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Oriol Casanovas
Fotògraf

També m’he rendit sense remei a marees 
humanes, transportat físicament 
i emocionalment pel fervor religiós 
de milions de persones, comprimit 
com una sardineta enllaunada. I he 
plorat d’emoció caminant durant dies 
per valls fabuloses, acompanyat per les 
muntanyes més altes del Món, disparant-
se al cel en una ascensió impossible 
i obligant-te a tòrcer el cap amunt per 
intentar veure els seus pics inabastables. 
M’he trobat un home vell i solitari 
meditant en una cova precària dalt 
de tot del glaciar on neix el riu més 
místic d’aquest planeta. He sentit 
dins meu el retronar eixordador d’un 
riu de cabal ingent, d’onatges dignes 
d’un oceà esbraveït, on la caiguda 
hi significaria una mort immediata. 
M’han sorprès dues mantes grandioses 
abandonant el seu repòs sota l’arena, 
a vint metres de profunditat, regalant-
me el seu vol submarí i acompanyant-
me majestuosament tranquil·les.
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EL SUMARI

Encara recorda aquell viatge 
al Senegal. Un abans i un després 

en la seva biografia. Des de llavors 
escampa l’energia kàrmica que 

acompanya cadascun dels seus actes. 
I li és retornada amb escreix: 48 hores 

després de néixer la seva filla Ginga 
era seleccionat per als Humaninty 

Photo Awards. 

Un concurs bianual xinès que compta 
amb el suport de la Unesco. 

L’Uri ha estat un dels guanyadors, 
tasca gens fàcil si tenim en compte 

que s’hi van presentar 7.150 treballs. 
Ho ha fet amb un reportatge 

en què mostra el dia a dia dels monjos 
cartoixans de Montalegre. 

A més, és el nostre fotògraf. 
En nom de tot l’equip del Tiana’t: 

Enhorabona!!!
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He donat i se m’ha donat, m’he sentit 
gegant i minúscul, m’he pixat de riure 
-literalment- i he plorat de pena i ràbia. 
He entès que la humanitat és bona en 
essència, que necessitem ser menys i 
voler menys, i que el costat fosc es troba 
només en nosaltres mateixos. I he après, 
com em va ensenyar l’home més humil 
que he conegut, que “un no necessita 
moure’s per viatjar perquè, al cap i a la fi, 
el viatge només es troba en un mateix”.
Si avui escric aquesta editorial és perquè 
a l’altre extrem del Món, allà on la gent 
menja amb dos palets, m’han donat 
un premi per una feina feta aquí, a la 
Cartoixa de Tiana, que és un més de 
tants i tants petits Universos que fan 
d’aquest planeta un lloc apassionant 
per descobrir.

La clara culpable de la meva professió 
és la memòria. O més aviat la falta de 
memòria. Vaig començar a fer fotos 
per prendre nota de les situacions que 
trobava quan dirigia la logística d’una 
ONG que operava a l’Índia. El temps 
i els viatges van fer la resta.

Sempre m’ha fet por que, com es 
lamenta el replicant Roy Batti a la 
pel·lícula Blade Runner, aquelles 
vivències màgiques viscudes durant 
anys de viatge “es perdin en el temps 
com llàgrimes a la pluja”. Perquè encara 
que jo no he vist “feixos C brillar més 
enllà de les portes de Tanhauser”, 
sí que he vist onades trencant a la 
platja i encendre’s brillants en enormes 
luminescències fluorescents de color 
verd maragda una nit de lluna plena; 
i he vist molts milers d’ànecs ballar, 
en núvols atapeïts i colossals, creant 
coreografies perfectes, migrant en 
direcció a Rússia, a l’extrem orient.
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El costat fosc es troba només 
en nosaltres mateixos

Oriol Casanovas
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El tancament de Casa Eulàlia -o Can 
Frasquito- es va viure amb molta tristesa 
i preocupació el passat mes d’abril, 
sobretot davant la possibilitat que 
això sigui l’inici d’un procés que la crisi 
econòmica no faci més que accelerar. 

El cert, però, és que el comerç del 
poble resisteix, malgrat les adversitats. 
Les botigues clàssiques conviuen en 
perfecta harmonia amb les noves 
obertures que miren de fer-se un racó. 

Un punt i seguit
I és que no s’hi val a badar en un món on 
la competència és l’esperó ineludible per 
arribar, de la millor manera possible, a final 
de mes. De fet, és d’allò més estimulant 
i, alhora, beneficia al poble. Mentrestant, 
l’Associació de Comerciants i Serveis 
Tianencs (ACIST) busca el suport de 
l’Ajuntament per solucionar qualsevol tipus 
d’entrebanc. Un equilibri, el de la iniciativa 
pública i la privada, que és del tot necessari. 
Encara més en uns moments tan sensibles 
com són les festes nadalenques.

Mig centenar de comerços ja en formen 
part. I és que l’ACIST porta des del 1993 
treballant per oferir un servei de qualitat. 
Tasca que implica la reinvenció constant, 
doncs els gustos i els costums dels 
clients són volàtils. La primera presidenta 
fou l’Anna Parreño. Llavors es va crear 
l’eslògan: “Tiana, sense anar més lluny!”. 
Tota una declaració de principis que no 
ha passat de moda.

En l’actualitat és la Yehoseba Gel qui porta 
les regnes. Amb el suport, en tot moment, 
del Lluís Gallen (dinamitzador). L’ACIST 
promou moltes activitats, fa talonaris per 
engrescar els clients o difon la campanya 
Compra i Guanya aquest Nadal. La Yeho 
afronta el càrrec amb il·lusió i optimisme. 
És una ferma defensora del comerç de 
proximitat. “La competència és bona, 
a diferència dels monopolis”, afegeix. 
Per la seva banda, en Lluís Gallen destaca 
la feina que duu a terme l’associació per 
apropar el comerç a tothom. “La tasca de 
fidelització a través de les xarxes socials 
és importantíssima”, recorda. 

Si la ciutat és un ésser viu, l’ànima té 
nom de comerç. La botiga de queviures, 
la farmàcia i l’església han estat, al llarg 
del segles, elements indispensables 
en el dia a dia de qualsevol nucli urbà. 
I Tiana no ha estat al marge. És així 
com, repassant programes de festes, 
descobrim l’existència en temps de la 
II República de les cansaladeries d’en 
Josep Farràs o de la Vídua de Jaume 
Rovira. I, un cop acabada la Guerra Civil, 
el curiós anunci d’en José Vilaró oferint 
“Drogas y Ultramarinos”. Comerços que, 
just acabada la contesa, s’anunciaven 
amb el poc estimulant encapçalament: 
“Saludo a Franco” i “¡Arriba España!”.

Clar que, per altra banda, un deficient 
transport públic mirava de compensar 
la grisor d’aquella època: “Tranvías 
Eléctricos del Litoral Catalán, S.A. 
Servicio Extraordinario durante los días 
de Fiesta Mayor”. Un binomi, comerç-
infraestructures, que sempre ha estat 
clau per dinamitzar eixos comercials.

En la dècada dels 60 el comerç local es 
comença a sofisticar. Trobem reclams 
suggeridors, com ara “El Bazar de la 
Moda tiene precisamente lo que Ud. 
desea”. D’altres, més greixosos: “Churrería 
La Imperial. Esmerada elaboración de 
churros, buñuelos y patatas fritas”. 
El Restaurant El Cau prenia el testimoni, 
ja en els 80, tot destacant la seva 
“Especialitat amb el chuletón”.

El got mig ple
La reducció del número d’oficines 
bancàries i el tancament -o el canvi 
d’ubicació- d’alguna botiga ha fet 
de l’impersonal rètol “Es lloga” una 
presència incòmode. No obstant això, 
el pols del comerç local revifa i mostra 
símptomes de recuperació respecte 
els darrers mesos. 

La papereria Multicolor ha trobat 
continuadors de la mà de la Pepi Real i 
el Víctor del Moral. El Centre de Pilates 
ha ampliat les seves instal·lacions, els 
estilistes Art’s Unik desembarquen al 
poble i el bacallà de la Conxita Perelló 
s’estrena amb força. I, les properes 
setmanes, se n’esperen més. 

La competència és bona, 
a diferència dels monopolis

Yehoseba Gel

MOLT MÉS QUE COMPRAR
El comerç local es reivindica 

La tasca de fidelització 
a través de les xarxes socials 

és importantíssima
Lluís Gallen



ÉS D’ACTUALITAT

El Nadal 
a Tiana

El divendres 11 de desembre es celebrarà 
la ja tradicional encesa de l’arbre de 
Nadal a la Plaça de la Vila. Com cada any 
el color de les llums i l’encesa de l’arbre 
pròpiament dita, serà sorpresa per a tots 
els assistents a l’acte. 

