sensacions viscudes aquest cap 
de setmana a Tiana han estat 
indescriptibles! Ha estat una 
gran sorpresa que ens omple 
de joia a tots els que treballem 
per la normalitat de la literatura 
en la nostra llengua i per la de 
gènere especialment. Gràcies a 
tots els que ho heu fet possible 
i sobretot gràcies per haver-nos 
fet sentir tianencs aquests dos 
dies, Ester Pujol Martí, Núria 
Blasco, Jordi Fernando, Maria 
Dolors Sàrries, Laura Garcia i 
companyia. (...)
27-01-2013

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

Es van prometre amor i !delitat.
No hi podia haver tanta felicitat.
Es va casar enamorada.
Però de seguida va quedar 
desapassionada.
Les primeres tempestes van arribar.
Ella s’havia tornat invisible
Per a ell ja no existia.
Ell arribava tard a casa
La insultava i la feia vulnerable
Ella es sentia humiliada, anul·lada
No s’havia sentit mai valorada.
Però igualment l’estimava.
Va intentar fugir, marxar
Però ell la va amenaçar.
Ell era l’amo de la seva vida
Ella li pertanyia.
Un dia va tornar a casa
Estava ebri, no controlava
La va anar a buscar i la va trobar.
Es van sentir crits, plors d’agonia.
Allà mateix la va matar
Va acabar amb la seva vida
Ningú la va ajudar.
La seva vida es va acabar.
La persona que ella més estimava 
la va matar.
Satisfet es va quedar.
Ella va deixar de sofrir
I de discutir.
Aquells crits es van esvair. Tot va acabar.

Xènia Payan

1r premi
Tempestes 

Premiats i !nalistes del concurs 150 paraules 
per a unes relacions en igualtat (de 12 a 14 anys)

Ja portàvem vuit anys junts i jo seguia 
enamorada d’ell com el primer dia. Però 
les coses canvien i les persones també. 
Al principi no em donava compte, “haurà 
estat un mal dia”, pensava, “no es tornarà 
a repetir, no li he de donar importància”. 
Però si, es va tornar a repetir, un, dos i 
!ns a sis cops més. El maquillatge ja no 
em podia tapar les ferides, ni jo podia 
seguir dissimulant que tot anava bé. 
Em cremava per dins, sentia una gran 
impotència, li tenia por. Por al que !ns 
feia unes setmanes era l’home més 
meravellós del món. No podia seguir 
torturant-me d’aquesta manera, el que 
m’estava passant no era bo, i jo ho sabia. 
Així que em vaig armar de valor i vaig 
denunciar, era el correcte. 
Aquella va ser la millor decisió que vaig 
prendre mai. Per ! puc dir: sóc lliure. 

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

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

Només es publicaran les imatges amb 
su!cient resolució. 

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

L’ Edu Gimenez Robert  
Avui es el dia!!!!! Aquesta tarda 
a veure el piset de Tiana per 
dintre per primera vegada. 
Emoció, Nervis.... A pendre 
mesures x començar a pendre 
desicions i organitzar-ho tot!!!
24-01-2013

Finalista
Pura venjança 

Vaig despertar-me. Vaig fer la rutina 
normal de cada dia. Al marxar, no vaig 
gosar-li dir res; dormia profundament. 
Tot anava com un dia normal. No 
parava de rebre trucades de clients 
indignats els quals tots es queixaven 
de les comissions aplicades a les seves 
nòmines.Però una trucada, no va 
resultar esser per això. Era un número 
desconegut. L’agafo. 
Era el seu ex. Ell estava a la porta de 
casa meva. Ja em vaig imaginar perquè. 
Seguidament vaig anar cap allà. 
Però, evidentment, ja no hi havia res 
a fer. Me la vaig trobar al terra, amb 
signes clars de violència. La van intentar  
reanimar a l’ambulància, però ja estava 
tot fet. Vaig plorar !ns a que no vaig  
poder més. 
Ara, me n’adono de que no sóc l’únic 
que ha patit aquests horrorosos casos i 
per això, vaig a treballar amb un llaç de 
color lila. A ell, el van posar a la presó. 

