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Juan Ángel Recio
Cap del Grup del Laboratori 

de Models Animals i Càncer de l’Institut 
de Recerca de la Vall d’Hebron.

en un estudio realizado por el Profesor 
Sarewitz de la Universidad de Arizona 
que analizó dos ejemplos que reflejaban 
estos conceptos. En el siglo XVII en 
Massachussetts (USA), se dieron cuenta 
que el hecho de saber leer suponía tal 
fuente de conocimiento y beneficio 
para la comunidad que crearon una 
ley obligatoria para la enseñanza de 
la lectura en casa. Sin embargo, un 
siglo mas tarde, cuando se generó la 
primera vacuna efectiva para la viruela la 
mayoría de los médicos del mismo área 
(Boston, Massachussetts) se negaron al 
tratamiento debido a que éste no estaba 
respaldado por el “saber cómo” de 
aquellos tiempos. 

Hoy en día esta situación se ha revertido. 
Mientras que la mayoría de los niños 
pasan por un estricto calendario de 
vacunaciones plenamente aceptado 
que casi nadie se salta, aumenta 
escandalosamente el fracaso escolar. 
Cuando el “saber cómo” se establece de 
una manera robusta, tiene la cualidad 

Conocer es una palabra que en sí misma 
implica el hecho de percibir, averiguar, 
entender, saber… Sin embargo, su 
utilidad queda diezmada si no se sabe 
cómo usar. Esto que parece una cuestión 
simple, introduce el concepto de “saber 
cómo”, que es mucho más que el simple 
conocimiento de algo. Implica el poner 
el conocimiento en funcionamiento 
dentro del mundo real. Así es como 
los descubrimientos científicos y 
tecnológicos llegan a formar parte 
de tratamientos médicos rutinarios, 
utensilios y tecnología que utilizamos 
cada día (Internet).

El mundo real nos muestra que este 
concepto está distribuido de manera 
desigual. Pero… ¿por qué? Por su 
profundidad y complejidad, y aun 
teniendo pleno conocimiento del “saber 
cómo”, ¿está aceptado socialmente? 
Estas ideas se pusieron de manifiesto 

Juan Ángel Recio s’escapa una estona 
del laboratori per atendre’ns. 

És diumenge i per a la majoria de gent 
és un dia festiu. Per a ell, no. 

“Las moléculas no hacen fiesta!”. 
Actualment, la seva feina es centra 
en l’estudi genètic i molecular del 

melanoma amb la finalitat de trobar 
noves teràpies efectives contra 

aquesta malaltia. 
Va estudiar biologia molecular i durant 

deu anys ha treballat als Estats Units. 
Va tornar fa set anys per fer-se càrrec 

d’aquesta branca de l’Institut de Recerca 
de la Vall d’Hebron i encara el futur amb 

cert pessimisme; lamenta la mancança 
de plans estratègics, de fites concretes, 
i de control. Reivindica la capacitat que 

tenim tots de fer-nos preguntes, i de 
treballar de manera eficient 

i responsable durant vuit hores. 
“Si lo puedes hacer bien, 

no lo hagas mal”. 

de alentar a la acción, de establecer una 
aceptación general de algo en lo que 
se puede confiar. El “no saber cómo” 
representa realmente un reto por que 
al fin y al cabo es realmente duro hacer 
algo cuando no se tiene la manera de 
solventar el problema, y no siempre la 
solución viene por parte de la ciencia y 
la tecnología. 

Actualmente, nuestra realidad social nos 
plantea nuevas situaciones complejas en 
las que el “saber cómo”y/o la aceptación 
del “saber cómo” aparecen como un 
requerimiento urgente para ver la luz 
al final del túnel. Enseñar a utilizar el 
conocimiento a nuestra descendencia 
debería constituir una obligación, una 
parte esencial de la educación parental 
e institucional. Si esto fuera así, se 
produciría un proceso que estableciera 
soluciones a problemas tan predecibles 
como los que hoy en día puede predecir 
la tecnología.

Juan A. Recio

El Conocimiento es poder 
solo si se sabe cómo usarlo



Croada dels Amics de Sentromà 
per conservar les restes

Prosperitat i negoci 
a Can Sentromà

LA NOTÍCIA
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El jaciment obre les seves portes per 
mostrar la restauració de la vil·la romana 
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional

Mulsum, el vi per allargar la vida

La vil·la romana de Can Sentromà 
es va descobrir ara fa més de 75 
anys després d’un fort aiguat que va 
destapar les restes. Des de llavors un 
grup de tianencs interessats de forma 
amateur per l’arqueologia, amb el baró 
d’Esponellà com a mecenes, 
van treballar molt per desenterrar el 
jaciment i posar-lo en valor. 