Els dies 12 i 13 de desembre, l’ACIST, 
amb el suport de l’Ajuntament, organitza 
la fira comercial. Unes 50 carpes 
d’alimentació, artesania, decoració, 
moda i complements, bellesa i salut, 
planta i flor i diverses entitats tianenques 
participaran en la 5a edició de la Fira de 
Nadal. Tallers infantils, pintacares, caga 
tió, “fotocol” nadalenc, passejades en ruc, 
observació amb telescopi, xocolatada, 
sortejos, música en viu i més...

De l’1 de desembre de 2015 al 5 
de gener de 2016 podeu participar 
a la promoció de Nadal “Compra i 
Guanya!” que organitza l’Associació de 
Comerciants. Emplena amb les teves 
dades les butlletes que trobaràs als 
comerços de l’ACIST al realitzar les teves 
compres i podràs guanyar 1.800€ en vals 
de compra.

Participa tantes vegades com vulguis. 
Volem premiar la teva fidelitat!

PREMIS
Val de 200€. 

Divendres 11 de desembre 
a l’Encesa de l’arbre de Nadal.

Val de 300€. 
Dissabte 12 de desembre a la Fira de Nadal

Val de 500€. 
Dissabte 13 de desembre a la Fira de Nadal

Val de 300€. 
Dissabte 18 de desembre (comerç acist)

Val de 300€. 
Dijous 24 de desembre (comerç acist)

Val de 200€. 
Dissabte 2 de gener (comerç acist)
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Tastet d’activitats nadalenques

ÉS D’ACTUALITAT

L’envelliment no és un procés que es 
pugui mirar des de l’únic prisma de l’edat. 
Té molts altres matisos. No és el mateix 
envellir si ets dona o home, per exemple.
El tema fonamental no és viure més 
anys sinó com viure’ls. Envellir és un èxit. 
L’antiga visió de la vellesa com un procés 
inevitable de pèrdua i decrepitud no se 
sosté. Des de la perspectiva de 
les dones l’envelliment pot ser un 
repte de gran abast, desemmascarant 
els models limitadors vinculats a un 
concepte de bellesa i joventut que 
no respecten el procés natural del 
desenvolupament humà. 

Malgrat les nombroses limitacions amb 
què topen les dones grans, cal destacar 
que disposen de recursos personals 
específics que són un avantatge pel 
benestar de l’últim cicle vital.
Les dones creen potents xarxes de 
suport, relacions d’amistat i solidaritat 
que donen sentit a la seva vida. Són 
expertes en la creació i manteniment de 
vincles d’amistat, veïnatge i comunitat. 
Això significa un suport en les situacions 
difícils i proporciona un sentiment de 
pertinença que resulta un element 
fonamental en la vellesa.
L’accés de les dones grans a una vida 
pública i cultural significa una ruptura 
respecte a la seva anterior circumscripció 
al món privat i solitari de la llar. Un 
avantatge que poden tenir les dones 
quan envelleixen és l’habilitat per veure’s 
a si mateixes i les seves vides com a 
quelcom valuós i significatiu. 

Cal promoure interpretacions positives 
de l’envelliment, una visió que 
reconeixent la realitat social i cultural 
de les dones grans que han viscut els 
ajustaments desiguals en funció del 
sexe i ens aproximin a la realitat d’una 
població que, en gran mesura, viu de 
manera satisfactòria i creativa. 

Dones i envelliment Residència i centre 
de dia municipal 
Sant Cebrià

A Sant Cebrià, durant el mes de setembre, 
van haver-hi diferents esdeveniments.
En motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer 
es va dur a terme una jornada informativa 
sobre l’Alzheimer, adreçada especialment 
a familiars i cuidadors, on es van poder 
compartir vivències sobre aspectes 
concrets de la malaltia. 

Sant Cebrià s’obre a l’exterior i després 
de la visita a Reims a través d’ACRA_
missions empresarials, on vem poder 
veure diferents formes de treballar 
sobretot pel que fa a unitats de 
convivència amb persones amb malalties 
com és l’Alzheimer; també hem rebut 
fa uns dies, la visita d’uns estudiants  
tècnics socio-sanitaris.

Un grup de 40 alumnes de l’escola 
francesa de Châteaubriant, ens van 
visitar el passat dia 29 de setembre amb 
l’objectiu de conèixer millor el sector 
de la gent gran i aprofundir dins de la 
seva formació.

Després de les presentacions i veure 
les instal.lacions durant tot el matí, van 
poder intercanviar algunes paraules amb 
els nostres usuaris, i per acabar la seva 
visita se’ls va convidar a dinar al centre on 
van poder provar la nostra cuina.

Una visita que obre fronteres i molt 
enriquidora per ambdues parts, ja que 
ens dóna una visió diferent de com 
conviure amb la gent gran.

Si sou usuaris 
aficionats a la música 
esteu de sort!

La Biblioteca Virtual us ofereix un nou 
recurs electrònic de música: Naxos Music 
Library. Hi podem accedir des de la 
seleció de webs i bases de dades, i també 
des de l’espai personal del catàleg de la 
biblioteca, l’Aladí.

Naxos Music Library ofereix un ampli 
repertori de música de tots els gèneres 
amb especial incidència en la música 
clàssica, amb més de 106.000 CD 
i 1.500.000 talls musicals que es van 
actualitzant mensualment amb noves 
incorporacions. Per a cada disc s’ofereix 
la imatge de la seva portada, un índex 
detallat de tots els seus talls, notes 
i comentaris, biografies...

Inclou també llibrets i sinopsis de més 
de 700 òperes i biografies d’artistes 
i compositors. 

Aquesta iniciativa per escoltar música va 
de bracet amb una altra novetat recent, 
que és la de poder escoltar els àlbums 
que són novetat a les biblioteques a 
través d’un enllaç al catàleg Aladí cap 
a plataformes d’streaming gratuït com 
Bandcamp, Spotify o Deezer.

Si voleu consultar aquest recurs, 
cal que us valideu amb el número 

de carnet de la biblioteca i la contrasenya. 

Aquest recurs i molts més els trobareu 
al NOU WEB de la Biblioteca: 

biblioteca.tiana.cat

El saber de les dones grans Els usuaris de les biblioteques publiques ja 
poden accedir al Naxos Music Library

Un setembre d’activitats

25è Aniversari 
d’Aspamoti

Han passat els moments dolços, les 
felicitacions, els elogis i tornem a la rutina. 
Un bon moment per fer balanç. Una feina 
que va començar el 19 de Juny del 90. 
Un grup de pares i mares decideixen 
entre tots, donar un pas endavant i lluitar 
ferotgement per aconseguir, el que encara 
no és una realitat, integració i inclusió real 
i efectiva. Costa molt fer arribar el missatge.
Si dos nens no poden jugar junts, en un parc 
infantil adaptat, difícilment es saludaran pel 
carrer o es coneixeran ni veuran que poden 
ser tant divertits i trapelles com ells 
i difícilment les families tindran tracte. 
El fonamental és una bona base, 
coneixement real, una confraternització i a 
partir d´aquí, tot pot ser diferent. S´han fet 
moltes coses en 25 anys, però el camí 
és llarg i queda molt per fer.

Des del més de març hem engegat una 
nova etapa dins l´Associació amb il·lusió, 
empenta, visió global i moltes ganes de 
treballar per a què els nois i noies que 
formen part de l´Associació puguin trobar 
als nostres pobles, el que fins ara han hagut 
de buscar fora. Diversió, escola taller, pisos 
tutelats, parcs infantils adaptats, feina. 
No serà fàcil ni ràpid, però ja hem començat 
a posar els fonaments. L´Associació en 
aquests moment te taller de Dansa Teràpia, 
d´hort, lectoescriptura, ceràmica, de dansa 
integració, suport legal per a les families, 
fisioterapeuta, sortides de tot tipus, colònies. 
Participem en les diferents festes i activitats 
de Tiana i Montgat. Fem col·laboracions 
amb d´altres entitats de discapacitats i, per 
suposat estem sempre disposats a ajudar a 
les famílies que encara no formen part de 
la nostra Familia-Associació. Ser escoltats, 
poder parlar i saber que tens recolzament, 
fa que, aquesta carrera de fons que suposa 
tenir un fill amb una discapacitat, pugui 
portar-se amb una mica més de serenor.
 

El camí és llarg i queda molt per fer

L’escola municipal 
de música i dansa inicia 
un nou curs escolar 

El passat 14 de setembre es va iniciar 
el nou curs a l’escola Municipal de Música 
i Dansa. Al llarg del mes s’han continuat 
fent matrícules degut a la demanda que 
han tingut els ensenyaments de música 
i dansa des que va començar el curs 
escolar. Enguany hi hagut forces 
inscripcions de nou alumnat tant per 
als ensenyaments de música com per 
als de dansa. 

