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Mª del Carmen Roda
Escriptora de contes

No és estrany, doncs, de trobar en els 
meus relats dracs, papallones o aranyes 
que parlen com els humans i que, fins 
i tot, s’enamoren d’ells. Als meus contes 
els personatges ploren, lluiten, tenen 
pors, s’enfonsen, però al final troben la 
manera de sortir-se’n per acabar rient. 
El riure és la seva vàlvula d’escapament. 

Quan la meva amiga em va proposar 
d’auto-editar el llibre “Tras la mirada 
de las mujeres sabias” vaig pensar en 
el passat (en el que havia fet fins ara: 
escriure) i en el futur (el que faria a partir 
de la sortida del llibre) però, sobretot, 
vaig restar gaudint del present. 

Hem fet dues presentacions (una a 
Barcelona i una altra a Tiana) on ens hem 
vist recolzades pels nostres amics, que 
han fet també la funció de crítics. 

La seva opinió ens ha servit per valorar 
la nostra feina. A alguns els ha agradat 
un conte, a d’altres un de diferent. 
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La imaginació al poder! 
Un eslògan present cada cop que el 

lector es capbussa en el particular món 
de la Carmen. Un país màgic 

on es barreja la realitat i la ficció. 
I el conte és l’eina perfecta per donar 

sortida a tantes històries. 

El fruit d’aquest raig d’inventiva 
-acaronat cada setmana al taller 

d’escriptura- ha acabat trobant el seu 
espai natural: “Tras la mirada de las 

mujeres sabias”. Un llibre de relats 
breus amb la dona com a fil conductor. 

L’univers femení personificat en una 
mongeta verda, una dragona, 

una prostituta o una papallona. 
La Carmen, però, ja en prepara un altre. 
I és que la imaginació no descansa mai.
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Uns troben els temes una mica forts o 
surrealistes, a d’altres els encanten per 
la seva varietat. Jo estic oberta a tots 
els comentaris i gaudeixo amb les seves 
opinions. Estic contenta amb el resultat. 

No em puc considerar escriptora. 
Sóc encara una aprenent. El que sí que 
tinc clar és que m’agrada escriure i el que 
era tan sols un hobby, ara ha esdevingut 
una necessitat. A mi l’escriptura m’ha 
servit per enlairar-me. El ficar-me dins 
de les vides dels meus personatges m’ha 
donat ales. Podríem dir que sóc com 
la cuca del meu conte que es va salvar 
gracies a les ales d’una papallona.

M’encanta la frase del poeta madrileny 
Pedro Salinas que diu: “Ni recuerdos ni 
presagios: sólo el presente, cantando”. 
Jo visc el present cantant al Coro 
de Tiana, ballant zumba al Duet Sports, 
caminant per la muntanya a prop de la 
Conreria i gaudint amb la vista i l’oïda 
del paisatge meravellós de la ciutat de 
Barcelona i la seva mar. Visc el present 
sopant, bevent i rient amb els meus 
amics, aprenent noves llengües (anglès, 
francès...) que em facilitin la comunicació 
amb d’altres països. Visc el present tenint 
cura i gaudint de la meva gent. 
I Visc el present... creant històries. 

Presumeixo de tenir imaginació i, 
dins el meu món imaginari, no em costa 
gens fer conviure allò real amb allò que 
té d’irreal. M’agrada el gènere del conte 
perquè és breu i clar. Sóc persona de 
poques paraules, però amb les idees 
clares (o això crec). El conte pot ser 
realista o màgic. Jo em decanto per 
la màgia. 

3

Als meus contes 
els personatges ploren, lluiten, 

tenen pors, s’enfonsen, 
però al final troben la manera 

de sortir-se’n
Mª del Carmen Roda
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...a Alejandro SanzDe Lax’n’Busto....

LA NOTÍCIA
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Amb només 19 anys ha fet realitat el seu 
somni: publicar un disc. Ha començat amb 
força de la mà d’una de les discogràfiques 
més potents: Sony Music. Bona imatge, 
bona veu i un potencial que albira moltes 
sorpreses. Però res d’això no hauria estat 
possible sense uns ferms estudis de piano. 
La matèria primera ja la portava de sèrie. 

No trigaria, doncs, a compondre els seus 
propis temes tot farcint-los amb lletres 
en anglès. 

Les inquietuds d’una diva serena
Potser condicionada per les seves muses: 
Beyoncé, Mariah Carey o Witney Houston. 
Unes cantants assídues a les llistes d’èxits. 

Un camí que de ben segur no li serà 
aliè, sobretot si tenim en compte els 
encomanadissos acords del seu primer 
single: Mírame. La campanya de promoció 
del disc ha omplert l’agenda d’aquesta jove 
tianenca. El moment, però, el viu tocant de 
peus a terra. Amb la tranquil·litat pròpia 
d’un nou tipus de diva: la diva serena.

Si li haguessin dit fa uns mesos que 
estaria fent promoció per platós de 
televisió i estudis de ràdio no s’ho hauria 
pas cregut. I encara menys si afegim que 
seria l’Alejandro Sanz qui l’ajudaria a fer el 
salt definitiu. Tot i esprémer al màxim els 
mitjans de difusió que tenia a l’abast. 

Fou així com la Victoria enregistrava les 
seves actuacions casolanes i les pujava al 
portal de vídeos Youtube. Una companya 
d’institut, filla de qui esdevindria el seu 
mànager Juan Estrada, faria de mitjancera 
entre tots dos artistes.  
Sanz veuria el potencial. 

“Em va recomanar de compondre les 
meves pròpies cançons i als dos mesos 
ja en tenia vuit, amb l’ajut del productor 
Isaac Luque”, diu la jove cantant. També 
recorda que va ser l’Alejandro qui li va 
recomanar de provar amb el castellà, 
atesa la bona experiència que ell ha 
tingut a Llatinoamèrica. Conscient 
del privilegi que això suposa, a la 
llista d’agraïments del disc té un espai 
destacat per a ell: “M’has regalat la millor 
experiència de la meva vida”.

El cuc de la música sempre l’ha 
acompanyada. Tot de cop, aquest va 
esdevenir papallona gràcies a una 
primera metamorfosi musical. 
Amb les seves dues germanes, la 
Clàudia i l’Andrea, més un parell de 
bons amics del poble, en Lluc Muñoz 
i en Martí Membrado, va crear el grup 
Carpanta. Un mot misteriós que trigarien 
a desxifrar. Els primers acords d’un dels 
temes clàssics de Lax’n’Busto, “Llença’t”, 
donaven pas a aquesta estranya paraula. 
Ideal per batejar una aventura col·lectiva 
com aquesta. 

Vés per on, anys després, la Victoria 
versionaria una altra cançó del grup 
del Vendrell. I ho va fer per la porta 
gran. Ni més ni menys que durant la 
retransmissió de la Marató de TV3 el 
passat mes de desembre. Acompanyada 
de Lexu’s i Palance. El títol: Que boig el 
món. “Una experiència genial, perfecta!”, 
recorda la cantant. Clar que no podia ser 
d’una altra manera: arropada per aquest 
parell de veus mentre ella tocava 
un gran piano negre, al més pur estil 
Alicia Keys.

L’experiència 
de la Marató de TV3 

va ser genial, perfecta!
Victoria Riba

Radiografia de l’amor
Els dotze temes que conformen el 
disc Mírame són baules d’una mateixa 
cadena. Un lligam que roman fort 
gràcies a la força del sentiment més 
poderós: l’amor. Una experiència amb 
daltabaixos, tot sigui dit. La Victoria, 
però, ha volgut explorar-los. 

És per això que trobem títols com 
“Dile que no vuelva” i “Nunca te regalaré 
una canción” al costat de “Me enamoras” 
o “Hasta el final”. 
Una mostra de sentiments que parteixen 
de l’experiència personal. I no anirà 
pas desencaminada quan molts dels 
seus seguidors reconeixen sentir-se 
identificats amb les experiències que 
descriu a les cançons.

L’Alejandro Sanz em va 
recomanar de compondre les 

meves pròpies cançons
Victoria Riba

La cantant tianenca treu el seu primer disc
EL SOMNI DE VICTORIA RIBA 



ÉS D’ACTUALITAT

Relacions 
intergeneracionals

Des de la Llar, i fent balanç del darrer any, 
volem agrair a tots els nostres socis 
i sòcies la seva participació en les àmplies 
i diverses activitats organitzades, fent real 
i quotidià el concepte d’envelliment actiu.