Al 1973 Can Sentromà va ser 
declarat Conjunt Històric i al 1985 la 
Generalitat ho va declarar Bé Cultural 
d’Interès Nacional. Però al llarg dels 
anys el jaciment ha patit èpoques 
d’abandonament i deteriorament per 
les inclemències del temps i, fins i tot, 
l’amenaça pel traçat de la futura B-500.

Ara la feina dels Amics de Sentromà 
ha donat els seus fruits i han pogut 
obrir les portes del jaciment després 
que el Departament de Cultura de la 
Generalitat restaurés el passat mes de 
novembre una part de les restes. 

El president de l’entitat, Xavier Galceran, 
s’ha mostrat “molt satisfet” tenint 
en compte que la vil·la romana fa 
patent la llarga història del nostre 
territori i enriqueix el patrimoni natural 
i cultural amb un edifici i unes 
col·leccions ubicades en una vall 
declarada espai protegit.

L’origen de Can Sentromà arrenca de la 
primera romanització del país. 

Un cop conquerida la zona de la 
Laietània els soldats romans rebien
com a jubilació 25 hectàrees de terreny 
on poder gaudir dels seus últims anys 
de vida. D’aquell soldat neix la vinculació 
del vi amb Tiana que dura fins els 
nostres dies, ja que aquell membre 
retirat de l’exèrcit romà va dedicar la 
seva vil·la bàsicament a la producció 
i a la comercialització del vi i els cereals. 

El vi que s’hi produïa no era per a 
paladars fins, sinó que sortia en vaixells 
des de Badalona fins a contrades 
europees per al consum de les tropes, 
barrejat amb aigua.

Amb el temps i amb la decadència 
urbana en benefici del món rural, 
la casa va anar prenent un caire més 
residencial, es va enriquir amb objectes 
ornamentals i va estar dotada fins i tot 
de termes particulars. 

Per a la jornada de portes obertes 
l’Associació d’Amics de Sentromà va 
voler que els visitants es traslladessin 
a l’època romana, no només amb la vista 
sinó també a través del gust. És per això 
que van fer portar el Mulsum, un vi de 
la vil·la romana de Mas des Tourelles 
(Sud de França) elaborat seguint 
fidelment els mètodes d’elaboració 
de l’època i ho van poder fer amb 
una tassa commemorativa elaborada 
expressament per a l’ocasió.

Els escriptors llatins Luci Columel·la i Gai 
Plini, de l’epoca del s. I dC, deien que 
aquest vi tenia fama d’allargar la vida i 
mantenir la joventut i la virilitat. Un vi 
que tenia com a base el most fermentat 
amb fruites i alguns productes dolços, 
que eren reduïts fins aconseguir una 
mena d’arrop i després de la fermentació 
s’hi afegien altres ingredients com la mel 
o múltiples espècies.

L’Associació d’Amics de Sentromà va 
organitzar el 7 d’octubre una jornada 
commemorativa dels 2.000 anys 
de vi a Tiana. Les 250 persones que 
es van desplaçar al jaciment van fer 
una visita guiada a les instal·lacions 
romanes de Can Sentromà, centrada 
especialment en els aspectes vinícoles 
de les restes arqueològiques i van poder 
tastar el Mulsum, un vi fet seguint 

fidelment els mètodes d’elaboració 
del segle I dC. Els assistents a aquesta 
jornada commemorativa també van 
poder conèixer un capítol de la història 
dels orígens del municipi gràcies 
a la xerrada que va oferir l’arqueòloga 
del Museu de Badalona Montserrat 
Comas, investigadora del comerç 
del vi de l’època romana i en especial 
de la zona de la Laietània.

Estem satisfets que la vil·la 
s’hagi pogut restaurar 

en els complicats moments 
econòmics que vivim

Xavier Galceran



Arriba la tardor i amb ella augmenta 
la presència de fulles als nostres carrers. 
És per aquest motiu que en aquesta 
època hem de ser especialment curosos 
amb la neteja del nostre municipi.  
No obstant, hem de distingir la presència 
de fulles pròpies de l’arbrat de l’època de 
l’any, de la brutícia i les bosses de brossa 
o deposicions d’animals de companyia.