Aquest curs escolar l’escola presenta 
novetats en els projectes pedagògics. 
Des de l’àmbit dels ensenyaments 
de música el centre aposta per un 
aprofundiment en el treball rítmic, 
i això permetrà que tots els alumnes 
d’Aprenentatge Bàsic tinguin la 
possibilitat de participar en un combo de 
percussió. Es consolida el taller de música 
per a nadons en família i s’amplia l’oferta 
de formació de curta durada en infants 
i joves, siguin o no alumnes de l’EMMD, 
com són el taller de música electrònica, 
el taller de combo de veus i el taller de 
cant terapèutic. 

En l’àmbit de la dansa s’amplia el 
ventall de disciplines incorporant el ball 
espanyol i també s’ofereixen nous tallers 
per a adults: Balls llatins i Jazz. 

l’EMMD continuarà treballant per 
formar part de les escoles i l’institut 
de Tiana i enriquir al màxim als nens, 
nenes i joves de la nostra vila 
i complimentant així la seva formació. 

Amb novetats en projectes pedagògics

Per conèixer les nostres activitats 
visiteu el nostre blog: 

http://santcebria.net/blog/
També podeu consultar la nostra web: 

http://www.santcebria.net



8 9

ÉS D’ACTUALITATÉS D’ACTUALITAT

El passat 17 de octubre a la Plaça de la 
Vila es va desenvolupar un procés de 
participació ciutadana en relació a la 
futura urbanització de l’entorn del carrer 
Anselm Clavé i del l’espai alliberat per 
l’enderroc de can Guardiola situat front 
el Sindicat Agrícola.

Aquesta acció es situa en el sí del 
projecte, RETROBEM-NOS. Projecte que 
té com a objectiu retornar l’espai públic 
del centre a la ciutadania, formalitzant 
un espai urbà amable i segur per 
als ciutadans, incorporant una nova 
concepció de la mobilitat que va més 
enllà del predomini del vehicle privat i 
oferint un espai públic de qualitat per 
als ciutadans, un espai que generi més 
activitat social i molta més activitat 
econòmica. En resum, un projecte per 
als tianencs i tianenques que aprofundirà 
en l’objectiu d’aconseguir una vila 
més sostenible. 

Aquest procés participatiu va convocar 
la ciutadania i mentre uns monitors 
desenvolupaven un taller del disseny d’una 
possible rajola de Tiana per als nens, als 
adults se’ls hi explicava in situ la proposta 
desenvolupada per l’equip d’Alfred 
Fernández de la Reguera i Alonso-Balaguer. 
Finalitzada aquesta presa de contacte amb 
l’espai i l’entorn, es retornava a la plaça 
on uns plafons mostraven les diferents 
alternatives a escollir, tant de la concepció 
de l’espai com del mobiliari urbà.

Com que un projecte arquitectònic és molt 
més que una tria de diferents elements 
per ajuntar-los i així poder conformar un 
espai, el que es proposava a la ciutadania 
era fer una aproximació a la metodologia 
projectual i que s’iniciava amb una reflexió 
sobre la concepció de l’espai.
Des del repte de començar a tirar línies 
sobre un paper en blanc, les alternatives 
que es planteja el projectista es poden, en 
aquest cas, resumir en tres: 
La primera passa per entendre el futur 
espai urbà com un conjunt d’espais 
residuals que es disposen a l’entorn de l’eix 
viari del Passeig de la Vilesa, i que com a tal, 
sotmet i jerarquitza la vialitat pròxima.
Les altres dues propostes, visualitzen un 
espai formal i ambientalment unitari, 

Retrobem-nos 

El centre de Tiana passarà a tenir una 
dimensió més propera

connectat amb els vials adjacents semi-
peatonals i que prioritzen de forma 
palesa el domini del vianant sobre el 
vehicle. Pretenen identificar aquest espai 
front al Sindicat Agrícola, com la porta 
d’entrada al centre de Tiana. La diferència 
entre elles passa pel tractament 
diferenciat del paviment de la vialitat 
secundària. Ambdós plantejaments 
proposen la plataforma única, 
eliminant la discriminació entre vorera 
i vial, i consideren la vegetació com un 
senyal de referència que embolcalla 
l’espai, els tipus d’arbres (mimoses, 
tarongers, plàtans, margalló) i les seves 
característiques mediterrànies, la seva 
grandària, el seu color, l’aroma, el fruit, 
l’ombra com a lloc de reunió i estada... 
Havent-se posicionat ja en una de les 
opcions, el ciutadà passava a proposar 
als arquitectes el conjunt d’elements 
de mobiliari urbà que li eren més 
suggerents. Ara tant sols resta que els 
arquitectes incorporin al projecte, el 
conjunt d’idees que els ciutadans, des de 
les seves diferents vivències, han aportat.
En resum, una més que satisfactòria 
jornada de participació, en la qual els 
més d’un centenar llarg de tianencs i 
tianenques inquiets per l’esdevenir del 
poble van poder dir-hi la seva. 

Pedalada Popular 
per la mitigació 
del canvi climàtic 

El passat diumenge 18 d’octubre més 
de cent tianencs i tianenques van 
participar de la Pedalada Popular per 
la mitigació del canvi climàtic i entre 
tots vam estalviar 34 kg de CO2. La 
jornada, organitzada per la Regidoria 
de Medi Ambient, va comptar amb la 
col·laboració de diverses entitats locals 
com els Saltamarges BTT, Bike Tiana i el 
Club excursionista, entre d’altres. 
Els objectius de la passejada en bicicleta 
pels carrers de Tiana eren: fomentar, 
d’una manera lúdica i festiva, l’ús de 
la bicicleta com a vehicle sostenible i 
segur, conscienciar sobre la importància 
del transport sostenible per millorar 
la qualitat de l’aire i promoure una 
mobilitat activa i saludable. 
Igual que a en edicions anteriors, la 
pedalada va començar i acabar al Parc de 
l’Antic Camp de Futbol i va transcórrer 
per diferents carrers de la nostra vila i 
va finalitzar amb la realització de tallers 
infantils, inflables i es van poder provar 
diferents tipologies de bicicletes com 
tàndems, bicicletes elèctriques, patinets...

En el marc de la setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura també es va celebrar 
el segon concurs escolar de dibuix 
“mobilitat sostenible”. Els alumnes 
de primària de l’escola Lola Anglada i 
Tiziana van representar amb els seus 
dibuixos el que ells entenien per mitjans 
de transport sostenibles. Abans de la 
pedalada la Regidora de l’Àrea d’Espai 
públic, Urbanisme i Sostenibilitat la Sra. 
Núria Garcia va fer entrega dels premis 
als alumnes que van presentar les millors 
representacions de transport sostenible. 

A la web de l’Ajuntament disposeu del 
servei per compartir cotxe.
http://tiana.compartir.org/

El 18 d’octubre Tiana va pedalar 
per mitigar el canvi climàtic

L’agenda jove

Després de més de 12 anys de 
col·laboració estreta entre els serveis 
de joventut de Montgat i Tiana, i 
especialment en alguns projectes 
als instituts, a partir d’aquest mes de 
novembre es donarà un pas endavant 
i es crearà una agenda jove comuna i 
unificada entre Tiana i Montgat on s’hi 
trobaran les activitats organitzades per 
els serveis de joventut d’amdós pobles.

L’objectiu d’aquesta agenda és guanyar 
amb una major difusió i visibilització 
de les activitats, una optimització de 
recursos, obrint-les a un major nombre 
de persones i una major diversificació 
de l’oferta evitant duplicitat d’activitats 
i solapaments. La proposta sorgeix 
després d’observar-se la gran mobilitat 
que existeix entre els joves dels dos 
municipis a l’hora de utilitzar els serveis 
segons l’interès en l’oferta formativa 
o de lleure. Aquesta agenda, que es 
podrà consultar mensualment a través 
del les webs dels ajuntaments i també 
en format paper, la podreu adquirir 
en els espais joves de cada municipi.
 
Últim trimestre encarat a les tasques 
d’informació i dinamització dels intituts: 
Com cada any des de les regidories de 
joventut, durant l’últim trimestre de 
l’any es dóna un fort impuls als instituts 
amb projectes tot sovint invisibles per 
a la gran part de la ciutadania però que 
donen un important servei als nostres 
joves estudiants. Projectes com el de 
PIDCES (punts d’informació mòbils als 
instituts), corresponsals i el programa 
d’activitats educatives i de prevenció 
de conductes de risc. Altres activitats 
a destacar seran el curs de tècniques 
d’estudi, la Kastanientfest, el mercat 
de 2a mà, el concurs de vídeo breu 
“tú com ho veus” i l’oferta lúdica que 
trobareu cada dissabte al Casal de Joves.