Des que varem començar la nova 
etapa que ja ha complert dos anys ens 
plantejàvem que el concepte de “Llar” 
no fos metafòric sinó que s’ajustés a la 
percepció de calidesa que la paraula 
comporta. I així ve sent dia rere dia, 
el teixit humà -la base de qualsevol 
entitat- ha crescut i s’ha enfortit, donant 
cabuda a persones amb interessos i 
inquietuds diferents que poden canalitzar 
dins d’una variada oferta allò que més 
s’ajusta a les seves necessitats.

Volem remarcar, però, la riquesa que 
comporta el relacionar-nos amb persones 
de diferents edats i en aquest sentit hem 
portat a terme (entre d’altres) vàries 
trobades de persones grans amb infants.

Les nostres “àvies” van protagonitzar 
durant un mes l’hora del conte en 
col·laboració amb la Biblioteca i la darrera 
sessió es va tancar a la Llar amb una 
xocolatada compartida. També l’alumnat 
de l’escola Tiziana va mostrar-nos les seves 
habilitats plàstiques regalant-nos 
una postal de Nadal que varem 
fer conjuntament i ens ha impartit 
un Taller de Memòria... i en aquesta línia 
volem seguir treballant. Perquè aquest 
és un espai obert i creiem en el creixement 
mutu que comporta la interrelació de les 
persones més enllà de les diferències 
o l’edat.
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Fent real i quotidià el concepte 
d’envelliment actiu

ÉS D’ACTUALITAT

• Tot el que va a la deixalleria mòbil
• Electrodomèstics grans de fred  
  (aires condicionats, congeladors,  
  deshumidificadors, neveres,...)
• Electrodomèstics grans sense fred  
  (escalfadors, cuines, rentadores,  
  rentavaixelles,...)
• Fustes i mobles
• Matalassos
• Plàstic dur (cadires, persianes, 
  canonades,...)
• Pneumàtics
• Restes d’obres, terres i runes
• Restes vegetals de la poda
• Vidre pla i armat (finestres, gots, 
  miralls,...)

La deixalleria FIXA Nova edició 
de la Plantada 

L’any passat es van celebrar els 20 anys 
dels incendis forestals de 1994, i durant 
més de quinze anys hem anat celebrant, 
gairebé ininterrompudament, plantades 
populars 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.

Un any més, els tianencs i tianenques 
van respondre amb èxit a una nova 
convocatòria de la Plantada, per 
continuar millorant l’entorn forestal del 
terme. Al llarg del matí, es van plantar 
200 plançons d’espècies pròpies de 
la Serralada de Marina, com l’alzina, 
l’arboç i el llentiscle. La jornada estava 
organitzada des del Consell de medi 
ambient i sostenibilitat de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de diverses entitats 
locals: ADF la Conreria, Grup Ecologista 
el Rocar, Grup d’Astronomia de Tiana, 
Llar de persones grans de Tiana, Grup 
Ecologista de Montcada ACER; i el suport 
del Consorci del Parc de la Serralada 
de Marina. 

A més de plantar arbres, els assistents 
van poder gaudir d’una jornada lúdica 
amb diversos tallers i activitats com, un 
taller de construcció de caixes-niu per a 
ocells, un taller d’elaboració de reclams 
d’ocells i un taller de confecció de bosses 
d’olor. La plantada aquest any es veurà 
completada amb la inauguració, el proper 
22 de març a les 11h, de l’itinerari de la 
Vall de Montalegre, un passeig guiat per 
la vall.

La deixalleria MÒBIL

• Aparells informàtics i de telefonia
• Bateries de cotxe
• Bombones de gas
• Cables (elèctrics)
• Càpsules (de dosi única)d’alumini 
  i de plàstic
• Cartutxos de tinta i tòners
• CD i DVD
• Ferralla i metalls
• Filtres de vehicles
• Fluorescents i bombetes
• Monitors i pantalles
• Olis de cuina
• Olis de motor
• Petits aparells elèctrics i electrònics
• Piles i acumuladors
• Pintures, vernissos i dissolvents
• Plàstic dur (caixes de fruita, galledes,  
  pals de fregar,...)
• Pneumàtics petits
• Productes químics de neteja, 
  de jardineria o de cosmètica
• Radiografies
• Roba i calçat

Què hi pots portar? Què hi pots portar? Seguim plantant 20 anys 
després de l’incendi

L’agrupació Amics 
de la Sardana de Tiana

Dissabte 7 de març del 2015 
a les 19h. a la Sala Albéniz

Retrats d’un sentiment, és un viatge per 
la història de Catalunya on l’espectador 
pot conèixer la realitat social i cultural 
del país.

Les dues formacions s’uneixen per 
presentar, amb la música i la dansa, 
la interpretació de l’actor Jordi Brunet 
a través del text del dramaturg Màrius 
Moneo. Amb aquest espectacle els Amics 
de la sardana de Tiana, volem apropar-
nos als joves amb el convenciment que el 
relat i l’expressió del ball us engrescarà a 
conèixer de més a prop aquesta música  
que ens fa saltar, compartir amistat, i 
també trobar la concentració per resoldre 
el final, tot un repte, si, però apassionant!!!

A vosaltres joves de Tiana us proposem 
fer-vos socis per un mínim cost de 
20€ l’any. El fet de ser dins del grup us 
animarà a fer el proper maig, un curs 
d’aprenentatge tant de ballar com de 
comptar, que us farà sentir-vos àgils de 
ment i de cos i descobrir una activitat 
col·lectiva molt divertida!!!

Presenta l’espectacle
Retrats d’un Sentiment

Portal 
Gènius

El Gènius és el portal infantil de la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona. A hores d’ara ja té dos anys 
de vida i continua oferint-nos tot un 
ventall de recursos i d’informació de les 
més de 200 biblioteques de la xarxa. 
Tot de la mà dels quatre personatges 
que ens acompanyen des dels seus inicis: 
el nen Gènius, la Valentina, el robot Bit i 
el gosset d’en Gènius, en PlayMe. Tots ells 
ens fan participar en els continguts del 
portal i ens fan jugar per aprendre a fer 
servir la biblioteca i els seus recursos.
Alguns apartats destacats del portal són:
Setciències: Un recurs ple de webs 
seleccionats per a infants.
En acció: On trobarem els millors webs 
de jocs i espais per enviar postals i 
convertir-nos en artistes.
Llibres: Recomanacions de llibres per a 
totes les edats.
Còmics: Llibres recomanats i efemèrides 
del món del còmic.
Música i cinema: Discos i pel·lícules 
recomanats.
No t’ho perdis: Amb els contes del Gènius.
Mares i pares: Totes les novetats del Racó 
de pares i mares: guies de recursos, llibres 
recomanats, blogs interessants i agenda 
d’esdeveniments per a famílies.
Escoles: És un espai pensat per donar 
suport als mestres i professionals de 
l’àmbit de l’educació, amb materials 
didàctics i de foment de la lectura.
Des del portal Gènius s’accedeix també 
al catàleg de les biblioteques, però 
amb una interfície pensada per a nens, 
atractiva i fàcil d’utilitzar. I com a novetat 
d’aquest mes, podeu descarregar el 
darrer conte del Gènius o bé venir-lo a 
buscar en paper a la biblioteca. En Gènius 
i els seus amics ens expliquen les seves 
darreres aventures a “El Llamp màgic”.

A la descoberta de la biblioteca!

Esperem que gaudiu del Gènius. 
Us ajudarà a saber una mica més de tot.

genius.diba.cat

RECORDA:
Amb el carnet de la deixalleria 

pots accedir als descomptes de la
Taxa Metropolitana de Tractament de Residus 

(TMTR)
Més informació sobre aquestes bonificacions a: 

www.amb.cat/TMTR RECORDA:
Els dies de pluja, els festius i el mes

d’agost no hi ha servei de deixalleria mòbil

HORARI I LLOC:
Primer dimecres de cada mes, tarda.
16:00 h a 17:50 h. Pl. de la Vila.
18:00 h a 20:00 h. C. de Tarragona / C. de la Ciutat Comtal 
(La Virreina).
Segon dimecres de cada mes, tarda.
16:00 h a 17:50 h. Camí dels Francesos.
18:00 h a 20:00 h. Av. del President Companys / C. de Itaca 
(El Carmelita).
Tercer dimecres de cada mes, tarda.
16:00 h a 17:50 h. C. de Pau Casals / C. de Josep Pla
(Ciutadella).
18:00 h a 20:00 h. C. de Can Gaietà (aparcament).
Quart i cinquè dimecres de cada mes, tarda.
16:00 h a 17:50 h. C. de Matas / C. de la Bóbila d’en Jordana.
18:00 h a 20:00 h. Pg. de la Vilesa / C. de Sta Joaquima 
de Vedruna.