Des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament s’ha previst avançar les 
podes de l’arbrat municipal i mitjançant 
l’agent cívic i dues persones contractades 
a través dels Plans d’Ocupació de la 
Generalitat, s’està procedint a identificar 
els veïns que deixen voluminosos 
i bosses de brossa barrejada al voltant 
dels contenidors de la recollida selectiva. 

A banda, s’estan realitzant un conjunt 
de neteges i desbrossats intensius a 
les rieres, marges i solars municipals, 
actuacions de desherbat dels escocells 
i retallada de les branques dels arbres.

Durant els darrers dos mesos s’han 
realitzat una vintena d’identificacions 
a diferents veïns als quals s’ha formulat 
un advertiment. Els excrements dels 
gossos, són un altre dels problemes 
de neteja amb els que sovint ens trobem, 
i és per aquest motiu que s’insta als seus 
propietaris a dipositar els excrements a 
les papereres específiques amb bosses 
que hi ha als parcs i jardins del municipi. 
Aprofitem per recordar a tothom que si 
es detecta la reincidència es procedirà 
a sancionar. L’ordenança de convivència 
ciutadana estableix sancions de 60 
a 600 €.

Tenir un poble més net 
és responsabilitat de tots i totes, 
afecta a la nostra qualitat de vida 
i ens repercuteix econòmicament.

ÉS D’ACTUALITAT

Tiana Pedala 2012

El passat diumenge 30 de setembre 
en el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura que es celebra a 
Catalunya i arreu d’Europa i coordinada 
pel Bicicleta Club de Catalunya (BACC), 
es va dur a terme la “PEDALA 2012, 
una pedalada contra el canvi climàtic” 
que permet difondre i promocionar 
de manera lúdica vehicles i mitjans 
de transport menys contaminants.

L’acció va consistir en fer una pedalada 
per sensibilitzar vers l’ús de la bicicleta 
com a eina per lluitar contra el canvi 
climàtic, fomentant entre tots que un 
dia a l’any no produïm emissions de 
gasos contaminants. 

La pedalada, en la que hi van participar 
més d’un centenar de persones i que 
es va organitzar amb el suport de 
Saltamarges BTT, més enllà de contribuir 
en un estalvi efectiu de les emissions 
de CO2 i que va ser d’un total de 18,75 
Kg, va servir per gaudir d’una activitat 
matinal i familiar en la que es va animar 
a tots els participants a continuar fent ús 
de la bicicleta com a mitjà de transport, 
per tal d’assolir una societat amb una 
mobilitat més sostenible, i a sentir els 
carrers on normalment hi circula una 
elevada intensitat de trànsit, una mica 
més silenciosos i més nostres. 

La pedalada va concloure amb un 
esmorzar ecològic i obsequis per a tots 
els participants. A més es van fer tallers 
i es van posar uns infables per als 
més petits.

www.pedala.org

El millor residu: 
el que no es produeix 

El 18 de novembre tornarem a comptar 
amb la Fira de Segona Mà. 

També podrem reflexionar sobre com 
consumir millor, ja que les botigues 
de la Xarxa de Comerç verd de Tiana 
tindran a disposició els punts de retorn 
del cabàs.  

A la Biblioteca podrem consultar un 
conjunt d’experiències i llibres sobre 
aquesta temàtica tot prevenint la 
generació de residus amb la utilització 
del punt d’intercanvi de llibres. 
A banda es realitzaran altres activitats: 
un taller de redecoració de llapis 
(19 de novembre a les 18h), un taller 
de costura bàsica: “puntades a mà a 
l’abast de tothom” per aprendre a reparar 
peces de roba i els sargits més bàsics 
(26 de novembre a les 18h) i l’hora del 
conte d’aquella setmana també explicarà 
un conte sense residus (29 de novembre 
a les 17.30h).

El Punt d’Informació Juvenil prepara 
dues exposicions: una de “pongos”, allò 
que et regalen i no saps on posar i una 
de complements realitzats amb materials 
reciclats, a més de dos tallers, un de 
reparació de bicicletes (17 de novembre 
a les 17h) i un altre de cuina “A la cuina 
no llencem res!” adreçat als més joves per 
aprendre a aprofitar les restes de menjar 
(el 30 de novembre les 17.30h).