Els Ajuntaments de Tiana i Montgat 
s’unifiquen per oferir un major servei als joves

La Regidoria d’esports 
continua treballant 
per al poble

El passat dijous 15 d’octubre es va 
realitzar el primer taller participatiu 
ciutadà on es van exposar les conclusions 
de l’enquesta de satisfacció de la 
piscina d’estiu i es va dinamitzar un 
taller de treball amb els assistents per 
tal d’identificar diferents propostes de 
millora en relació als indicadors valorats 
a l’enquesta de satisfacció (facilitat 
d’accés, usuaris, seguretat, amabilitat, 
comunicació, aspecte físic, bar i preus). 
A més, des de la Regidoria d’Esports es 
van presentar diverses solucions per 
controlar l’aglomeració a la piscina d’estiu, 
entre elles, es va proposar segmentar 
els abonaments per franges horàries i 
tipologies de preus; conjuntament amb 
l’implantació d’una plataforma web per 
la compra online d’abonaments i tiquets 
de la piscina.

Podeu consultar l’informe tècnic de 
valoració de la satisfacció de la piscina 
d’estiu al següent enllaç: 
https://tiana.cat/contingutRegidories/
Àrea___de___cultura,___esports___i___
activitats___ciutadanes/Esports/
Informe___piscina___descoberta 

7a Marató de Tennis Taula Acist Tiana

L’associació de comerciants de Tiana 
organitza el 7 de novembre a les 10 h. 
al parc de l’antic camp de futbol la 7a 
marató de tennis taula. La Marató es juga 
en format parelles i és oberta a totes les 
persones majors de 13 anys.
El preu de l’inscripció és de 5€ per als 
menors de 16 anys i 7€ per a la resta.

Inscripcions a: 
Espai ecològic i casal de joves 
fins el dimarts 3 de novembre 

i limitada a 20 parelles.
Premis pels 1rs, 2ns i 3rs classificats.

1r taller participatiu: 
Que milloraries de la piscina d’estiu?
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Quan mostrem dades de violència 
masclista, sovint utilitzem la foto d’un 
iceberg. Les dones que arriben per 
acompanyar-les quan han transitat per 
situacions de violència són una part 
molt petita de la problemàtica real. I així 
ho constaten les enquestes fetes tant al 
nostre país en les que gairebé un 27% de 
les dones entrevistades admetia haver 
estat víctima d’un fet d’especial gravetat, 
com la publicada per l’Agència Europea 
dels Drets Fonamentals, on es posa de 
manifest que un 33% han rebut algun 
tipus de violència física o sexual al llarg 
de la seva vida. Si tenim present que més 
d’1 de cada 4 dones ha patit agressions 
greus, és clar que, la imatge plena de 
prejudicis d’aquestes dones com una 
minoria de víctimes submises que cal 
guiar i assessorar, es trenca.

Els mandats de gènere del sistema 
patriarcal, esculpits des del naixement, 
fan que, sovint, aquesta identificació 
estigui plena de ràbia, no solament cap 
a l’agressor, sinó també cap a nosaltres 
mateixes:

Com he pogut aguantar?
Aquest batibull de sentiments i 
d’emocions es fan patents en el procés 
de recuperació de les dones, que no 
tenen res de submises, ben al contrari, 
són dones supervivents, dones que han 
resistit, lluitat, patit, caigut, s’han tornat 
a aixecar i continuen dempeus intentant 
canviar la seva situació.
Fer aquest canvi és un llarg procés que 
comporta la deconstrucció de moltes 
de les idees rebudes, com el concepte 
d’amor, en general, i d’amor romàntic 
en particular. Deslligar la percepció de 
l’estimació del dolor i el sacrifici, permet 
connectar amb el propi desig.
A Europa, a l’Estat Espanyol i a Catalunya, 
tenim lleis que identifiquen i tipifiquen 
les violències cap a les dones pel fet 
de ser dones, però si aquestes no van 
acompanyades de recursos econòmics, 
de formació i humans, continuarem 
sense ser ciutadanes de ple dret.

Tiana diu NO a la 
violència masclista

Es deien Teresa, Natividad, Sandra, 
Isabel, Gemma, Rilma, Cristina, Beatriz, 
Maimouna, Carmen...

Estem convençudes que cal incidir en 
els nostres infants i joves per tal de 
canviar aquesta trista realitat. 

La coeducació comporta la promoció 
d’una educació que potencia la igualtat 
real d’oportunitats i l’eliminació de tota 
mena de discriminació per raó de sexe, 
així com la integració de forma explícita 
i amb continguts d’aprenentatge de la 
perspectiva de gènere, suposa valorar 
indistintament l’experiència, les aptituds 
i les aportacions de les dones i els homes 
en igualtat de drets, sense estereotips 
sexistes i androcèntrics, ni actituds 
discriminatòries. Per tant, i atès l’evident 
paper de l’educació en la conformació de 
valors i actituds i en la construcció de les 
identitats de nenes i nens, nois i noies, 
treballar amb continguts coeducatius a 
l’aula té una important incidència en la 
prevenció de la violència masclista. 

A Tiana (entre d’altres accions) per 
quart any consecutiu convoquem el 
Concurs pel jovent de 12 a 18 anys: 
“Per unes relacions en Igualtat: Tú, com 
ho veus?” enguany en format de vídeo 
breu. Encoratgem al nostres joves a 
participar-hi i aportar la seva visió.

Molts són els tianencs que gaudeixen 
de la companyia de tenir un gos a casa. 
Ja ho diu la dita “el gos és el millor amic 
de l’home”, i és que tenir un gos com a 
mascota ens aporta un company lleial, 
afectuós, intel·ligent i que ens farà costat 
per sempre, però hem de pensar que 
tenir un gos és una gran responsabilitat 
i requereix d’invertir gran quantitat de 
temps en portar-lo a caminar, jugar 
amb ell i donar-li atenció. Tanmateix 
les responsabilitats no acaben aquí 
sinó que es fan extensives a fets que 
poden afectar als nostres veïns i veïnes. 
Tothom vol poder gaudir d’un poble net 
i agradable, per aquest motiu, cal que 
els propietaris de gossos que passegen 
per espais municipals, carrers o parcs, 
recullin les deposicions dels seus animals 
i siguin conscients que l’Ajuntament 
posa a disposició, a diferents espais, 
expenedors de bosses i papereres per 
dipositar els excrements.

Malgrat tot, és necessari que es faci 
un ús responsable de les bosses per a 
excrements ja que l’any passat se’n van 
consumir unes 60.000, i moltes d’elles no 
es van utilitzar per a la seva finalitat.

L’Ordenança Municipal sobre tinença 
d’animals de companyia remarca que 
les persones propietàries de gossos han 
d’adoptar mesures per no embrutar amb 
les deposicions fecals dels animals la via 
pública. Aquestes persones propietàries 
són les responsables de recollir els 
excrements convenientment i en cas 
de no ser atesos en el seu requeriment, 
es farà la denúncia pertinent 
considerant-se infracció lleu amb 
sancions de 100 a 400€.

Per a qualsevol dubte podeu consultar 
l’ordenança que us podrà orientar més 
extensament en les vostres obligacions 
com a propietaris/àries de gossos i 
altres animals de companyia a la web 
de l’Ajuntament www.tiana.cat 

Tenir un gos, la teva 
responsabilitat

Tothom vol gaudir d’un poble net 
i agradable

Trobareu les papereres a:

Parc del Tramvia (B-20)
Carrer Matas cantonada Bòvila Jordana
Plaça Salvador Espriu (La Ciutadella)
Parc Doctor Barraquer (La Ciutadella)
Parc del Camp de Futbol Vell
Parc Els Vessants
Parc Mascaró
Plaça de l’Església
Parc de Can Puigcarbó
Parc Riera de Tiana
Carrer de Lleida (La Virreina)
Cals Frares 
Plaça Jordana
Matas cantonada Camí Can Garra
Solar Mare de Déu de la Mercè, 31 

US CONVIDEM A MOSTRAR EL NOSTRE REBUIG 
A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
EL 25 de NOVEMBRE 
a les 18.30 h a la Plaça de la Vila



apropant als tianencs un producte 
de qualitat, fresc i força apreciat pels 
consumidors més exigents. Si bé el bacallà 
és l’aliment estrella, la varietat de croquetes 
i olives no es queden pas enrere.

Un cop ens ha guanyat pel paladar, 
la Conxita ha volgut aprofitar la seva 
experiència com a organitzadora de 
congressos. Ha fet de la botiga un espai 
on gaudir del menjar, tot fent d’aquesta 

Parlar dels Perelló és parlar de bacallà. 
El seu cognom és sinònim de qualitat. 
Un negoci amb més d’un segle 
d’història que ha fet de Tiana el lloc de 
retrobament de dues branques familiars. 
Totes elles hereves de les bones arts 
comercials del fundador de la nissaga: 
Emili Perelló.

La Conxita Minguella ha volgut retre 
homenatge als seus avantpassats 
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ambaixada gastronòmica un lloc on 
passen coses: tastet d’olis, lectura de 
contes, concerts de jazz... Un grapat 
d’activitats per acompanyar el paladar 
amb un gran assortiment d’olives, 
anxoves, seitons o torrades a la terrassa 
de l’establiment. I és que la Conxita 
Minguella és una ferma defensora del 
comerç de proximitat.
Una oferta que ha estat tota una 
sorpresa per als veïns del poble. 