HORARI I LLOC:
Dilluns a dissabte
de 9:00 h a 13:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.
Diumenge de 10:00 h a 13:00 h.
C. d’Eduard Fontseré, 19
(zona poliesportiva)
08391 Tiana
933 953 588

Informa’t de més activitats als Punts d’informació 
del Parc de la Serralada de Marina. 

Els trobareu a l’Observatori Astronòmic 
i a La Virreina 

(adreces i horaris a: 
www.parcs.diba.cat/web/marina)

No t’ho pensis més i contacte amb nosaltres 
agrupaciosardanatiana@gmail.com 

Butlleta de soci

Nom i cognoms:

Adreça postal:

Quota:
Familiar - Individual - Jove   

(Marcar amb una X l’opció preferida)

Telèfon:

Correu/e:
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8 de Març: 
Dia internacional 
de les dones

El 8 de març és una jornada de 
reivindicació i defensa dels drets de les 
dones; mirant les darreres dades sobre 
violència masclista o llegint el darrer 
estudi del CIS sobre la percepció que, 
a dia d’avui, tenen els nois entre 15 i 29 
anys sobre el fet de controlar a la seva 
parella, un 33% ho considera inevitable 
o acceptable, per tant reafirmem que 
com a societat, escola i família tenim 
un repte ineludible.

Només començant des de les arrels 
podem modificar aquesta situació. 
La coeducació és una responsabilitat 
social compartida. Per això, la 
població amb vocació coeducadora 
ha de contribuir a la formació de la 
ciutadania perquè descobreixi i rebutgi 
la discriminació sexista allà on encara 
persisteix, generant una consciència 
crítica i una capacitat d’acció per canviar 
la realitat.

Des de l’Ajuntament i, al llarg dels darrers 
4 anys, s’han impulsat diverses actuacions 
en aquest camp: contes no sexistes a 
les nostres escoles, (començant per 
l’escola bressol), i a la Biblioteca, itineraris 
coeducatius en el nostre institut durant 
tot el curs que culminen en el Concurs 
per al jovent : “Per unes relacions en 
Igualtat” al que enguany s’ha sumat 
també l’Ins Thalassa. L’educació i l’actuació 
de les distintes administracions ha de 
basar-se en la prevenció, intervenció 
i protecció. En el cas de l’educació les 
institucions han d’incidir en la transmissió 
de valors indiscutibles per a una societat 
respectuosa amb els drets de les persones: 
la coeducació, la inclusió, el respecte, 
la igualtat i la cooperació. 

Et convidem a la Lectura del Manifest el 8 
de març a les 12.00h a la Plaça de la Vila.

Tiana: compromesa amb la igualtat

Xarxa de projectes 
de participació infantil 
diputació de Barcelona

Dijous, 29 de gener de 2015, es va 
celebrar l’Acte de reconeixement 
als consells d’infants municipals i la 
signatura d’adhesió i renovació del 
compromís amb la Xarxa de Projectes 
de Participació Infantil a l’Auditori 
del Pati Manning de Barcelona. 

La Xarxa de Participació Infantil 
va ser promoguda per la Diputació 
de Barcelona el 1997 i, durant la seva 
trajectòria, s’ha vist reconeguda en 
diferents fòrums de formació i debat, 
participant en la redacció de l’Eix de 
Participació Infantil del Document de 
Bases del Pacte per a la Infància, 
durant el 2012.

A l’acte van assistir i participar la Sra. 
Maria Jesús Larios Paterna, adjunta 
al Síndic de Greuges de Catalunya per 
a la defensa dels drets dels infants i 
dels adolescents, i la professora del 
Departament de Teoria i Història de 
l’Educació de la Facultat de Pedagogia 
de la Universitat de Barcelona, la Sra. 
Ana María Novella Cámara, 
acompanyades pel Diputat Adjunt 
d’Educació de la Diputació de Barcelona 
Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata i el Gerent 
d’Educació, el Sr. Jordi Plana Arrasa.

Nens i nenes de tres consells d’infants 
del territori van exposar diverses 
experiències, com l’intercanvi amb 
un consell d’infants de Bolonia o el 
voluntariat, un gran servei a la comunitat. 

L’acte va finalitzar amb la signatura 
de tots els consells dels infants de la 
província de Barcelona per a la renovació 
a la Xarxa de Participació Infantil.

A Tiana, el Regidor d’Educació, el Sr. Jordi 
Gost, va estar acompanyat en el moment 
de signar la renovació de quatre dels 
consellers i conselleres del poble: en Pau, 
l’Àlex, en Mateu i la Gina. 

Acta de reconeixement i signatura 

La festa 
dels racons

Encara avui se’ns posa la pell de gallina 
quan recordem les mirades expectants 
del primer grup de gent que va venir a 
la Festa dels Racons l’abril passat. Pels 
que hi vareu ser ja sabeu de què estem 
parlant. Pels que no, la Festa dels Racons 
és un itinerari artístic pels racons de 
Tiana. Un passeig on s’hi barregen teatre, 
música, poesia i altres arts escèniques.

Ens va encantar l’experiència de tirar 
endavant un projecte tan especial, i per 
això hem volgut repetir! La segona edició 
de la Festa dels Racons està en marxa! 
Tanmateix, serà una festa totalment nova, 
amb artistes i racons diferents dels de 
l’any passat.

La Festa va ser i seguirà sent gratuïta, 
per això la nostra tasca s’està centrant 
sobretot a trobar finançament per 
poder-la tirar endavant. Estem en procés 
de buscar espònsors i entitats que 
s’engresquin i vulguin fer una aportació 
econòmica en el projecte. Però també 
volem que tothom s’hi pugui involucrar! 
Tianencs i tianenques: hem posat a la 
venda bosses de roba amb un disseny 
original de la Festa dels Racons! El preu 
de la bossa són 5 euros, i tot el que 
recaptem estarà destinat a organitzar 
la Festa d’enguany. Només d’aquesta 
manera és possible fer la festa, només així 
podem promoure la cultura i a la vegada 
oferir un esdeveniment gratuït i popular! 
Esperem que tots i totes vulgueu sumar-
vos a aquesta iniciativa que per sobre 
de tot s’ha fet amb molta il·lusió. 
Benvinguts de nou a la Festa dels Racons!

Es posen a la venda bosses originals 
per finançar la segona edició

Anna, no pots seguir així, t’estàs 
fent mal. Obre els ulls. Tu pots parar 
aquesta situació. 
T’està absorbint sencera, tu no eres 
així. Eres una noia alegre i sociable i la 
més feliç passejant pel carrer amb les 
faldilletes i vestits més bonics, provocant 
l’expectació de tots aquells que passaven 
per allà. Recordes? 
No t’adones que t’està maltractant 
psicològicament i físicament? No et 
permet vestir com tu vols, no et deixa 
sortir amb les teves amigues, et diu coses 
horribles, i ja t’ha agredit un cop. Se que 
no ets ximple i que saps que aquesta 
relació destructiva s’ha d’acabar.
Una relació de parella s’ha de basar 
en la igualtat. Heu de respectar-vos, 
adaptar-vos, recolzar-vos, satisfer les 
vostres necessitats, etc. 
Es tracta de ser feliços i l’únic que feu 
és passar-ho malament.
Anna, estàs a temps de canviar aquesta 
situació. Recapacita i demana ajuda. 