El programa de la setmana europea de 
prevenció de residus ha estat elaborat 
amb l’activa participació del Consell del 
Medi Ambient i Sostenibilitat.

www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem
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Registre de sol·licitants 
d’habitatges de protecció 
oficial a Catalunya

Recentment s’ha obert el Registre de 
sol·licitants d’habitatges de protecció 
oficial. Això és fruït d’haver-se formalitzat 
un conveni amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, per disposar d’un Registre 
Municipal de sol·licitants d’HPO 
i que suposa per part dels ciutadans 
i ciutadanes que hi estiguin interessats, 
poder formular aquest tràmit 
administratiu des del propi Ajuntament 
i no haver de desplaçar-se a Barcelona 
o al Consell Comarcal del Maresme 
(Mataró). Per poder ser adjudicatari/ària 
d’un habitatge de protecció oficial (venda 
o lloguer) és un requisit imprescindible 
estar inscrit en aquest Registre i, 
no és només per a la propera adjudicació 
d’HPO en règim de lloguer, sinó per 
a les properes que hi puguin haver.

Els interessats s’han de posar en contacte 
amb l’Ajuntament per sol·licitar la 
inscripció i han de complir una sèrie 
de requisits com són: 

• Ser major d’edat.
• Tenir necessitat d’habitatge. 
• Estar empadronat/da a Tiana. 
• Complir el límit d’ingressos màxims 
i mínims que estableix la normativa dels 
HPO per a les persones adjudicatàries. 
 
Cal aportar tota aquella documentació 
acreditativa del compliment dels requisits 
exigits (dades generals, econòmiques 
i financeres, relatives a la demanda 
d’habitatge,...)

Tota la informació referent al Registre 
es pot consultar a la pàgina de la 
Generalitat: 

Tiana més neta La biblioteca 
recomana

De tothom és sabut que en una 
biblioteca hi podem trobar llibres. 
Llibres fantàstics, llibres gruixuts, llibres 
prims, llibres que ens agraden i d’altres 
que no tant. Però... quin és el millor llibre 
que podem llegir?

Aquesta és de les poques respostes que 
molt probablement el vostre bibliotecari 
no us podrà respondre, el què sí que 
podrà fer és orientar-vos i oferir-vos 
diferents propostes de lectura en funció 
del què vosaltres tingueu ganes de llegir. 

Aquestes recomanacions que fem els 
bibliotecaris, donen un valor afegit a 
aquest equipament cultural del nostre 
municipi que és la biblioteca.

Un altre valor afegit, és que no ens 
volem limitar a quedar-nos entre les 
nostres quatre parets, sinó que volem 
arribar a tothom allà on sigui. Per això, 
contínuament publiquem recomanacions 
de llibres fetes per experts. La Biblioteca 
Virtual o el Bloc de la Biblioteca en 
són dos exemples, on hi trobarem 
recomanacions setmanals de llibres, 
música i vídeos vistos o llegits 
per professionals. 

A més aprofitant els coneixements 
de totes les biblioteques del Maresme, 
s’ha iniciat un projecte en el portal 
cultural La Comarcal Edicions on també 
es publiquen comentaris sobre llibres, 
música o cinema.

Tot aquest coneixement dels experts, 
posats al vostre abast, fa molt més 
fàcil que sigueu vosaltres qui pugueu 
respondre la pregunta que abans us 
formulàvem: quin és el millor llibre 
que puc llegir?

25 de novembre: 
dia contra la violència 
envers les dones

Els contes són el primer apropament a la 
lectura i són un material privilegiat per 
a l’aprenentatge dels rols sexuals. Si ens 
fixem en els exemples que es transmeten 
a través de la major part dels contes 
observem que es fa una distinció bàsica 
depenent del sexe. D’aquesta manera, 
es potencien capacitats i habilitats 
diferents i en molts casos oposades. 

En definitiva, els contes, ens “guien” 
respecte el que la societat espera dels 
nens i les nenes. Sols cal pensar en 
la ventafocs, per posar un exemple,  
per comprendre l’abast dels rols i els 
estereotips en la formació del gènere; 
així, els nens han de ser valents, decidits 
i no plorar, mentre que les nenes han de 
ser delicades, boniques o dependents. 

És curiós que oferim aquests models 
sense introduir elements crítics, 
especialment quan els contes han deixat 
pas a altres mitjans de comunicació 
-cinema o publicitat, entre d’altres- 
i es transmeten valors -estereotipats- 
en posteriors etapes de la vida. 
Com entendre sinó l’èxit de la saga 
“Crepúsculo” en els nostres adolescents 
i joves?

Llegir contes no sexistes, veure dibuixos 
animats no sexistes o pel·lícules de 
cinema no sexistes ens permetrà 
transmetre valors d’igualtat. Al cap i a 
la fi, trobar-se amb princeses que no es 
vulguin casar, pares que s’ocupen de les 
tasques domèstiques i de la cura dels 
infants o dones científiques, hauria de ser 
una pràctica totalment normalitzada. 