Feia molts anys que havia tancat 
l’última bacallaneria. Fins i tot la 
notícia ha traspassat fronteres i molts 
badalonins pugen a Tiana per fer-se amb 
uns productes frescos que compten 
amb el segell de qualitat dels Perelló 
(família que ha fet del Mercat del Ninot 
barcelonès el seu epicentre). 

ESPAI PATROCINAT:
Aquesta secció està patrocinada 
per Conxita Perelló. 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

ET SUGGERIM...
Bacallà fresc. 
(Remullat i dessalat cada dia.)

Bunyols, brandada, croquetes de bacallà 
i salmó.

Gran assortit d’olives.
(Com les tradicionals de l’avi Perelló.)

Servei a domicili. (Prèvia comanda.)

 
CONXITA PERELLÓ

Bacallà i olives

Passatge Moragas, 6
08391 Tiana (Barcelona)

T. 618 263 300
conxita.perello@gmail.com

www.facebook.com/Conxita-Perelló

 
CONXITA PERELLÓ
el comerç a Tiana

Matins de dimarts a dissabtes de 9:00 a 14:00 h 
i tardes de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 h. 
Diumenges tancat.



Abel Gel

Enfilat a un arbre hom pot veure la vida 
d’una altra manera. El suport és d’allò 
més ferm. L’arbre com a símbol. I com 
a talaia perquè observem i valorem 
allò que tenim. Per sentir la força de la 
natura i ser una mica més humils.

El conreu i la cura dels arbres, sobretot 
en entorns urbans, és la professió de 
l’Abel. Qui els ensuma, abraça i acarona 
esdevé un altre. Dels estudis de mecànic 
li queden els coneixements per arreglar 
qualsevol estri amb motor que ara fa 
servir per a d’altres objectius. 
Abans dels arbres va arribar el torn 
de les flors. Hivernacles on conrear-ne 
en gran quantitat i, alhora, veure com 
el productor acabava amb la part més 
petita del pastís. 

Un punt d’inflexió que va suposar la 
revisió de tot el sistema productiu 
agrari, així com la necessitat de posar 
seny a través del conreu ecològic. 
Reflexions que de vegades l’Abel feia al 
Nepal (una altra de les seves passions és 
l’escalada) a milers de metres d’alçada.. 
Això el fa estar en forma per quan ha 
d’enfilar-se i talar, per exemple, un pi 
de 18 metres d’altura (i 4 de perímetre) 
al cor de Santa Coloma de Gramenet.

Sap que acabarà vivint al camp. 
És allà on podrà posar en pràctica 
dos conceptes que repeteix amb 
molt d’entusiasme i convenciment: 
autosuficiència i sostenibilitat. Els horts 
urbans són un senyal de que les coses 
estan canviant. Ara, però, el que li fa 
ballar el cap és el potencial energètic 
de la biomassa. No s’hi val a badar, 
doncs. Les alçades són perilloses. 
El seu fill Mateu bé li aconsella: 
“Pare, vés amb compte!”.

Arborista 

Francesc García

Molt a prop de la riera de Tiana, 
on aquesta canvia de nom per deixar 
pas a la veïna localitat de Montgat, 
criden l’atenció uns terrenys d’allò més 
harmònics. Fins al punt de pensar que 
semblarien sortits de la imaginació d’un 
arquitecte racionalista. La resposta, però, 
és molt més senzilla. En Francesc García 
(i la seva dona Enriqueta Umbert) són els 
responsables d’aquest respecte, gairebé 
reverencial, per la terra. 

Fa 60 anys que són casats i es consideren 
uns privilegiats pel simple fet d’obrir la 
porta de casa i veure, tot just davant, 
una successió de rosers que donen la 
benvinguda a fileres de mongeta tendra, 
enciams, albergínies o tomàquets. 
Tots en perfecta formació.

La terra proveirà, però sense la 
constància i els coneixements necessaris, 
seria molt més difícil. 
En Francesc té molt clar que no hi ha 
res com el fem orgànic -o l’aigua del 
pou- per fer que la seva hortalissa hagi 
esdevingut sinònim d’ecològic. 
Diu que tot el que sap sobre conreus 
ho va aprendre de petit, però molt més 
amunt, a les terres que depenien 
de Can Coll (a prop de l’església). 
S’ha de sembrar a una distància 
prudencial (evitant-ne la gasiveria) 
i regar el just perquè el terreny no quedi 
massa galdós. 

Som davant d’un oasi on la mà 
de l’home i de la natura conviuen 
prefectament. En Francesc s’ho mira tot 
amb la tranquil·litat que dóna una vida 
plena, mentre recorda el naixement 
de la seva filla, la gran nevada del 62 
o les visites dels seus néts. Moments 
per a la nostàlgia que són ràpidament 
interromputs per la crida exigent d’una 
terra que no descansa mai.

Pagès i Extècnic d’Empresa
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SOM 
Tiana

tiana’t, enfila’t tiana’t, conrea’t
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Per les troballes podem pensar que a finals 
del segle I d.C. la vila va tenir una vida 
relativament intensa, coincidint amb la 
decadència de la localitat veïna de Baetulo. 
La vinya tenia una presència important a 
Sentromà, mentre que la producció d’oli no 
abastiria els seus habitants, doncs se n’han 
trobat restes d’àmfores d’oli procedents de 
la Bètica. Durant tot el segle II té lloc una 
intensa explotació agrícola a tota la vall 
de Montalegre.

La ciutat de Baetulo (Badalona) va ser 
fundada al voltant de l’any 100 aC. 
A les darreries del Segle I a.C. s’inicia 
a la vall de Montalegre la construcció 
d’una vila romana amb una extensió 
aproximada d’unes 25 hectàrees i situada 
a uns tres quilòmetres en línia recta de 
Baetulo. La primera vila possiblement 
estava edificada sota la casa que hi ha ara. 
És difícil donar una idea exacta de la seva 
evolució arqueològica.

A partir d’aquesta data podem posar nom 
als habitants de la vall, ja que Arnau de 
Sant Romà apareix en un document fent 
d’home bo d’un plet. La genealogia dels 
Sentromà està documentada als arxius 
de la família. L’estirp agafà el cognom de la 
vella ermita que havia batejat la contrada. 
D’ençà 1205 el cognom es manté 
invariable fins l’any 1815, en què la darrera 
pubilla es casa amb Epifani de Fortuny 
i Van Oosterom.

Després d’unes fortes pluges apareixen 
les primeres troballes romanes. 
Epifani Fortuny i Salazar va iniciar les 
excavacions amb la col·laboració del 
professor Serra i Ràfols. Entre l’entusiasta 
grup de suport hi havia alguns veïns 
de Tiana. L’any 1954 es va crear una escola 
d’arqueologia de camp a Sentromà. 
El 1959 s’inaugurà la biblioteca i el 1967 
un petit museu. L’any 1973 és declarat 
“Conjunt Històric d’Interès Provincial”.

Can Sentromà, que pagava els cens al 
monestir de Sant Cugat, passa a dependre 
de la cartoixa de Montalegre, una breu 
relació ja que abans del 1486 es va desfer 
del domini de la cartoixa i esdevé un 
mas lliure. La casa va ser ampliada, es va 
enlairar una nova façana amb finestrals 
gòtics i, sobre la capella romànica, 
es construí una altra d’estil gòtic (amb 
un retaule del mateix estil pintat pel 
barceloní Rafel Vergós).

Restes romanes i medievals a Montalegre

L’ESPLENDOR 
DE CAN SENTROMÀ

Segle I dC 1205 1934Segle XV

Fotografies d’arxiu 
d’en Josep M Toffoli 

Segle I aC



Les primeres informacions que van 
aparèixer en premsa apuntaven a l’antic 

Seminari Menor Diocesà de la Conreria 
com l’espai d’acollida d’una quarantena 

de ciutadans sirians que fugien de 
la guerra que assola aquest país del 

Pròxim Orient. Una xifra que equivalia 
al 2 % del total de 2.000 refugiats que es 

preveia arribessin a Catalunya. 
L’Arquebisbat de Barcelona va triar 

aquest centre, que en l’actualitat 
gestiona la Fundació Pere Tarrés, per 

donar suport a la gran quantitat 
de famílies que volen establir-se 

a Europa. No és, però, la primera vegada 
que oferien les seves instal·lacions 

a refugiats de guerra. 
L’any 1999, arran del conflicte armat 

que va tenir lloc als Balcans, 
uns 250 albanokosovars vinguts de 
Macedònia hi van romandre durant 

aproximadament tres setmanes. 
Transcorregut aquest període, 

se’ls va reallotjar en d’altres centres 
de Catalunya.
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La solidaritat ha aconseguit que 
institucions públiques, organitzacions 
no governamentals o ciutadans s’uneixin 
amb un únic objectiu: fer un cop de mà. 
L’Ajuntament, els Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, la Creu Roja, així com 
un bon grapat de tianencs i entitats locals 
(l’Agrupació Artística del Casal o Tiana 
Solidària, sense anar més lluny) s’han ofert 
per donar suport als milers de refugiats 
sirians (però també afganesos i eritreus) 
que han hagut de fugir del conflicte bèl·lic 
que pateixen els països de la zona. 
Dels prop de 6.000 que arribaran a l’Estat 
espanyol, Catalunya n’acollirà uns 1.200, 
la meitat dels quals a la ciutat de Barcelona. 
En concret, a la Casa Bloc del barri de Sant 
Andreu, des d’on transcorreguts uns dies 
se’ls traslladarà a pisos destinats per a 
aquest menester. 