Em preocupes
1er. Premi Grup C: de 16 a 18 anys
ARIADNA PEREZ 

La Laura era una nena de 12 anys, normal, 
molt simpàtica i molt guapa.
Un dia la Laura coneix l’Aleix que és un 
noi encantador. Són molt bons amics 
però quan l’Aleix li demana a la Laura per 
sortir tot es complica. L’Aleix la comença 
a privar dels seus drets com a noia.
Sempre li diu el que ha de fer i el que no, 
li diu com ha d’anar vestida a l’escola, 
li mira el mòbil, la insulta i, en algunes 
ocasions, li ha pegat.
Els mestres de l’escola i els seus pares es 
comencen a preocupar perquè la Laura 
ja porta dues setmanes sense parlar fins 
que en un moment donat els mestres li 
pregunten si està bé. Però ella no parla ni 
diu res. En aquest moment la Laura agafa 
un foli on escriu que l’Aleix la insulta, li 
pega i li ha prohibit parlar amb ningú 
que no sigui ell. Els mestres van parlar 
directament amb l’Aleix i li diuen que 
si això és veritat no tindran més remei 
que expulsar-lo del centre. Al final, l’Aleix 
confesa i marxa del centre. 
La Laura ja torna a ser una nena normal.

Traïdor 
1er. Premi Grup A: de 12 a 14 anys
ARIADNA FLORES

Estic, dins la panxa de la meva mare, amb 
el meu germà bessó. Pel que tinc entès, 
jo em diré Paula i ell Martí.
Quan neixi, segur que em posaran un 
preciós pijama rosa. Però... i perquè no 
blau? I al meu germà, perquè no rosa? 
Ah sí, perquè ell és un nen i jo sóc una 
nena. Ell jugarà a futbol o a bàsquet i jo 
preferiré ser ballarina, actriu o princesa 
fins i tot! Jo em quedaré a casa si no 
treballo a cuidar dels meus fills i fer les 
feines que “em toquen” com una bona 
dona i a satisfer al meu marit, en canvi 
si treballés en una empresa, el meu sou 
seria inferior al d’un home que la seva 
feina té “menys” valor que la meva. En 
Martí segur que serà un gran director 
d’una empresa important, tindrà la seva 
dona, fills i cobrarà un bon sou.
Doncs, no, no penso quedar-me de 
braços creuats veient aquesta societat 
masclista. Seré una dona, a la que li 
agradarà el color blau i jugarà a futbol i 
cobrarà el seu bon sou que es mereix. 
Ell blau? Ella rosa? Seran el color que 
vulguin ser sense ser discriminats.

Tu blau, jo rosa
1er. Premi Grup B: de 14 a 16 anys
AINA CEBRIÁN 

Per comprar bosses: 
www.festadelsracons.com

Per fer-te espònsor o vendre les bosses 
al teu comerç pots escriure’ns a: 
lafestadelsracons@gmail.com

Microrelats: 
Per unes relacions en Igualtat

Fotografia d’A
lba M

olas



ÉS D’ACTUALITAT

Això s’ha fet possible gràcies a la 
implantació dels projectes esportius 
de ciutat, que a dia d’avui, ja són una 
realitat al municipi. Les accions que s’han 
realitzat fins al moment són:

DE 12.000€ A 24.000€ D’AUGMENT 
EN LES SUBVENCIONS A ENTITATS 
ESPORTIVES.  
Des del 2014, el pressupost 
subvencionable ha augmentat de 
12.000 euros al 2013 a 24.000 euros 
al 2014 i 2015; incloent dues noves 
modalitats de subvenció destinades als 
esdeveniments esportius de ciutat i a la 
millora del material esportiu. El motiu 
d’aquest augment és seguir donant 
suport al creixement constant de les 
entitats esportives.

1 PISTA MÉS PER A LES ENTITATS 
ESPORTIVES
Conveni entre l’Ajuntament i l’Escola Lola 
Anglada al 2013, per a la utilització de les 
pistes poliesportives de l’escola, en horari 
extraescolar, per a entitats del municipi 
adscrites al conveni; això provoca un 
augment de les hores disponibles de 
pista, i per tant un augment de l’oferta 
d’hores d’utilització d’espais esportius 
per a les entitats. L’objectiu és augmentar 
els espais per promocionar la pràctica 
esportiva. Les entitats que estan utilitzant 
aquesta pista poliesportiva son: Club 
de Bàsquet Tiana i Futsal Tiana.

NOVA OFERTA DE TENNIS A TIANA
Signatura del conveni entre l’Ajuntament 
i el Casino de Tiana, al gener de 2015, 
amb la finalitat de promocionar l’esport 
del tennis entre els escolars amb un preu 
similar al que realitzen la resta d’escoles 
esportives del municipi: 25 euros 
mensuals per 1 dia d’entrenament 
a la setmana.

Un altre dels objectius es fomentar 
la interrelació social de cooperació i 
competició; per aquest motiu el Casino 
presentarà cada any el projecte esportiu 
de la seva Escola de Tennis.

CONGELACIÓ DE LES QUOTES 
DEL DUET SPORTS i col·laboració en 
l’organització d’esdeveniments. 
Per primera vegada, i desprès de vàries 
negociacions, els preus del DUET SPORTS 
aquest any s’han mantingut. A més, 
des de l’Ajuntament i el centre s’intenta 
apropar cada vegada més, en la mesura 
del possible, l’esport als tianencs i 
tianenques mitjançant actes oberts al 
públic en espais oberts (com la màster 
class de zumba que es va organitzar per 
la festa major 2014 a la plaça de la vila) o 
bé en espais esportius municipals (com 
el pavelló esportiu que va acollir màsters 
class, inflables i activitats per als més 
menuts). Cal destacar igualment la duatló 
infantil celebrada el 2014.

MÉS DE 10 ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS FORMEN EL CALENDARI 
D’AQUEST 2015
El pla estratègic ha potenciat la 
generació de nous esdeveniments 
esportius organitzats per l’Ajuntament 
i les entitats esportives del municipi per 
tal d’ampliar i repartir l’oferta esportiva 
entre tota la població tianenca (infants, 
joves, adults, gent gran). 
Els esdeveniments programats per al 
2015 són els següents:  
 

Pla Estratègic 
de l’Esport de Tiana
ESPORTIANITZA’T

La Regidoria d’Esports ha desenvolupat 
el Pla Estratègic de l’Esport de Tiana, 
Esportianitza’t, que té com a objectiu la 
millora del sistema esportiu del municipi. 
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La Canicross 9pins Tiana és una cursa 
de muntanya amb gossos, amb un 
recorregut de 9,2 km per camins i pistes 
del poble. Es dur a terme durant el 
mes de febrer i està organitzada per la 
Regidoria d’Esports amb la col·laboració 
de la protectora d’animals ABAM-
APROPA’T. Aquesta cursa té com a 
objectiu principal fomentar la pràctica 
de l’esport amb el gos, donant especial 
importància als valors de respecte cap 
els animals i el medi natural. 
També te com a finalitat la recaptació 
de fons per a la protectora, per tant 
la finalitat principal de la cursa és 
totalment solidària. 

La Caminada nocturna es durà a terme 
a principis de maig. Es tracta d’una 
caminada nocturna pels voltants de Tiana 
amb molt d’encant. Va dirigida a tota la 
població però especialment a les famílies, 
ja que no es tracta de cap competició, 
sinó de gaudir de la natura en família 
i bona companyia. El recorregut està 
adaptat al públic objectiu a qui va dirigit 
i estarà ple de sorpreses molt atractives 
tant pels adults com pels infants.

La Festa de l’Esport es realitza a finals 
de juny i té com a objectiu reconèixer als 
agents esportius del municipi. 
 
La Setmana Educasport es realitza 
a mitjans de juny. És una setmana 
dedicada a la formació esportiva de 
manera transversal, és a dir, des de 
les diferents vessants vinculades a 
l’esport: l’educació, la salut, la gestió, 
la psicologia, entre d’altres. Aquesta 
setmana educativa té com a objectiu 
principal dotar de coneixement i 
formació als agents esportius del 
municipi mitjançant tallers, xerrades, 
clínics o taules rodones. 

L’Enrucada és l’esdeveniment més 
emblemàtic del municipi pel que fa 
a curses de muntanya. Compte amb 
més de 450 participants i disposa de  
dos nivells de dificultat: un de 13,6 
km i un altre de 10 km, que es poden 
fer caminant o corrent. Aquest 2014 
s’ha millorat la qualitat i la gestió 
de l’esdeveniment oferint un got 
reutilitzable com a obsequi per als 
participants, entre d’altres. 
A més, s’ha comptat amb un cronòmetre 
a l’arc de sortida que ha fet més 
competitiu i vistós l’acte. La cursa 
s’organitza dins el programa de la Festa 
Major de Sant Cebrià. 