Si prevenim els comportaments sexistes 
i oferim altres models de relació 
estarem formant persones en igualtat, 
avançant en la construcció de nous 
models d’identitat i afectivitat.

ÉS D’ACTUALITAT

Mou-te en la direcció correcte S’inicia el procés per poder optar a un 
habitatge d’HPO a Tiana

Arriba novament la setmana europea 
de la prevenció de residus i un any més 
Tiana s’hi adhereix 

La netedat de l’espai públic és cosa de tots, 
Ajuntament i ciutadans/es

Coeducació: la primera eina per prevenir 
la violència masclista

Quin és el millor llibre que puc llegir?

http://www.registresolicitants.cat/registre/ 
i així mateix en aquesta adreça es pot 

complimentar directament la sol·licitud que 
posteriorment s’haurà de presentar a l’Ajuntament



Tiana rep 
el Pla Director 
de Clavegueram

El 17 de setembre el diputat 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 
de la Diputació de Barcelona, Sr. Alberto 
Villagrasa, va lliurar a l’Alcaldessa de 
Tiana, el Pla Director de Clavegueram 
del municipi, que ha estat elaborat per 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la dita 
diputació i constitueix una eina bàsica 
per planificar les inversions que han de 
garantir la funcionalitat de la xarxa.
La redacció del Pla sorgeix de la 
voluntat conjunta de l’Ajuntament de 
Tiana i de la Diputació de Barcelona de 
solucionar les deficiències de la xarxa 
de clavegueram i drenatge que pot 
patir el municipi, i dotar-lo d’un sistema 
modern, mediambientalment sostenible 
i que doni una resposta adient als canvis 
urbanístics plantejats.

La xarxa de clavegueram del municipi 
s’ha desenvolupat sempre tenint les 
rieres com a medis receptors, (Riera 
d’en Font i Riera de Tiana). Per la seva 
orografia i especialment els forts 
pendents dels carrers, el municipi no és 
propens a patir inundacions i en general 
aquestes es troben associades al pas de 
les rieres pel mig de l’entramat urbà.

Al Pla Director de Clavegueram s’hi 
proposen les actuacions i recomanacions 
que cal executar per corregir els dèficits 
de la xarxa, es valoren econòmicament 
i s’hi estableixen prioritats, especialment 
en les zones de Can Guinart/Camí dels 
Francesos, Cr. Cals Frares/Can Gaietà 
connexió amb la Riera d’en font, 
entre d’altres. 

Per a l’elaboració d’aquest treball, que ha 
tingut un cost de 33.480 €, assumits en la 
pràctica totalitat per la Diputació, s’ha fet 
un inventari dels 39,67km de col·lectors i 
els 1.168 pous de registre de la xarxa de 
clavegueram, situant-los sobre un plànol 
i recollint-ne totes les característiques.

La Diputació proposa una inversió 
de 858.000€ per millorar la xarxa

Festivitat de Sant Bru

El passat dia 6 d’octubre els veïns i veïnes 
del carrer Sant Bru van celebrar la festa 
en honor al sant que dóna nom al carrer. 

Una celebració que ja té més 
de 150 anys.

Els actes van començar a les 5 de la tarda 
amb el tradicional rés del rosari que va 
aplegar a la majoria de veïns i veïnes 
que ja havien fet les seves ofrenes al sant. 

Seguidament va tenir lloc l’actuació 
de l’Ot que amb la seva guitarra va 
dedicar una cançó a Sant Bru. 
 
Per acabar, i mentre els assistents 
degustaven pastes i cava, es va fer 
un sorteig de les manualitats que havien 
fet els veïns i veïnes. 

Aquest any, però, la festivitat de Sant 
Bru ha estat carregada d’un caràcter 
especial amb l’entronització d’una imatge 
de Bru de Colònia a l’exterior de l’absis 
de la basílica de la Sagrada Família, 
junt a d’altres sants fundadors d’ordres 
religioses. Aquest acte va tenir lloc el matí 
del mateix dia 6 d’octubre.

Els Amics de la Cartoixa, múltiples 
ciutadans de la vila i diversos 
representants de l’Ajuntament van assistir 
a la benedicció de la imatge que deixa 
testimoni del lligam de l’orde cartoixà 
amb l’obra d’Antoni Gaudí.