Lluc Berenguer

Finalista
El món de la Marta 

Són les 2 de la matinada, estic tancada al 
lavabo, dins de la banyera. El meu marit 
està picant a la porta, ens em barallat. 
No sé però ara mateix tinc por, ja em va 
fer mal la setmana passada, i va dir que 
cremaria la casa si tornava a passar. Està 
picant molt fort a la porta, i estan saltant 
trossos de fusta, ja casi l’està obrint del 
tot. No vull que l’arrestin, me l’estimo 
molt, però no vull que em torni a fer 
mal. Tancaré els ulls i somiaré que tot 
és perfecte, el meu món, el món de la 
Marta. Estic corrent per un Prat, cantant, 
alegre... De sobte, em desperto, sóc a un 
hospital, tinc cremades, i escolto que la 
meva casa s’ha cremat, no vull viure en 
aquest món! Seguiré somiant, en el món 
de la Marta però no despertaré mai més. 

Ainoa Alba

Finalista
Fes-ho per a tu 

Em vaig dirigir al bany, estava molt 
desorientada. Tenint en compte que 
estava a la meva casa, no era normal. 
Sempre m’enganyava a mi mateixa, 
aquesta anava a ser l’última vegada, 
sempre era l’última vegada. Quan em 
vaig mirar al mirall no m’atrevia a mirar-
me. Em tremolaven les cames, ja no 
tenia més forces per seguir així. Quan 
vaig aconseguir mirar-me, vaig veure el 
que una persona que diu que em vol, era 
capaç de fer-me. 

Em feia sentir petita, insigni!cant. 
Aquest home m’estava matant. Si no 
l’hi explicava a ningú pensava que era 
el millor per a mi, però l’única cosa que 
aconseguia era ajudar-li a ell. 

Ajudar-li a ell a destrossar la meva vida 
clar. Vaig sortir del bany, vaig recollir els 
meus estalvis que guardava per a alguna 
emergència i aquesta era l’emergència. 
Vaig caminar pel carrer cap a on pogués 
demanar ajuda, llavors em vaig adonar 
que ja no estava desorientada………ara 
sabia el que havia de fer. 

Joel Bueno

Finalista
Sóc lliure 

2n premi
Per sempre més (o no...) 

Un cop. Dos cops. Un altre. I un altre. 
I ho torna a fer. Cada dia el mateix. Jo 
pateixo, i ploro per dins. En canvi, el meu 
germà petit només diu: “Més fort! No 
paris!” i li sembla tot tan normal!
La meva mare no diu res. Només és 
disculpa! Què ha fet ella? El pare li crida. 
Li diu coses lletges que la mare sempre 
m’ha dit que no digui. Tinc por.
Quan ella ve a fer-me el petó de bona 
nit, li pregunto per què passa això, ella 
em respon que no ho sap, però que 
segur que és culpa seva, perquè ella ho 
fa tot malament. De cop, es posa a plorar 
i em diu que això deixarà de passar 
algun dia. Però les dues sabem que 
aquest dia no arribarà mai si no fem res. 
Diu que demà trucarà al 016, però jo ho 
faré avui.

Alzira Cortacans

@ProjectesTaller Berta Blasi 
Ja hem anat a @donarsang al 
bus del Banc de Sang que avui 
serà a #Tiana !ns les 14h. El 
nostre #granetdesorra :) pic.
twitter.com/d9dyFAgJ 
27-01-2013



EL GALLINER

En el Ple del passat dia 5 de febrer, CiU, 
ERC i GPT vam presentar una Moció 
d’adhesió a la Declaració de Sobirania 
i el Dret a Decidir del Poble de Catalunya, 
amb la !nalitat de donar ple suport a 
l’aprovació del Parlament de Catalunya 
el 23 de gener de 2013. 