Promoció i ampliació de l’oferta 
esportiva al municipi a través de les 
entitats esportives que organitzen altres 
actes representatius com tornejos, 
presentacions dels equips 
i esdeveniments que es reparteixen 
durant tota la temporada. 

Els més representatius són:
· Final four: a finals de maig el pavelló 
acull la Final Four de Futbol Sala, on es 
decideix el campió de lliga i es disputen 
les dues places per a la Champions de la 
propera temporada.  
· 3X3 Vila de Tiana: al setembre el Club 
Bàsquet Tiana organitza un 3x3 amb 
l’objectiu de fomentar l’activitat física i 
oferir una oferta competitiva als 
esportistes tianencs.
· Casals d’estiu i campus, organitzats per 
entitats esportives del municipi com 
DUET SPORT i les AMPAS de l’escola Tiziana 
i Lola Anglada; tots amb el suport 
de l’Ajuntament.
· Trobada d’interclubs d’arts marcials: 
exhibicions de taekwondo Hapkido 
organitzat pel Club Koryo Badalona 
al pavelló.
· Cursa d’orientació: campionat de 
Catalunya de Bombers organitzat pel Club 
de Badalona Orientació i els Bombers de 
la Generalitat de Catalunya. 
· Jornada de Tennis taula: organitzada 
per l’associació de comerciants, amb la 
col·laboració de la Federació Catalana 
de Tennis taula.

OFICINA DE SERVEIS A ENTITATS
L’oficina de serveis consisteix en realitzar 
reunions periòdiques amb els agents 
esportius per treballar conjuntament i per 
millorar el sistema esportiu del municipi. 
D’igual manera també es treballa de 
forma individualitzada amb cada entitat 
i s’ofereix un servei d’assessorament i 
suport personalitzat. Concretament en el 
darrer taller de treball, es va informar als 
clubs sobre la normativa de contractació i 
voluntariat i es va concertar una reunió de 
treball amb una gestoria per assessorar-los 
i ajudar-los perquè puguin complir amb la 
normativa.

OFERTA ESPECÍFICA ADOLESCENTS: CLUB 
ESPORT JOVE 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar 
l’exercici físic entre els adolescents. 
Es va iniciar al gener de 2014 i segueix en 
marxa amb la intenció de donar una oferta 
esportiva per a joves a preus reduïts i en 
horari no lectiu. Les accions amb el Casino 
de Tiana per facilitar el lloguer de les seves 
instal·lacions de raqueta a un preu menor 
i l’oferta a un preu reduït de zumba de 
dimarts i dijous de 16.00h a 17.00h per 16 
euros mensuals, a DUET, segueixen vigents.

NOU ITINERARI SALUDABLE
Durant el 2014 des de les Regidories 
d’Esports, Mediambient i Cultura es va 
treballar per crear un Nou Itinerari Saludable 
dins del nucli urbà del municipi que 
connectés amb l’itinerari del Rocar. 
La creació del nou Itinerari saludable 
s’ha dut a terme per fomentar la pràctica 
de l’activitat física al medi urbà i rural, 
vinculada als valors mediambientals i al 
coneixement cultural que aporta la ruta. 

S’han creat uns fulletons d’aquest 
itinerari i a les plaques informatives 
situades en alguns indrets del municipi 
s’hi poden trobar codis QR on, des 
del telèfon o tablet, l’usuari es pot 
descarregar més informació.  
 
OFERTA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR
Al 2014 s’han dissenyat diversos cartells 
informatius on es presenta l’oferta 
esportiva a l’estiu i l’oferta esportiva 
extraescolar en edat escolar que fan les 
entitats al municipi amb l’objectiu de 
facilitar a les famílies una visió conjunta 
de l’oferta esportiva.

+ 20.000€ EN LA MILLORA DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS
La Regidoria d’Esports durant el 2014 
ha invertit en millorar els equipaments 
esportius del municipi.
Inversió de 14.000 euros en la piscina 
descoberta: Les reformes efectuades 
el passat estiu han servit per millorar 
les condicions de la piscina d’estiu i 
augmentar la satisfacció dels usuaris. 

Concretament:
· Tasques de millora del vas. 
· Canvi en les escales d’accés a l’aigua. 
· Millora de les condicions de la zona de 
recepció i dels vestidors. 
· Noves bombes de filtració. 
· Adequació dels vestidors del camp de 
futbol per afavorir i millorar el control 
de la legionel·losi.

A més, a finals d’any s’ha substituït i 
comprat una nova cistella de bàsquet per 
a les instal·lacions de la pista poliesportiva 
de l’escola Tiziana i s’han col·locat dues 
noves cistelles al parc de la ciutadella. 
Aquestes accions s’han desenvolupat 
amb l’objectiu de seguir promocionant 
la pràctica esportiva en espais públics 
i augmentar la qualitat d’aquests. 

CANVI EN ELS CONCESSIONARIS 
DEL SERVEI DE BAR DEL PAVELLÓ 
I CAMP DE FUTBOL
Durant el 2014 s’ha produït dos canvis 
en els gestors dels bars d’aquestes dues 
instal·lacions esportives.

Es pot obtenir més informació 
sobre els projectes presentats a: 

http://tiana.cat/noticies/categoria/12



Però, què diferencia Tianatel de la resta? 
Per començar, els injustos contractes 
de permanència. No existeixen. Tenen 
també el suport logístic de l’operador de 
telecomunicacions català Megatró, amb 
més de deu anys d’experiència i una xarxa 
pròpia de fibra òptica i Wimax. Un sistema, 
aquest últim, líder als EEUU i que permet 
fer arribar internet a través de l’aire (com 
les ones de ràdio). Més net i gens nociu, 
a diferència de les antenes de telefonia. 

Hi ha projectes empresarials on el 
concepte de servei públic prima per 
sobre dels altres. Un fet que encara 
sorprèn més quan es parla de companyies 
de telecomunicacions. Sigui com sigui, 
els tianencs estem d’enhorabona amb 
l’arribada de Tianatel. Una companyia 
local que ofereix internet a preus 
competitius i on la relació directa 
amb el client és clau. Compta, a més, 
amb el suport de l’Ajuntament.
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El responsable de l’arribada de Tianatel 
és en James Sène, a qui acompanya 
en el projecte el seu fill Isaac. 
Per entendre les virtuts només calen un 
parell d’afirmacions per part d’aquest 
expert en noves tecnologies: 
“Nosaltres no hem de pagar cap 
conseller delegat o cap campanya de 
màrqueting”. I afegeix: “Estem en contra 
del benefici exponencial per sobre del 
valor real de les coses. 

Transparència i servei de proximitat, 
sempre”. Estan a punt de superar la 
seixantena de llars connectades. 
Tot un èxit si tenim en compte que van 
arrencar el passat mes d’octubre. 

Qui patia de problemes de connectivitat 
-una constant al poble- no pot estar-
los més agraït. I és que de vegades els 
miracles existeixen.

ESPAI PATROCINAT:
Aquesta secció està patrocinada 
per Tianatel. 
Si també vols que el teu comerç 
o activitat patrocini aquesta secció, 
envia’ns la teva proposta.

DADES DE CONTACTE:
telèfon: 607 150 244
correu-e: redaccio@tianat.cat

TIANATEL
El primer operador local d’internet

T.902 211 004
www.tianatel.com

tianatel@tianatel.com

ET SUGGERIM...

TIANATEL
el comerç a Tiana

Prova-ho GRATIS durant un mes
(oferta valida per a les 100 primeres altes de línia).

Gaudeix del punt de connexió 
gratuït a la plaça de la Vila
Tianatel n’instal·larà un altre al Parc de l’Antic Camp 
de Futbol (o Parc dels Teletubbies) 
per a les classes pràctiques (inclosos dissabtes). 