TIANA AMB ELS REFUGIATS
Ajuntament, entitats i ciutadania sumen esforços

En cas de manca d’espai, podria afegir-s’hi 
l’antic Seminari de la Conreria 
(o d’altres equipaments similars situats 
a Manresa i Tarragona).

Des de Tiana ja fa temps que es treballa 
amb la idea. Oferint, això sí, un tipus d’ajut 
més relacionat amb serveis auxiliars: 
sanitaris, psicològics o educatius. 
Sense oblidar la importància que tenen 
moltes associacions del poble que fan 
crides i organitzen activitats destinades 
a la recollida d’aliments o de diners. 
El propi Fons Català de Cooperació ha 
posat a disposició dels ciutadans els 
següents comptes corrents: Triodos 
Bank (ES47 1491 0001 2620 0525 7510), 
Catalunya Caixa (ES87 2013 0500 1402 
1395 4220) i CaixaBank (ES79 2100 3200 
9625 0002 9627). 

La història 
es repeteix

La Núria Blasco, regidora de Cultura, 
Esports, Cooperació i Solidaritat, destaca 
la importància d’una bona coordinació 
i situa l’Ajuntament com a ens necessari 
en la tasca de creació d’un registre de 
persones que vulguin oferir els seus 
coneixements i la seva experiència. 
“Aquesta és una responsabilitat del 
Govern central, tot i que nosaltres com 
a Ajuntament ens hem ofert per ajudar 
en allò que faci falta”, afirma la regidora. 
És per això que s’ha creat un webblog 
informatiu i participatiu per a tothom 
que vulgui fer un cop de mà.

Ens hem ofert per ajudar 
en allò que faci falta

Núria Blasco



#tiana
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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. 

@MediambienTiana
Medi Ambient Tiana 
Comença la Pedalada!!! #Tiana 
#mobilitat2015
18-10-2015
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@martaquer  
Marta Quer   
@bibliotequesXBM @bibtiana 
molt bona interpretació de 
l’actriu Carme Sansa!
22-10-2015

@mercemillan 
Mercè
Tribut a Pepe Rubianes. 
A càrrec de la productora Pepe. 
Quina il·lusió que poguem 
gaudir de nou del teatre de 
Rubianes a #Tiana#cultura#
15-10-2015

EMPRENEDORS

L’esclat de la bombolla immobiliària ha estat 
un abans i un després en la vida de molts 
treballadors. El ciment, els totxos i les grues 
eren l’hàbitat en què es desenvolupava 
el dia a dia d’en Carles Muntet. De cop i 
volta, però, tot se’n va anar en orris. I aquest 
manobra del barri badaloní de Manresà no 
s’ho va pensar dues vegades. Va fer el canvi 
més radical de la seva vida: començar a 
buscar uns terrenys per la zona, però no pas 
per aixecar cap urbanització. Era el moment 
de retrobar-se amb la natura i d’ensenyar 
a les noves generacions com viuen uns 
animals que fins fa pocs anys convivien amb 
nosaltres. La dita “De Joseps, Joans i ases”, 
n’hi ha per totes les cases havia perdut la 
seva raó de ser, sobretot quan un dels tres 
protagonistes estava desapareixent.

A tot això cal afegir, per exemple, la 
dificultat de la canalla a l’hora de saber d’on 
vénen els ous o la llet. Tot un símptoma 
d’una societat prou urbanita com per haver 
donat l’esquena al ritme biològic de la 
natura. En Carles (amb el suport de la seva 
parella, la Celia Gadella) ha volgut posar 

el seu granet de sorra perquè les noves 
generacions s’apropin i coneguin uns 
animals tan nobles com són els ases. 
Finalment van trobar l’entorn idoni 
on desenvolupar aquesta activitat: els 
terrenys de Can Barceló (a la zona de la 
riera de Tiana que limita amb Montgat).

La feinada per adaptar un espai 
abandonat i ple d’esbarzers ha estat 
molt feixuga. Finalment tot estava 
enllestit l’agost del 2013, però no seria 
fins l’octubre de l’any passat quan 
començarien a arribar escoles i famílies. 
Totes elles a la recerca d’un contacte 
més sincer i respectuós amb la natura, 
mentre donen suport a una iniciativa 
que pretén recuperar una espècie que 
ha vist minvar de manera dràstica el seu 
número d’exemplars.

En Carles compta amb dotze rucs que 
es passegen amb total llibertat -entre 
garrofers i pins- per aquest oasi natural. 
El més veterà es en Macaret (té dotze 
anys i encara li queda molta vida per 
recórrer, doncs acostumen a viure més 
de trenta). Però si visiteu el centre també 
podreu conèixer la Lluna, en Platero o la 
Pupa. “Són uns animals molt intel·ligents 
que es fan molt amb els nens”. 

Els agafen molta estima acaronant-los, 
enfilant-se, passejant-los... 
Quan arriba l’hora, no volen marxar”, 
explica en Carles. Entre els dotze 
exemplars, n’hi ha de quatre races 
diferents: catalana, zamorano-lleonesa, 
andalusa i l’Encartaciones (nom de la 
comarca de Biscaia d’on són originaris). 

Una iniciativa de superació i d’estima per 
conservar allò que es perd. I és que més 
enllà del totxo hi ha vida. Però cal creure-
s’ho i tenir la tenacitat i la tossuderia que 
sempre han demostrat aquests dignes 
representants de la família dels èquids.

Carles Muntet

Rucs.cat

Són uns animals molt 
intel·ligents que es fan molt 

amb els nens
Carles Muntet

Iniciatives 

en marxa

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.

Aspamoti Montgat Tiana
Ja han acabat els actes del XXV 
Aniversari hi hem de fer balanç, 
per nosaltres ha sigut molt 
positiu!!!! No podem estar més 
contents i agraïts.
 Gràcies als treballadors, 
tècnics i regidors de ambdós 
Ajuntaments!!!!! La vostra ajuda 
i suport ha estat impagable!!!! 
De tot cor GRÀCIES!!!!!
06-10-2015

@ANCTiana   
ANC Tiana  
@ANCtiana pel dret a decidir 
davant l´Ajuntament #Tiana  
#9NSomTots @assemblea
13-10-2015

@fabianmohedano
Fabian Mohedano  
Ens reunim amb l’ajuntament 
de @ajTiana @esterpujol 
@ReformaHoraria els pilots 
a l’administració en marxa.
02-10-2015

L’Agrupació Artística del Casal 
de Tiana
“Mary Poppins, el musical” 
13, 14 i 15 de novembre.
Compra la teva entrada:
Dimecres i divendres 
de 17h a 21h a la Sala Albéniz
Ticketea: https://www.ticketea.
com/entradas-teatro-mary-
poppins-el-m…/
Preu 10h
Menors de 5 anys: Gratuït
Durada 1’15h 
(amb entreacte de 20 min)
27-10-2015

LA LOCAL
RÀDIO TIANA

D’aquí a poques setmanes arribaran a 
Catalunya uns 1.200 refugiats. Seran 
sirians, afganesos i eritreus. Un màxim de 
800, s’instal·laran a la capital catalana i la 
resta seran distribuïts per altres zones de 
Catalunya, com Tiana. 
 http://lalocal.tianat.cat/tot-punt-la-casa-de-la-
conreria-per-rebre-els-primers-refugiats 
20-10-2015

Més de cent homes i dones de totes les 
edats han seguit l’itinerari fins a l’Ermita 
de l’Alegria per donar suport a les 
persones afectades de càncer de mama. 
http://lalocal.tianat.cat/record-de-participacio-la-
caminada-solidaria-contra-el-cancer-de-mama/
25-10-2015

Rècord de recollida d’aliments i de 
participació al Festival Solidari, aquest 
dissabte: 
http://lalocal.tianat.cat/tiana-solidaria-recapta-una-
tona-daliments-aconsegueix-record-dassistencia-al-
festival-solidari/
26-10-2015

@sinrumbonavegar  
Jordi C.B    
@josefajram sufriendo en 
#Tiana . A ver si te vemos mas 
por aquí #trailsantfost 
@whereisthelimit
25-10-2015

@jmibern   
josep maria ibern   
Avui els avis de #tiana 
expliquen contes
15-10-2015