Es important destacar els principis 
en base els quals els ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya podrem decidir 
el nostre futur polític col·lectiu:

Sobirania. El poble de Catalunya té, 
per raons de legitimitat democràtica, 
caràcter de subjecte polític i jurídic 
sobirà. Legitimitat democràtica. 
El procés de l’exercici del dret a decidir 
serà escrupolosament democràtic, 
garantint especialment la pluralitat 
d’opcions i el respecte a totes elles... 
Transparència. Es facilitaran totes les 
eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui  
tota  la informació precisa per al exercici 
del dret a decidir... Diàleg. Es dialogarà 
i es negociarà amb l’Estat espanyol, les 
institucions europees i el conjunt de la 
comunitat internacional. Cohesió social. 
Es garantirà la cohesió social i territorial 
del país i la voluntat expressada per la 
societat catalana de mantenir-se com un 
sol poble. Europeisme. Es defensaran i 
promouran els principis fundacionals de 
la Unió Europea... Legalitat. S’utilitzaran 
tots els marcs legals existents per fer 
efectiu l’exercici del dret a decidir. Paper 
principal del Parlament. El Parlament 
té un paper principal en aquest procés… 
Participació. El Parlament i el Govern de 
la Generalitat han de fer partícips actius 
en el procés el món local, el màxim de 
forces polítiques i socials..

CiU Tiana encoratja a tots els tianencs 
i tianenques a ser actius i protagonistes 
d’aquest procés democràtic de l’exercici 
del Dret a Decidir del poble de Catalunya. 
CiU Tiana estarà al costat d’associacions i 
plataformes civils que treballin igualment 
en aquest sentit.  En aquest context, no 
podem deixar de fer esment a la molt 
bona iniciativa promoguda pel Fòrum 
Tiana Decideix de fer la presentació 
del llibre “LLIURES O MORTS” del autors 
Jaume Clotet i David de Montserrat. 

Grup Municipal de CiU de Tiana

Acabe mi escrito de enero pasado, 
emplazandome ha hablar de los 
presupuestos del 2013.
 
Antes de abordar este tema, deseo 
puntualizar, que no aclarar, porque 
entiendo que esto ultimo es obvio para 
cualquier observador de nuestra vida 
municipal.

La puntualización tiene relación con 
unas palabras de los amigos de Gent en 
esta revista y de los de CIU en un escrito 
repartido en los buzones de Tiana.

Quiero aclarar a los dos grupos y a todo 
el pueblo de Tiana, que creo lo entiende 
perfectamente, que el PPC, ni forma 
parte de ningún tripartito, ni tiene 
voluntad de hacerlo; tampoco existe 
ningún pacto obscuro, primero porque 
no es mi estilo y segundo porque no me 
apetece hacerlo con grupos, que con 
todo respeto, están tan distantes de mi 
forma de pensar, representada por las 
siglas de mi a!liación política.

El PPC en Tiana, dialoga con los grupos 
que le plantean cualquier cuestión que 
afecte a nuestro municipio y si todavía 
no se han enterado, es porque no lo han 
ejercitado.
Aclarado el tema, que entiendo era 
necesario, paso a resumir las partidas 
que afectan al bolsillo de todos en estos 
presupuestos.

Del conjunto de Ingresos: directos, 
indirectos y tasas, comparados los 
presupuestos iniciales de 2012 y 2013, 
pasamos de 6.145.505 a 6.168.657 
Euros, por tanto con un incremento del 
0,38%, cifra que pasa a ser del 0,62% si 
comparamos los 8.619.322 de 2012 con 
los 8.673.122 de la previsión para 2013 en 
el total.

Si nos referimos a gastos, igualmente 
tenemos que las partidas I y II, personal 
y compras y servicios pasa de 6.515.943 
a 6.660.313 Euros con un incremento del 
2.22% que si lo trasladamos al total de 
gastos iniciales previstos pasa a ser del 
1.6%.