Una diada plena d’actes commemoratius
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Balanç del conveni 
d’aparcament 
amb Montgat

L’Ajuntament de Tiana fa balanç del 
conveni que es va signar amb Montgat 
per intercanviar piscina descoberta per 
un tracte preferent als aparcaments de 
les estacions, zona de la platja i centre 
i l’Alcaldessa Esther Pujol afirma que 
encara “hi ha termes per millorar” 
però que “seria negatiu per a nosaltres 
que es trenqués i no podem permetre 
que els vehicles tianencs paguin una 
taxa de 150€”. Des de la posada en marxa 
del conveni, 137 tianencs han adquirit 
l’abonament anual d’aparcament, mentre 
que més de cinc-cents montgatins han 
comprat l’abonament de la piscina 
municipal per a la temporada d’estiu. 

Aquest augment en el nombre d’usuaris 
així com les negociacions amb l’empresa 
prestadora de l’explotació de la piscina 
han fet que es revertís la situació 
econòmica d’aquest servei. 
I és que mentre l’any passat la piscina 
tenia un dèficit d’11.000€, aquest any s’ha 
tancat la temporada amb un superàvit 
pràcticament de la mateixa xifra, 
concretament, 10.818€. 

D’altra banda, durant aquests mesos, 
l’Ajuntament de Tiana ha instat al 
consistori montgatí a millorar l’adequació 
dels aparcaments. Malgrat això Tiana 
no renúncia a recuperar places buides 
ubicades al Passeig de la Palmera 
–zona de la N-II- o altres zones de 
Montgat susceptibles de ser ocupades 
indistintament per vehicles d’ambdós 
municipis (la policia local de Tiana està 
portant controls aleatoris de l’ocupació 
d’aquestes places). És per això que el 
govern local es planteja portar mesures 
específiques al respecte – com reserves 
d’aparcament per a tianencs en aquestes 
zones- per tal de negociar i aconseguir 
una major reciprocitat del conveni.  

ÉS D’ACTUALITAT
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L’Ajuntament de Tiana 
signa un conveni 
amb el CE Sant Gabriel

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de Tiana i el Club Esportiu Sant Gabriel 
han signat un conveni de col·laboració 
per a la utilització del camp municipal 
d’esports per a entrenaments i partits. 
El club de Sant Adrià de Besòs com 
a contraprestació per l’ús del camp 
realitzarà una aportació de 6.000€ a 
l’Ajuntament per la temporada 2012-13. 
La regidora d’Esports, Núria Blasco, 
ha valorat positivament aquesta iniciativa 
ja que permet una major utilització de les 
instal·lacions esportives municipals. 
El Club Esportiu Sant Gabriel és una 
entitat amb una especial dedicació al 
futbol base i la seva experiència pot 
servir de referència i col·laboració a 
l’esport base de Tiana. 

Per la seva banda, el president del CCE 
Tiana, Aniceto Riera, veu amb reticència 
el fet que el camp municipal d’esports 
estigui sobreocupat, especialment quan 
el club aquesta temporada ha incorporat 
dos equips nous, l’aleví i el benjamí però 
tot i així, ho veu positiu “si finalment 
els diners que rebi l’Ajuntament 
repercuteixen en una millora de 
les instal·lacions”.

La vigència del conveni és per a la 
temporada 2012-2013 (de setembre a 
juny). El Club Esportiu Sant Gabriel podrà 
fer ús del camp municipal d’esports per 
a entrenaments i partits dins les franges 
horàries que li seran indicades per la 
Regidoria d’esports. Concretament venen 
a entrenar els equips base del femení fins 
a juvenil.

El club de Sant Adrià aportarà 6.000€ 
per temporada

La piscina municipal tanca la temporada 
amb un superàvit d’11.000€

ÉS D’ACTUALITAT

L’1 d’octubre Ràdio Tiana va començar 
la programació de la nova temporada, 
la dissetena de l’emissora municipal. 
La graella de programes 2012-2013 s’ha 
iniciat amb noves incorporacions 
i d’altres projectes que ja formaven part 
de la graella, comptant d’aquesta manera 
amb un total de 24 programes.
 
Com a novetat, destaca la recuperació 
de l’espai de debat polític “Ara i Aquí” 
que cada dimarts convida un portaveu 
de cada partit polític amb representació 
a l’Ajuntament, per tal de fomentar una 
tertúlia sobre temes d’actualitat, tant 
local com general. Al mateix temps, 
es complementa la programació dels 
Serveis Informatius, els dies laborables 
des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, 
a través d’informatius i butlletins horaris.