14 15

SOM 
Tiana Josefa Mestres

L’obertura del passeig de la Vilesa 
és una de les actuacions urbanístiques 
més esperades. Tant per part dels 
vehicles com dels vianants. Una de les 
cases més beneficiades és Can Planas 
(o Can Figueras), altrament coneguda 
com la Casa del Fanal Modernista. 
La llum calidoscòpica d’aquest far, però, 
no atreu galeres procedents de terres 
llunyanes sinó autobusos i camions 
amb necessitats més peremptòries; 
com ara, aconseguir travessar 
els revolts sense causar cap tipus de 
desperfecte. Les maniobres, però, tenen 
els dies comptats. A l’esguard del soroll 
i amagada rere aquest mascaró de proa 
(fet amb ferro i vidres policromats) 
trobem la Josefa Mestres. Ha fet 92 anys 
i n’ha vist de tots colors al llarg de la 
seva vida. Té una memòria privilegiada 
que li permet recordar una vida rica 
en episodis que semblen sortits d’una 
novel·la. Presumeix de comptar amb sis 
generacions d’arquitectes a la família. 
El seu pare, sense anar més lluny, era en 
Jaume Mestres Fossas, qui va enlairar 
la piscina coberta del Club Natació 
Barcelona (1924) o la seu de l’editorial 
Seix Barral (1930). La família del seu 
marit, els Figueras, van ser fabricants 
de pasta i purés. 

Ella, però, tampoc va perdre el temps. 
El seu entorn privilegiat va permetre-li 
estudiar pintura a l’Escola Massana. 
Allà va conèixer el ceramista Josep 
Llorens i Artigas (col·laborador del 
pintor Joan Miró) o l’esmaltador Miquel 
Soldevila. Però n’hi ha d’altres, com ara 
Pau Casals, amic del seu sogre. 

Uns episodis dignes de ser recordats. 
Sobretot des d’un entorn ple d’història 
com Can Planas. Un pailebot ancorat 
al carrer Antoni Clapés, un port que ara 
roman més tranquil i silent.

La senyora del fanal

tiana’t, rememora’t

Joan Català

D’illes en coneixem de diferents tipus: 
la del tresor n’és una, però també n’hi 
ha d’altres més burgeses com les de 
l’Eixample. Al centre de Tiana i envoltada 
entre un mar de quatre carrers 
(Sant Francesc, Anselm Clavé, Antoni 
Clapés i l’Avinguda d’Albéniz) sobreviu 
-a la seva illa particular- en Joan Català. 
Ho fa des de mitjans anys 80. És llavors 
quan -acompanyat de la seva família- 
salpà de Badalona amb l’objectiu 
d’arribar a bon port. 

Tiana era un bon destí on atracar el 
vaixell. Es van enamorar d’aquesta casa 
i, després de comprovar que no estava 
afectada per la prolongació del passeig 
de la Vilesa (un projecte que s’han anat 
endarrerint fins a dia d’avui), van decidir 
encetar una reforma integral. 

La convivència amb el trànsit rodat 
no ha estat pas fàcil. En Joan encara 
recorda quan els autobusos tocaven 
el clàxon per avisar a tots els vehicles 
que impedien la maniobra de gir. 
Una incomoditat que finalment es va 
solucionar gràcies a la instal·lació d’un 
parell de miralls. El que no s’evitaria, 
però, eren les contínues rascades a 
la paret de la finca (o les incíviques 
pintades). A banda d’algun ensurt, 
com quan un cotxe va acabar enquestat 
a la porta del garatge.

És per això que en Joan Català afirma: 
“Estic content d’aquest pensament. 
Ja era hora!”. Des de la seva privilegiada 
talaia pot albirar el resultat d’aquest 
esponjament. Els cotxes i els autobusos 
en sortiran beneficiats. També els 
vianants. Aquest supervivent no se 
n’oblida d’ells. Recorda l’estretor de les 
voreres i les dificultats que això suposa 
tant per a la gent gran com per a les 
mares que empenyen el cotxet dels nens.

El supervivent de l’illa

tiana’t, prolonga’t
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La cartoixa es va construir amb setze 
cel·les més la del prior. Es va aprofitar 
el bon moment econòmic per iniciar 
l’any 1639 les obres d’ampliació de 
l’edifici, construint-se tretze cel·les més 
i afegint-se un altre claustre al ja existent. 

Fray Joan de Nea va ser el responsable 
de la construcció de la cartoixa, 
però desconeixem el responsable 
de l’ampliació.

El 16 de febrer de 1415 va quedar firmat 
el contracte de compra de l’ermita de 
Montalegre i el convent annex a l’ermita 
(avui La Conreria) que havia estat de les 
monges canongesses de Sant Agustí, 
i que s’havien traslladat a Barcelona el 
1362. Dos dies més tard els cartoixans van 
comprar el mas Rovira, a les terres del qual 
s’hi va edificar el monestir. Al setembre, 
Domènech de Bonafè primer prior de la 
cartoixa, va inscriure l’acte fundacional. 

Els cartoixans van viure en pau a Montalegre 
fins el 1808. El 8 de juny d’aquest mateix 
any, durant la dominació francesa, els 
cartoixans van fugir i no van tornar fins al 
1814. El creixent laïcisme polític va ocasionar 
una altra dispersió dels monjos l’any 1820, 
marxant el 10 de novembre i tornant l’1 
de febrer de 1824. El 27 de juliol de 1835, 
van haver d’abandonar de nou el monestir, 
fet que es tornaria a repetir el 20 de juliol 
de 1936.

L’any 1901, arran de l’espoliació 
decretada per les lleis franceses, s’acull 
a Montalegre el noviciat complet de la 
casa mare de l’ordre a Grenoble. A finals 
de l’any 1901 a Montalegre hi havia 29 
pares i 23 germans. Va ser també l’any 
1901 quan els cartoixans van tornar a 
adquirir la Conreria, llavors es va destinar 
a residència estiuenca per a famílies 
i més tard es va arrendar al municipi 
de Badalona com a sanatori.

L’11 d’octubre es publicava el decret 
conegut com la Desamortització de 
Mendizabal, pel qual els béns de les 
distintes institucions religioses eren 
declarats propietat nacional. Per a la 
Conreria va finalitzar la vida monàstica, 
ja que mai va tornar a acollir més germans. 
Anys més tard l’ordre va prendre la 
determinació de comprar un altre cop el 
monestir i les terres adjacents, signant-se 
la seva compra el 2 de juny de 1867.

Sis-cents anys cartoixans
MONTALEGRE

16391415 1808 19011835
Fotografies d’arxiu 
d’en Josep M Toffoli 



El passat mes de novembre 
els Mabsutins van tornar de la seva 

darrera expedició -volen fer-ne com a 
mínim una cada any- als campaments 

de refugiats del Camerun i de la 
República Centreafricana. Més de 

vint actuacions davant una audiència 
aproximada de 15.000 persones. 

L’Oriol Liñan remarca que actuen 
per a nens que han viscut situacions 

dramàtiques, com a conseqüència dels 
conflictes bèl·lics que pateix la zona. 

Malgrat tot, l’Albert Grau reconeix: 
“Són feliços amb el poc que tenen. 

M’agrada molt la seva actitud tan vital”. 
Per la seva banda, en Moisès Queralt 

no s’està de recordar-nos que 
queda molta feina a fer.
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Han hagut de treballar molt per arribar 
a internacionalitzar el somriure. 
Un llenguatge universal que també 
necessita de la seva gramàtica. 
L’abc d’aquest quartet còmic és senzill: 
jugar a la veritat. És a dir, donar-ho tot 
davant un públic doblement exigent: 
el del tàndem format per pares i fills.

L’Albert Grau, el Christian Olivé Maus, 
l’Oriol Liñan i en Moisès Queralt 
semblaven predestinats a formar 
companyia. Per separat ja havien 
compartit experiències en projectes 
com ara De Mortimers, Señor Señor, 
o fent col·laboracions amb el cantant 
Pau Riba. Van coincidir l’any 2012 en 
una expedició al Líban, organitzada per 
Pallassos Sense Fronteres. I fou aquesta 
la llavor que acabaria arrelant 

ELS MABSUTINS
Feliços de ser pallassos

i donant vida als Mabsutins. Un mot 
difícil de pronunciar però que conté 
l’essència d’allò que qualsevol clown vol 
transmetre: mabsut (felicitat en àrab).

Malgrat els viatges, no han estat mai 
aliens a l’efervescència cultural del 
poble. N’està farcit d’artistes en tots els 
sentits, diuen. Però també recorden 
algunes mancances, com la d’un espai 
on els creadors puguin confluir. 
Un local d’assaig, al cap i a la fi. Tot i que 
ràpidament l’Albert Grau treu el clown 
que porta dintre i sentencia, sorneguer: 
“Assajar és de covards!”. 

En l’actualitat fan gira amb el seu 
espectable “Nas arrelat”, una barreja 
de gags, música i dansa que fa les 
delícies de petits i grans. 