De las tasas de recogida de basuras 
y del IBI, no insistiré porque esta 
su!cientemente explicado, solo nos 
restara ver su comportamiento en los 
recibos que cada uno de nosotros tendrá 
por esos conceptos, ver y si existen 
disparidades habrán de estudiarse y en 
su caso corregirse.

manuelgonzalo@terra.es

El descrèdit del sistema polític, agreujat 
per la gestió de la crisi econòmica 
utilitzada per socialitzar pèrdues i 
privatitzar bene!cis, ha d’afrontar també 
els casos de corrupció que ajuden a crear 
una percepció de fallida del sistema.
Es fa imprescindible aprofundir en 
mecanismes que fomentin la recuperació 
social de la política: reforçar l’ètica 
en les funcions públiques i expulsar 
els corruptes, millorar la informació i 
transparència, també la receptivitat a les 
iniciatives socials emergents, fomentar 
una democràcia més directa en la presa 
de decisions i amb obligació de rendició 
de comptes a la ciutadania, són mesures 
que ajudarien a renovar la vella política.

Tiana, on vas?
Al govern municipal de Tiana li queda 
molta feina per fer per acostar (o no 
allunyar encara més) l’Ajuntament de la 
ciutadania. I és que a hores d’ara manca 
informació, debat i participació en els 
assumptes d’interès ciutadà. Després 
de la tramitació dels Pressupostos i 
les Ordenances Fiscals sense cap acte 
informatiu, ens trobem també avui, per 
exemple, que es desconeix el calendari 
i condicions d’accés a la promoció 
d’habitatge social de lloguer, que fa 
més de dos anys es van iniciar, i que ha 
d’ajudar a facilitar l’accés a l’habitatge 
en moments tan difícils com els actuals.
Tampoc s’informa de la modi!cació 
del pla urbanístic de la Creu de Terme 
per construir 35 habitatges més dels 
previstos, fet que afecta, i molt, als veïns 
de la zona. 

I és que la promesa electoral d’una Tiana 
“Smart” s’ha acabat convertit en un 
govern tancat, que defuig el debat, que 
no diu o no sap on va. A hores d’ara el 
“Pla de govern” encara apareix al web 
com “en construcció”. 
No hi és ni se l’espera.

Serà comptant amb la ciutadania i 
actuant amb plena transparència, com 
podrem recuperar la con!ança de la 
ciutadania en la política local. Seria una 
bona mesura començar informant de 
totes les contractacions de l’Ajuntament 
com preveu la Llei de transparència 
en tramitació.

El 23 de gener el Parlament de Catalunya 
va aprovar la Declaració de sobirania i del 
dret a decidir dels catalans. Amb aquesta 
declaració el Parlament va acordar iniciar 
el procés per fer efectiu el dret a decidir 
el nostre futur polític col·lectiu.

Les promeses que es van manifestar a les 
darreres eleccions catalanes comencen a 
prendre forma. Passem de les intencions 
als fets. I no es val intentar desacreditar-
ho. És important evitar la confusió sobre 
la validesa de la consulta. En una qüestió 
clau i de gran transcendència com 
aquesta, on la majoria dels catalans tenim 
posades tantes esperances i anhels, 
no acceptarem discussions absurdes.
 
La Consulta sempre serà vinculant, 
perquè la voluntat popular és l’expressió 
de la sobirania que es diposita al 
Parlament, per al seu exercici, deliberació 
i representació. La vinculació del 
referèndum és un element del qual ningú 
no en pot dubtar. La naturalesa d’una 
consulta recull el mandat dels ciutadans. 
És l’acció i l’efecte de la voluntat 
popular, i és i serà sempre vinculant 
perquè la voluntat popular sempre és 
prèvia i superior a qualsevol norma de 
l’ordenament jurídic. 
Així ho reconeix la Cort Internacional 
quan aborda l’autodeterminació.