L’Ajuntament de Tiana
Nou web de #Tiana de suport 
a les persones refugiades amb 
formulari on podeu explicar-nos 
de quina forma us agradaria 
col·laborar. #Refugiats
27-10-2015

Descorxats Tiana
VOLS SER UN/A DESCORXAT/ADA?
 Si... ets un cul inquiet, si tens 
ganes de que Tiana sigui un 
poble encara més viu, si vols 
conèixer gent nova, si tens idees 
esbojarrades, si et vols divertir, 
si fas toooootes les matinades 
(fins l’ou ferrat de l’Ajuntament), 
si t’encanten els elefants, si et 
consideres jove (de cos, ment o 
esperit), si vas donar-ho tot per 
la Descorxada o si simplement 
no tens res millor a fes per les 
tardes.....
DESCORXATS ET BUSQUEM A TU!!
20-10-2015

A Tiana, petits i grans han realitzat un 
recorregut pels carrers del poble amb 
bicicleta, caminant o corrent. Al acabar 
han realitzat activitats relacionades amb 
la sostenibilitat. 
http://lalocal.tianat.cat/els-tianencs-pedalen-per-la-
setmana-de-la-mobilitat-sostenible-i-segura/
18-10-2015



EL GALLINER

El passat 14 d’octubre va fer deu anys 
que en Rafael Ballús en va deixar. Molts  
tianencs potser només el recordaran com 
el primer alcalde de la democràcia, però els 
socialistes i molts altres vilatans ja no tan 
joves sabem que en Rafael va ser més, molt 
més i potser és ara, en temps revoltats, quan 
la política és massa sovint un espectacle 
penós, s’escau més que mai recordar-ho.
En Rafael va estar sempre en primera línia 
de la lluita contra la dictadura. Treballador 
de banca, va ser un dels fundadors del 
sindicat USO i va militar des de jove al 
Moviment Socialista de Catalunya. Va ser 
també president de la Catequística, que va 
animar l’escassa vida cultural de Tiana i va 
crear la recordada revista “Tiana”. 
La “Cate” servia aleshores no sols per fer 
actes culturals, naturalment permesos per 
la “autoridad competente”, sinò també per 
a reunions clandestines, com la celebrada 
el 1968, quan un grup de vilatans va 
commemorar el 25è aniversari de la 
proclamació de la Declaració Universal 
dels Dret de l’Home. Parlem, que quedi clar, 
dels anys 50 i 60.

El 1973, quan es va considerar que calia 
lluitar contra la dictadura des de dintre,  
es va presentar a les eleccions municipals 
pel “tercio familiar” juntament amb Patxi 
Rodrigo i les van guanyar i, al mateix temps, 
es va aconseguir que Joan Tartera entrés pel 
“tercio sindical” i, ja com a regidor, va crear la 
inoblidable “Comissió de Cultura”, en la que 
podia integrar-se qualsevol tianenc i que 
va dur a terme una ingent tasca cultural. 
Destaquem, com exemple, l’organització de 
l’homenatge a Lola Anglada, el 1978. 
A començaments de 1975 va ser l’impulsor 
i l’ànima de la implantació a Tiana de 
Convergència Socialista de Catalunya, 
que l’any següent esdevindria el PSC.
Finalment, el 1979 va encapçalar la 
llista socialista a les primeres eleccions 
municipals, que va obtenir 5 regidors, els 
mateixos que CDC, però el pacte amb 
l’únic regidor del PSUC va suposar que fos 
el primer alcalde de la democràcia. Encara 
no un any després aquest regidor, malgrat 
el pacte, va votar amb el grup convergent 
contra els pressupostos. Això va suposar 
que, unànimement, l’assemblea tianenca 
del PSC decidí que els seus regidors 
renunciessin als càrrecs i va suposar que 
accedís a l’alcaldia en Josep Maria Galceran, 
però aquesta és una altra història, sobre la 
qual algun dia tornarem.
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EL GALLINER
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RAFAEL BALLÚS EN EL RECORD FENT POBLE DES DE L’OPOSICIÓ

El 15 d’octubre de 2015, en el 75è aniversari 
de l’afusellament del president Lluís 
Companys, el president Mas va ser citat a 
declarar davant el TSJC per haver convocat 
la consulta del 9N; un fet lamentable si 
es té present que complia un mandat del 
Parlament de Catalunya. Sortosament, la 
ciutadania, i més de 400 alcaldes, li van 
fer costat a l’entrada del Tribunal. No així 
l’alcaldessa de Tiana, repetint l’absència 
del 4 d’octubre de 2014 al Palau de la 
Generalitat en la trobada d’alcaldes i 
alcaldesses. 

En les eleccions al Parlament del 27S, 
l’objectiu compartit i la bona entesa dels 
grups de la campanya de JUNTS PEL SÍ, 
van fer possible uns excel·lents resultats. 
Va quedar ben clar que Tiana és un poble 
sobiranista: un 64% dels vots van ser per 
a partits independentistes, és a dir, per 
JUNTS PEL SÍ i la CUP. Els resultats, que ens 
satisfan molt a títol personal, ens fan sentir 
dipositaris de la confiança d’una part molt 
significativa del poble per seguir treballant 
pacíficament i democràticament a fi 
d’assolir la llibertat definitiva per al nostre 
país. Però sabem que el camí no serà fàcil... 

El passat Ple del dia 6 d’octubre, el PSC 
va presentar una moció sota el títol 
“MOCIÓ PER NO JUDICIALITZAR LA 
POLÍTICA A CATALUNYA”, amb frases tan 
incomprensibles com “l’error del President 
Mas d’utilitzar, per a preguntar sobre 
l’encaix de Catalunya a Espanya” o “els 
partits que han estat governant els darrers 
anys a Catalunya i Madrid, partits que no 
han estat capaços d’obrir un procés de 
diàleg”. La moció no va prosperar, tot i que 
una ERC condicionada pel pacte de govern 
signat amb el PSC s’hi va abstenir, en lloc 
de votar-hi clarament en contra.  

En el mateix Ple, CDC/DC vam presentar 
una Moció amb ERC en suport al president 
Mas, l’exvicepresidenta del Govern, Joana 
Ortega i la consellera d’Educació, Irene 
Rigau; aquesta moció sí que es va aprovar, 
amb els nostres vots, els d’ERC, JUNTS per 
Tiana, PSC i la CUP, i un vot en contra del PP. 

Si voleu estar informats de les activitats 
i accions de CDC/DC, seguiu-nos a: 
cdc.cat/tiana;
facebook.com/cdctiana; 
twiter.com/cdctiana.

EL MUNICIPALISME AL COSTAT DEL PROCÉS

Des de la CUP Tiana volem donar veu als 
moviments socials. Aquest mes cedim l’espai 
a la plataforma “Absolució Franz i Adrià”. 
En Franz Estartús és veí de Tiana, molt 
conegut, arrelat al poble i molt estimat 
pels qui el coneixem. Endavant estudiants 
organitzades! Si ens toquen a una, ens 
toquen a totes:

T’imagines ser a la Universitat, assabentar-te 
de que poc després es fa una manifestació 
per protestar pel desallotjament d’un espai 
històric com Can Vies, anar-hi i no tornar 
a casa fins tres dies després perquè t’han 
detingut de manera aleatòria entre els 
manifestants? T’imagines que per prendre la 
decisió de solidaritzar-te amb un col·lectiu 
emblemàtic, estimat pels seus veïns i veïnes, 
un bon dia t’acusen sense motiu de danys i 
desordres públics i et demanen 3 anys i mig 
de presó? 
Això és el que està passant a en Franz, veí de 
Tiana, i l’Adrià, veí de Reus; dos estudiants 
de l’UPF compromesos amb la defensa de 
l’educació pública; el destí dels quals es va 
tòrcer de manera arbitrària el 28 de maig de 
2014 per culpa d’una detenció que avui en 
dia encara no té cap fonament ni explicació. 
Només hi ha el testimoni de tres agents de 
policia, sense cap altra prova. Caldrà veure 
si el jutge atorga més credibilitat al policia 
pel sol fet de ser-ho o l’atorga als acusats i 
testimonis; que desmenteixen una acusació 
surrealista i que posen sobre la taula que 
l’actuació policial d’aquells dies va ser 
desmesurada i que es va utilitzar la detenció 
massiva i arbitrària com un mitjà per frenar 
les protestes.  

Com ens pots ajudar? A l’espera de la data 
del judici, el Grup de Suport d’en Franz i 
l’Adrià organitzem xerrades, difonem el cas, 
expliquem la situació per la que passen els 
nostres companys… Contacta amb nosaltres 
(absoluciofranzadria@gmail.com) i posem-
nos mans a la obra. Si vivim en democràcia 
no és per tolerar ni per ignorar casos com 
aquest. Juntes som més fortes! Visita també 
la nostra web. 