L’Àfrica somriu

Trobar la proporció exacta de tots aquests 
ingredients només és possible gràcies a 
l’experiència i la passió que senten per allò 
que fan. Viuen tot el procés de creació com 
quelcom terapèutic. No tenen director i 
defugen, per exemple, dels condicionants 
propis dels actors professionals. L’Oriol 
Liñan ho té claríssim: “Els pallassos no 
interpretem, fem”. Sigui com sigui, no hi ha 
res que els aturi. Sobretot, quan es tracta 
de fer multiplicar les rialles d’un públic tan 
heterogeni com, de vegades, internacional. 
Com deia el polític (sí, sí, polític) Joseph 
Addison: “L’home es distingeix de totes les 
altres criatures per la seva facultat de riure”.

Els pallassos 
no interpretem, fem

Oriol Liñan

Camp de refugiats de NGAM, Camerún. Públic beneficiari: 700 persones. Refugiats de República Centre Africana.
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LA LOCAL
RÀDIO TIANA

LA VEU DE TIANA

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

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

Només es publicaran les imatges amb 
suficient resolució. 

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

@BernatAranyo
Bernat Aranyó 
Avui hem fet el primer acte 
de l’@assembleagroga #Tiana 
amb la presentació de la 
@IlpEducacio http://lalocal.
tianat.cat/lassemblea-groga-
de-tiana-comenca-caminar/
06-02-2015
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@ThalassaSuma 
ThalassaSuma
Estem contents hem aconseguit 
moltes signatures per a l’ILP per 
la #FIBROMILAGIA @fmuniony-
fuerza #montgat #tiana
15-02-2015

@Aj_Tiana 
Ajuntament de Tiana
Little Hero, nou projecte educatiu 
per infants i famílies de #tiana. 
Més informació al web municipal 
http://tiana.cat/noticies
06-02-2015

EMPRENEDORS

Un dels principals reptes als que han 
de fer front els pares (i els professors) 
és el de trobar l’equilibri entre transmetre 
coneixements i no ser avorrits. 
Un desafiament que pot ser una mica 
més fàcil si fem l’esforç de parlar el seu 
idioma: el de les noves tecnologies. 
En Joan Balés va pensar-hi arran d’una 
situació quotidiana. El seu soci, David 
Casademunt, va haver de fer front a un 
d’aquests reptes un cop es va trobar 
davant la disjuntiva de com pactar les 
tasques del dia a dia amb el seu fill Pol. 

En Joan va pensar crear una aplicació 
(app) que ajudés els petits a superar les 
tasques més feixugues, tot educant en 
valors i recompensant amb experiències 
(convidar un amic a casa, menjar el plat 
favorit, veure una pel·lícula...). La creació 
d’aquesta eina informàtica per a tabletes 
i telèfons mòbils els va mantenir ocupats 
durant una bona temporada. El resultat 
és Little Hero, una mena d’agenda 
interactiva on un heroi, el Frank 
(o una heroïna, la Gina) convida els 

nens a dur a terme unes missions 
predeterminades pels pares. Parant 
atenció en allò que volen ensenyar o 
fomentar en la formació integral dels seu 
fills. N’hi ha, però, una feblesa comuna, 
com subratlla el tecnòleg Joan Balés: 
“Els nens d’ara són cada cop menys 
autònoms, per tant, caldria potenciar 
aquesta mancança”.

Les activitats sobre les que poden 
incidir els pares (o les escoles) són 
infinites: hàbits alimentaris, esports, 
deures, reciclatge, gestió del temps... 
Unes pautes que es treballen en família 
i fan de la socialització un element 
central en tot el procés. Pares i fills 
surten guanyant. Sense oblidar que 
les recompenses, quan hi ha una base 
educativa sòlida, no són només a curt 
o mig termini. Així ho veu, si més no, 
el creador de l’app: “També ets feliç quan 
arribes a treballar en allò que t’agrada 
i t’omple”.

Per a un bon funcionament i un 
acompliment dels objectius cal la 
implicació de tots. En Joan Balés ho 
resumeix agafant com a exemple 
la imatge d’un triangle que s’ha de 
completar amb la participació 

i interacció dels tres costats: la família, 
l’escola i l’entorn (en aquest cas, 
l’Ajuntament).  

L’Ajuntament ha donat suport a aquesta 
iniciativa. És per això que els alumnes 
de tercer de primària podran gaudir 
de l’app. Està pensada per a edats 
compreses entre els 5 i els 10 anys. 

El fet que Tiana sigui un dels municipis 
pioners en la posada en marxa 
d’aquest projecte fa que les missions 
estiguin relacionades amb temes 
com el reciclatge o l’estalvi energètic, 
assumptes aquests que han estat 
prioritaris per al consistori. 

Per a més informació, visiteu el web 
www.littlehero.es/tiana (des d’on us 
podreu descarregar l’aplicació).

Joan Balés

Enginyer informàtic

Els nens d’ara 
són cada cop 

menys autònoms
Joan Balés

Iniciatives 

en marxa

Canicross 9 Pins 
Moltes gràcies a tots i totes 
el que heu fet possible el 
CANICROSS 9 PINS. També a 
tots els participants.
14-02-2015

Fe d’errata:
Les imatges de l’apartat La Notícia del número setembre-
octubre de la Revista Municipal on surt l’Agrupació 
Artística del Casal, son cedides per Georgina Aixelà.
Les declaracions d’aquesta notícia són d’Albert Freixes.

Concepció Carreras rep un emotiu 
homenatge a l’hora del conte 
de la Biblioteca Can Baratau
http://lalocal.tianat.cat/concepcio-carreras-rep-un-
merescut-homenatge/ 
29-01-2015

@COB_Orientacio 
Orientació Berguedà
Grans resultats COB a l’estrena 
d copa a #Tiana. Enhorabona 
a tots! @paupips @AmpaGB 
@agarrigas @R_Aubets
01-02-2015

De Mortimers
Vídeo del killing in the 
name que vem tocar ahir al 
Carnestoltes de Barcelona 
amb el mateix rei, en Pau Riba! 
Posible futur rei del món. No 
sabem eh, però corren rumors 
que la Leticia li va al darrera…
però clar, al no ser de sang 
blava...
15-02-2015

El Cau Roger de Flor
Barrufets, Avatars, Marios Bros, 
Icones de mòbil, Calaveres 
Mexicanes i Castellers al 
#carnESCOLTES.
14-02-2015

Tiana El Maresme
Tiana El Maresme portem 8 anys 
en funcionament intentant, 
molt modestament, recollir les 
informacions publicades sobre 
i des de Tiana per compartir-
les amb totes i tots els qui ho 
volieu. Però el temps passa i 
ens n’hem cansat. És per això 
que ho deixem estar. No sabem 
si hi podria haver algú que ho 
volgués continuar, ens hem 
plantejat traspassar-ho però la fa 
por que es faci servir de manera 
inadequada ens tira enrere. (...)
13-01-2015

@jordigost
Jordi Gost ||*||
Gràcies als consellers/es 
i famílies Consell dels infants 
#Tiana pel suport en l’acte 
de reconeixement @DipuBcn
29-01-2015

@Anna_Molas 
Anna Molas
La bossa de la #FestaDelsRacons! 
Ja a la venda a la web per 
finançar la festa!! 
#latianaquemagrada #Tiana
28-01-2015

Has passejat pel poble acompanyat 
d’un ruc? Avui ens apropem al centre 
Rucs de la Serralada. La iniciativa d’en 
Carles Muntet que ens convida 
a descobrir Tiana amb ruc. 
http://lalocal.tianat.cat/passejar-amb-ruc-per-tiana-
es-possible/  
02-02-2015

El tianenc Jordi Nin, doctor en ciències 
de la computació, guanya el premi 
a la millor aplicació empresarial del 
2014, patrocinat per BBVA. Ho ha fet 
acompanyat d’un equip d’investigadors 
de “Barcelona Supercomputing Center” 
http://lalocal.tianat.cat/un-tianenc-crea-la-millor-
aplicacio-empresarial-del-2014/  
06-02-2015

Un canvi “positiu” i “favorable”
 pels tianencs que ha estat captat 
amb fotografies i vídeos. 
http://lalocal.tianat.cat/200-persones-donen-la-
benvinguda-al-nou-tram-del-passeig-de-la-vilesa/ 
13-02-2015