La música també té un espai destacat 
amb programes especialitzats en estils 
com el blues (“La música del diable”), 
la música del record (“L’envelat”), 
la música independent (“Murmuri” 
i “Indigen”), la música catalana 
(“Tot musicat”) o les sardanes. 
L’esport (“La Rematada i “Pal i llàstima”), 
la ciència (Pa ciència, la nostra), 
la literatura (“Llibrepensadors”), 
la tecnologia (“Mossega la poma”), 
l’espai de joves (“Prem el Play”, 
“Sense vergonya” i “Expel the Grace 
Radio”) o els viatges (“Argonauta”), 
completen l’oferta d’aquesta temporada.

Així mateix, tota la programació de Ràdio 
Tiana es pot recuperar per escoltar-la 
o descarregar-la al servei de “ràdio a la 
carta” a través de la plataforma iVoox 
i es pot seguir l’actualitat de l’emissora 
a través de les xarxes socials.

Ràdio Tiana 
estrena temporada

Setmana gastronòmica 
de la cuina de tardor
i el bolet de Tiana

Del 9 al 18 de novembre els restauradors 
i cellers de Tiana participaran en la 
setmana gastronòmica de la cuina 
de tardor i el bolet. Al llarg de dos caps 
de setmana, oferiran atractius menús 
i plats originals a la carta on l’ingredient 
principal serà el bolet, maridat amb vi 
DO Alella. 

La participació dels restauradors per 
a aquestes jornades s’ha mantingut 
i fins i tot s’ha ampliat a restauradors 
de municipis veïns com Montgat. 

Hi col·laboren El Casal de Tiana, 
l’Avi Mingo, Can Roca, Mas Corts, 
Les Terrasses de Sant Romà, Tirati Tiriti, 
la Taula de la Paquita i Fonda Marina 
de Montgat.  

Dins del marc de la setmana 
gastronòmica, s’han organitzat activitats, 
amb la col·laboració de la biblioteca 
i tianencs i tianenques, com són una 
sortida guiada per la Serralada de Marina 
per conèixer els bolets, una xerrada 
micològica “bolets de la Serralada de 
Marina i les seves característiques 
i importància per l’ecosistema local” 
a càrrec de Pere Sánchez amb degustació 
de bolets i vi de la DO Alella, una 
exposició “Fongs: bolets i floridures” 
cedida per l’escola Natura de Badalona 
i aquest any, com una de les activitats 
més atractives, i amb la intenció de 
promocionar el teixit productiu local 
i fomentar el coneixement de Tiana com 
a municipi que forma part de la DO Alella, 
els cellers locals ens presenten les visites 
a les seves instal·lacions.
 
Per a més informació podeu consultar 
la web www.tiana.cat

La nova graella de programació recupera 
la tertúlia política

Gaudeix dels productes de casa nostra

La programació es pot descarregar al 
servei de ràdio a la carta d’ivoox.com

El Club Esportiu Sant Gabriel és 
una entitat amb una especial 

dedicació al futbol base
Núria Blasco
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La Festa Major de Tiana ha comptat amb 
nombroses novetats en aquesta edició 
2012; a un pregó infantil fruit de la pròpia 
Comissió de Festes, cal sumar l’activitat 
“Fes sonar les sirenes”-organitzada per 
la Regidoria de Prevenció i Seguretat 
Ciutadana-, l’Enrucada  o la gimcana 
de l’Agrupament Escolta Roger de Flor, 
entre d’altres. Els actes del Xiringuito del 
Dr. Mascaró, amb el Buzz com a activitat 
més destacada, i el tradicional ball de 
Festa Major i la plena, consoliden la seva 
posició dins del programa d’actes. 

La jornada festiva va començar el dijous 
13 de setembre a la Plaça de la Vila, on 
el balcó de l’Ajuntament es va vestir de 
gala amb un pregó infantil a càrrec del 
CB Tiana, mentre que al vespre Primitiva 
Reverter i Roger Tartera esdevenien 
els pregoners adults amb una defensa a 
la Tiana de les persones i a la cultura 
de la proximitat. 

La nit va finalitzar amb l’actuació 
d’Improshow, un espectacle de monòlegs 
que va sorprendre positivament a propis i 
estranys i va permetre un final de nit 
ple d’humor. 

L’Enrucada, un recorregut pels camins 
de Tiana 
Dissabte va estar marcat per la presència 
de més de 450 participants corrent per 
les muntanyes i els carrers de Tiana. 

La cursa, amb un recorregut de més 
d’onze quilòmetres i amb un desnivell 
fort, va entusiasmar als atletes locals 
i forans i va permetre que el bomber 
badaloní Jordi Muntalat, amb un temps 
total de 52 minuts, fos el guanyador 
en la categoria masculina. Laia Cuevas, 
procedent del municipi veí d’El Masnou, 
va ser la primera atleta en categoria 
femenina, amb un temps total d’1h i 2m. 