Per tant, exercim el dret a decidir, 
convoquem la Consulta per què la 
ciutadania decideixi democràticament si 
vol la independència i a partir d’aquí que 
el Parlament i les institucions puguin fer 
efectiu jurídicament i legal el resultat. 

És així com ha succeït en el Referèndum 
del Quebec del 1995. O com el cas 
escocès, en què una de les claus és 
també la permanència dins la UE: 
el resultat del Referèndum de 2014 
generarà, en cas a!rmatiu, un mandat 
democràtic d’independència per fer-lo 
efectiu jurídicament i legal quan els 
escocesos creguin oportú, abans del 
maig del 2016, després de negociar la 
secessió amb el Govern de Londres 
i la pertinença a la UE. I així succeirà 
a Catalunya, complint la voluntat del 
poble català.

Hi ha dues notícies importants en 
aquests dos primers mesos de l’any 
a Tiana:

La primera és que s’ha aprovat el 
pressupost a inicis d’any, com pertoca, 
i que estem donant la volta al mitjó. 
Partíem d’una herència d’escàs 
rigor pressupostari, d’una situació 
de suspensió de pagaments de 
l’Ajuntament, d’un dè!cit d’1,6 milions, 
de quasi 1 milió d’euros en factures 
pendents de pagar no consignades al 
pressupost, i de ser un dels 40 municipis 
més endeutats de Catalunya. Unes xifres 
dramàtiques per un pressupost de només 
8,6 milions per 8.200 habitants que som 
al poble. I hem aconseguit, després d’un 
2012 molt dur, que al 2013 el pressupost 
pugui augmentar modestament un 
1,58%, per sota del 2,9% d’in"ació, amb 
l’objectiu de continuar prestant serveis 
públics adequats i de qualitat a Tiana. 
Una dada: si al 2011 els pagaments a 
proveïdors, la majoria tianencs, es feien 
entre 5 i 7 mesos, al 2013 ja es fan entre 
45 i 70 dies. I això implica esforç, rigor, 
comprensió de les di!cultats de les 
empreses i responsabilitat econòmica.
També baixa l’IBI a Tiana, com ens vam 
comprometre al programa electoral. 
Un 2,77% de rebaixa mitjana. L’IBI només 
puja per 163 famílies a Tiana. I baixa 
per 4.508 famílies, en alguns casos !ns 
el -9,47%. La separació de la taxa de 
recollida de residus del rebut de l’IBI 
s’ha fet per poder assumir l’alt dè!cit del 
servei. Hi ha però moltes boni!cacions i 
s’ha procurat que la pressió !scal a Tiana 
creixi només un 0,37%, molt per sota de 
la in"ació. 

Ens hem negat també a inventar 
ingressos no assegurats, com era pràctica 
irresponsable i habitual del 2007 al 2010. 
I alguna cosa estarem fent bé quan ni CiU 
ni Gent-ICV han presentat cap esmena al 
pressupost, tot i no votar-ne a favor quan 
més responsabilitat necessita el poble.

La segona notícia és tant o més 
important: PSC i ERC a Tiana van portar 
al ple de febrer una moció de “Tolerància 
Zero” contra la corrupció: codi ètic pels 
regidors del poble, transparència, control 
i exigència d’inhabilitació en els càrrecs 
dels polítics imputats judicialment, siguin 
del partit que siguin. 

La regeneració ètica de la nostra societat 
és una obligació que necessita de veus 
clares i fortes contra la corrupció. 
Tiana torna a ser pionera.
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EL GALLINER

De números i corruptes Declaració de Sobirania i el dret a decidir 
del poble de Catalunya 

Recuperar la política Iniciem el camí que ens ha de portar 
a la sobirania
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Horaris Regidors de Govern

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

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

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

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

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

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

Regidors sense delegació

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

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

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