Plataforma Absolució Franz i Adrià
absoluciofranzadria.cat
@absolucioFA

CUP Tiana
tiana.cup.cat / tiana@cup.cat
@CUPTiana

UNITAT PER ACONSEGUIR UN PAÍS LLIURE

Primer de tot voldriem donar les gràcies 
a les més de 400 persones que en les 
passades eleccions del 27 de setembre van 
tornar a confiar en el PP i que ens van situar 
en 4a força política a Tiana davant del PSC, 
Podemos o Unió.

Em passat el mes de setembre i a mitjans 
d’octubre l’ajuntament comença a prendre 
decisions. Una d’elles, la congelació 
dels preus de l’escola bressol, va contar 
amb el nostre vot a favor. Malgrat ens 
hauria agradat baixar el preu, la situació 
econòmica encara ha de ser de contenció 
per no tornar a cometre errors del passat.

Queremos también mostrar nuestra 
disconformidad con el cambio de ubicación 
de la estelada, una bandera, no oficial, que 
separa y divide a los tianenses, situandola 
a la entrada del pueblo así como la retirada 
de la bandera de España del salón de 
plenos muncipal. ¿Cómo el PSC puede 
permitir esto?

Esperamos tener más fuerza en el 
ayuntamiento para corregir estas 
cuestiones que nada tienen que ver con el 
día a día de Tiana.

Malgrat no tenir majoria, el PP continua 
treballant dia a dia, per portar a Tiana en la 
bona direcció. El 20 de desembre teniu una 
bona oportunitat per tornar a confiar en el 
nostre projecte per Catalunya i per Espanya. 
Per continuar treballant junts, perqué 
sabem fer-ho i ho farem.

Bones festes!

Per contactar amb nosaltres:  
dparragi@hotmail.com
Diego Parra 
Portaveu municipal del PP

ABSOLUCIÓ FRANZ I ADRIÀ 100 DIES DE GOVERN 
I LA GUERRA DE LES BANDERES

Sra. ESTHER PUJOL MARTÍ (Alcaldia i Àrea de presidència)
• Càrrec: Alcaldessa
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518
• a/e: pujolme@tiana.cat
• Horari de visites: Dijous de 9.30h a 14.00h i de 16.30h a 19.00h 
   Altres visites concertades prèviament 
• Partit polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Sr. RICARD FABRA ESCOLÀ
• Càrrec: Primer Tinent d’Alcaldia
   Coordinador de l’Àrea de Gestió i Millora de l’Administració
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518 • a/e: fabraer@tiana.cat
• Horari de visites: Dimarts de 10.00h a 13.00h i de 17.00h a 19.00h 
   i divendres de 10.00h a 13.00h
• Partit polític: ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Sra. NÚRIA BLASCO CERVERA
• Càrrec: Segona tinent d’Alcaldia 
   Coordinadora de l’Àrea de Cultura, Esports i Activitats ciutadanes
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518
• a/e: blascocn@tiana.cat
• Horari de visites: Dimarts de 10.00 a 13.00h i dijous d’11.00 a 13.00h
• Partit polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
 

Sra. MARTA GUÀRDIA PUJADES
• Càrrec: Tercera tinent d’Alcaldia - Coordinadora Àrea de Benestar i Drets Socials
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518
• a/e: guardiapm@tiana.cat
• Horari de visites: Dimarts de 9.30h a 13.00h i de 17.00h a 19.00h, 
   i dijous de 9.30h a 13.00h 
• Partit polític: ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Sra. NÚRIA GARCIA SEGUER
• Càrrec: Quarta tinent d’Alcaldia
   Coordinadora Àrea de Via Pública i Urbanisme
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518
• a/e: garciasnr@tiana.cat
• Horari de visites: Dijous de 17.00h a 19.00h
• Partit polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Sr. XAVIER DOÑATE RODRIGO
• Càrrec: Regidor de sostenibilitat i Medi ambient
• Telèfon: 933955011 
• Fax: 934657518
• a/e: donaterx@tiana.cat
• Horari de visites: Dimarts de 17.00h a 19.00h i dijous d’11.00h a 13.00h
• Partit polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

HORARIS REGIDORIES

cdc.cat/tiana

(Demanar visita per telèfon o correu electrònic)

Sra. OLGA RUÉ CLARÓS Portaveu del Grup Municipal de CDC  •  Sr. JOAN CAÑADA BELMONTE CDC  •  Sr. JOAN GRAUPERA VERDERA CDC  •  Sr. ISAAC SALVATIERRA PUJOL Portaveu del Grup Municipal de Junts per Tiana   

Partit
Popular de 
Catalunya

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ: Sra. CRISTINA COMAS SPADA Junts per Tiana  •  Sr. ÀLEX ROSA GANDIA Portaveu del Grup Municipal de la CUP  •  Sr. DIEGO PARRA GIGANTE Portaveu del Grup Municipal del PP

Un poble funciona si té un bon govern i una 
bona oposició. Tiana ha arrencat el mandat 
amb un govern (PSC-ERC) fluix, sense 
projecte clar i dividit en moltes qüestions. 
Actuen d’esma. Comencem a sortir de la 
crisi i calen lideratges clars per no repetir 
els errors del passat i per engegar projectes 
engrescadors adaptats als nous temps. 
Des de Junts insistim a reclamar un projecte 
de poble fet a la mida del poble. 
Que expressi com som i com volem ser.

Junts defensa una educació pública i de 
qualitat per a tothom. Els preus de l’escola 
bressol municipal són cars i ja és hora 
que l’Ajuntament augmenti l’aportació al 
nivell d’anys anteriors. Els pares pagaran 
de mitjana 204 euros al mes. Una quota 
d’escola privada. És per això que vam 
votar en contra els nous preus en el 
ple municipal. 

El projecte d’arranjament del camí de 
l’Alegria s’ha fet amb presses per aconseguir 
una subvenció anunciada de fa temps. 
D’aquí ve la moció i les al·legacions 
presentades conjuntament amb CDC-DC i 
la CUP per evitar que es posi una placa de 
formigó al tram de dalt de l’ermita.

Volem que es compleixi la Llei de la 
Transparència, que es recuperi el Síndic de 
Greuges i blindar Ràdio Tiana del control 
partidista de l’alcaldessa. També hem 
proposat un pla de bona convivència entre 
veïns i propietaris de gossos, amb espais 
senyalitzats per poder passejar el gos sense 
lligar unes hores determinades. I un plec de 
condicions d’El Casal que garanteixi preus 
populars, més qualitat i una programació 
cultural pròpia. 

A juntstiana.cat trobareu tota la nostra 
activitat al carrer i als plens. Hem obert 
un Oficina d’Atenció a la Ciutadania on 
ens podeu fer arribar preguntes, queixes 
o suggeriments. I ara que ja sentim l’olor 
de les festes que s’acosten: 
Bon Nadal a tothom! 
El nostre primer Nadal JUNTS!

Agrupació d’electors Junts per Tiana

Les eleccions del 27 de setembre marquen 
el camí a seguir. Amb més d’un 77% de 
participació, un 48% dels electors van 
decidir votar llistes independentistes, 
mentre que un altre 39% van decidir votar 
llistes unionistes. La resta de vots no es 
poden comptar com a vots unionistes, 
ja que pertanyen a formacions polítiques 
que, si bé no han donat suport obertament 
a la independència, reivindiquen el dret del 
poble de Catalunya a decidir el seu futur.

Així doncs, és evident que les forces 
sobiranistes han obtingut un excel·lent 
resultat i han vist validat el seu programa. 
La victòria és molt més important si es té en 
compte que les votacions s’han produït en 
un entorn hostil, sota sospita de tupinades 
i davant una pressió sense precedents per 
part de l’aparell de l’Estat. En aquest sentit, 
potser val la pena recordar el paper de 
certs grups mediàtics, amb la col·laboració 
d’alguns bisbes i cardenals, fiscals i jutges, 
ministres, banquers... Fins i tot, com si 
es tractés d’una pel·lícula de Berlanga, 
hem assistit a tot un seguit d’episodis 
grotescs, com ara les resolucions fora de 
lloc de la Junta Electoral, la falsificació 
d’un comunicat del President de la Unió 
Europea, la pèrdua dels vots emesos pels 
catalans residents a l’exterior, i un llarg 
etcètera. Tot això, sota el silenci còmplice 
de les forces polítiques unionistes que, 
potser acomplexades per la virulència de 
la caverna mediàtica i pel creixement del 
sobiranisme arreu del territori, han perdut 
una oportunitat d’or per a justificar la seva 
existència mitjançant la defensa dels valors 
propis d’un estat democràtic.

Ara toca gestionar els resultats amb 
generositat. És evident que la pressió 
dels poders de l’Estat va encaminada a 
la mateixa direcció: evitar com sigui i al 
preu que sigui la investidura d’Artur Mas 
com a President. Però no s’aturaran aquí. 
Si ho aconsegueixen, després intentaran 
neutralitzar la resta de líders polítics 
sobiranistes. Aquesta qüestió ens hauria 
de fer reflexionar a tots plegats sobre què 
interessa més al país en aquests moments.
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