L’Annamaria V. Boira 
Ineguració Tram Carretera Llar 
De Persones Grans L’Esplai Tiana
13-02-2015

Societat Recreativa Nou Pins 
Moltes gràcies a tots i a totes, 
aquestes quatre funcions han 
estat espectaculars gràcies al 
vostre suport.
08-02-2015

@MontseSanjuan1  
Montse Sanjuan 
#Tiana Negra s,ha consolidat 
com el primer festival de novel.la 
negra catalana. Moltes felicitats 
a l’organització!!!. 
25-01-2015



EL GALLINER

El passat 31 de gener l’Ajuntament 
de Tiana va inaugurar una exposició 
sobre la maternitat d’Elna i va retre 
homenatge als alcaldes republicans del 
poble. L’exposició mostrava una selecció 
acurada d’imatges d’aquesta institució, 
que va ser cabdal per a moltes dones 
embarassades i els seus fills al llarg dels 
anys tenebrosos del primer exili, que 
varen coincidir amb la Segona Guerra 
Mundial. Poc després, l’entranyable 
homenatge a alguns dels dirigents 
locals dels anys trenta, presentat 
magníficament per en Josep Maria Toffoli, 
ens aproximava a la realitat humana 
i familiar d’aquells que van haver de patir 
les conseqüències salvatges de la revolta 
feixista iniciada el 1936. El documental 
d’Enric Canals sobre els presoners de 
Mauthausen va afegir emoció, però 
també reflexió a l’acte.

I és aquest punt el que caldria 
destacar. La dictadura franquista, 
al llarg de quaranta anys, va instal·lar 
en les consciències el regne de la por 
permanent. Tots els que tenim una 
certa edat coneixem el cas de familiars 
més o menys propers, represaliats 
de mil maneres diferents pel règim 
dictatorial, que preferien no explicar-se, 
no comentar tot allò que havien petit, 
en una mostra fefaent de com la por 
havia arribat a fer-los “oblidar” una part 
important de la seva pròpia història 
personal. El mateix es pot dir a nivell 
col·lectiu. El franquisme havia aconseguit, 
a través de la persecució política i policial, 
soterrar i tergiversar molts elements de 
la consciència nacional i històrica de 
Catalunya amb l’objectiu de liquidar-la 
com a nació.

La Transició política, o millor caldria 
anomenar-la transacció mercantil entre 
els vells grups dirigents i alguns partits 
polítics àvids de tocar “cuixa”, va deixar 
volgudament en la penombra el relat 
històric d’aquells que havien estat els 
perdedors de la Guerra Civil, com si no 
hagués existit mai. I d’aquest oblit volgut 
neixen molts dels problemes actuals, 
perquè ha generat en les elits polítiques 
i econòmiques la sensació d’una 
impunitat total, hereva d’un relat històric 
franquista per al qual el poder és absolut 
i permet a aquells que el gaudeixen, 
utilitzar sense escrúpols la cosa pública 
en benefici propi, per sobre de qualsevol 
consideració ètica.
Quaranta anys després encara queda 
molt per recordar i molta feina a fer.
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Horaris Regidors de Govern

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

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

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

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

Núria Blasco
4t Tinent d’Alcaldia.
Regidora de Cultura, Esports, 
Cooperació i Solidaritat.
Horari de visites: dimarts i dijous de 10h a 13h.

José Navarro
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.

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 

BON ANY 2015..!

Comienzo este escrito recordando la 
mañana vivida en la abertura oficial de 
la conexión de dos tramos de vía urbana 
que debieron hace tiempo ya, unir sin 
doble curva, nuestro Paseo de la Vilesa
con la Avenida de Isaac Albeniz, fue para 
este regidor y el grupo al que representa 
una gran alegría, daba verdaderamente 
una gran satisfacción, observar la alegría 
de las personas que asistieron al acto y 
también a los primeros conductores que 
atravesaron la vía sin tener que hacer la 
maniobra de la doble curva.
He recibido muchos testimonios de 
apoyo de esa ejecución que tanto 
tiempo y trabajo ha costado conseguir, 
realmente así ha sido, ahora queda 
disfrutar de ello y seguir con las posibles 
mejoras a realizar en el entorno para 
obtener el desarrollo armonioso, útil y 
amable que necesita el centro del pueblo 
y su gente.
Seguro que quedan horas de 
conversación y naturalmente deberán 
abordarse temas que indefectiblemente 
tendrán que contemplar el desarrollo 
y mejoras de nuestro comercio local, 
es impensable no tenerlo en cuenta en 
la medida necesaria y ayudarle a que 
nuestros convecinos no deban marchar 
a otros lugares a buscar la oferta que 
deben tener en el suyo propio.
La Administración local porque 
representa al pueblo y los interesados del 
área afectada, todos, deben participar 
y verter ideas para que el proyecto se 
lleve a cabo cumpliendo el objetivo claro 
de mejora en la actividad de nuestro 
comercio en general haciéndolo atractivo 
y potenciándolo.
Aumentar la calidad de vida, con lo 
anterior, ya que están unidos, son 
objetivos que todos deseamos para una 
Tiana que debe ser mas participativa 
de su propio potencial de desarrollo.
Llamamos a todos los convecinos a 
re-descubrir nuestro potencial y a 
transformar lo mal llamado pueblo 
dormitorio, en algo mas que eso, nuestras 
gentes trabajan por ello a yo entiendo 
y comparto las preocupaciones que ha 
este respecto se me han hecho llegar, 
es algo en lo que tenemos que trabajar 
todos, me consta que en muchos casos 
así se hace.
Mi grupo y mucha gente lo hace y 
esperamos que el futuro confirme estos 
deseos y previsiones de desarrollo y 
confianza en el porvenir.

Feliz primavera y disfrutar de ella todo lo 
que podáis.

MEMÒRIA HISTÒRICAEL GOVERN DELS PITJORS UNA GRAN ALEGRIA

Sense projecte ni estratègia en matèria 
d’inversions així va començar i acaba 
aquest període local. Les prioritats en 
infraestructures han estat força més que 
discutibles (pensem que s’ha rebut més 
d’1 mil·lió d’euros de la Diputació i l’Àrea 
Metropolitana) havent quedat oblidats 
projectes necessaris pel poble (com 
l’arranjament del carrer Escalfapé amb 
Matas) darrera d’altres com l’ampliació 
de voreres al carrer dels Vessants. 

I el que es va voler vendre com a projecte 
estrella (“Retrobem-nos. Peatonalitzem 
el centre”), una simulació de procés 
participatiu per convalidar una aposta 
personalíssima de l’Alcaldessa, ha estat 
un fracàs i se li ha girat en contra. 

Doncs finalment s’ha executat la 
connexió del Passeig de la Vilesa 
i l’Avinguda Isaac Albéniz, projecte 
preparat al llarg de l’anterior mandat, 
i al qual només mancava l’execució 
després d’haver-se aconseguit el més 
difícil: l’adquisició dels terrenys a principis 
l’any 2011. Fins fa pocs mesos l’Alcaldessa 
es negava a executar-lo i no ha rectificat 
fins que els seus assessors per la 
“peatonalització” l’han forçat a reconèixer 
que aquesta era l’actuació necessària 
per pacificar el centre. 

És un cas exemplar d’aquest mandat. 
S’ha demostrat manca de criteri 
i fonamentació. Constants excuses 
i desinformació al poble. I és que hem 
vist com l’Alcaldessa per justificar la seva 
negativa ha arribat a afirmar que els 
terrenys no eren municipals en contra 
del que consta al Registre de la Propietat! 
Fins i tot, amagant al poble l’inici de les 
obres (negant-ho el dia abans en el Ple)! 
Vella política, dolenta de debò. 

Hem patit un govern personalista, 
insegur i feble, darrera una falsa aparença 
renovadora, que ha viscut més de negar 
o criticar els altres que d’escoltar, dirigir 
i impulsar una vertadera acció de govern. 
Com amb la protecció de l’Alegria a la 
que es van oposar, també ens voldran fer 
creure que han estat els impulsors de la 
connexió del Passeig de la Vilesa! 

El mes de maig estem cridats a decidir. 
Els que no ens ho empassem tot 
i creiem que hi ha alternativa, tenim la 
responsabilitat de fer-ho possible.

Balanç de mandat (II)
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