L’Enrucada, un recorregut 
pels camins de Tiana 

Una Festa Major de Sant Cebrià amb novetats que convencen als tianencs
Iniciatives com el pregó infantil o l’Enrucada van fer més atractiva una Festa Major que va mantenir altres actes clàssics com el Ball de Festa Major, 
el Xiringuito del Doctor Mascaró o el ja tradicional castell de focs malgrat la reducció pressupostària

Assenyalar la bona participació ciutadana 
(més de 50 voluntaris repartits en 
diversos punts d’avituallament) així com 
la col·laboració d’espònsors vinculats 
a l’àmbit esportiu per un acte que 
va aplegar el suport de la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament i de la 
Diputació de Barcelona.

Amb l’objectiu de promoure 
activitats adreçades a tots els públics 
i, especialment, al públic infantil,  
l’espectacle “Escuma a la carta” 
i la gimcana familiar “A Tiana tot queda 
en família,” organitzada pel CAU, 
van provocar el gaudi dels més petits... 
i no tan petits... 

El tradicional Correfoc a càrrec de la colla 
de Diables Trampera Nostramu i altres 
colles convidades de municipis veïns 
varen posar el botó a la nit de dissabte. 

Diumenge, més cultura popular 
Mentre es feia l’ofici Solemne del Sant 
Patró a l’església de Sant Cebrià, 
els Falcons de Vilafranca varen substituir 
amb gran èxit als castellers. 

No es va trobar a faltar la reducció 
pressupostària al respecte ni quan els 
restaurants de Tiana varen col·laborar 
en el nou vermut popular. L’Avi Mingo, 
Can Roca, Mas Blanc o Can Marc varen 
aportar el seu bon fer culinari de manera 
totalment desinteressada per tal que 
ningú es quedés a casa en una hora que 
la gana apretava...  

A la tarda, la tradicional plena i el castell 
de focs van posar el punt final a una Festa 
Major carregada d’actes i amb molta 
participació ciutadana.

Diverses incidències aigualeixen 
la nit de DJs 
Els cossos de seguretat – Mossos 
d’Esquadra i les Policies Locals de Tiana 
i Montgat- varen desplegar diversos 
dispositius de prevenció i seguretat 
especialment adreçats al consum 
d’alcohol per part de menors de 18 anys. 

La zona colindant al Camp de Futbol Vell 
(principalment carrer Josep París, carrer 
de Pau Giralt, Plaça de salvador Espriu 
i Parc Dr. Barraquer) va patir un seguit 
d’incidències de diversa consideració que 
es van traduir en desperfectes al mobiliari 
urbà per valor de 200€, en 2.430€ de 
danys materials a la propietat privada 
i un total de tres denúncies per danys 
a vehicles.  

En el ple ordinari del passat mes de 
setembre, l’alcaldessa, Esther Pujol, es va 
comprometre a fer públic l’informe de 
valoració de la festa Major elaborat per la 
Policia Local. 

Podeu consultar-lo a www.tiana.cat



Visita enoturística.
Reserva la teva plaça a:  
enoturisme@altaalella.cat / tel. 628 624 182

Dolç Mataró.
Mataró és una varietat de raïm que no s’havia cultivat 
a Alella des dels temps de la fil·loxera.

ET SUGGERIM...

Alta Alella
Bodega de vi ecològic

Can Genís, s/n - Apartat de Correus, 61
Tiana

628 624 182
altaalella@altaalella.cat

www.altaalella.cat

i a casa nostra, del Penedès, del Priorat 
i d’Alella. Alta Alella és un projecte 
familiar, de feina, de vida. Des del 2002, 
tota la família es va traslladar a la finca 
de Can Genís i si encara quedava alguna 
frontera entre l’àmbit privat i el familiar, 
des d’aleshores es va diluir del tot.  
Alta Alella produeix 12 varietats de 
vi i sota el nom de Privat elabora 9 
varietats de cava. Els adjectius que 
acompanyen els seus productes són 

L’any 1991 Josep Maria Pujol-Busquets, 
juntament amb la seva dona, Cristina 
Guillén, van adquirir la finca de Can 
Genís, 17 hectàrees situades al Parc 
Natural de la Serralada de Marina, entre 
Tiana i Alella. Tot i que s’hi accedeix per 
Alella, 15 d’aquestes 17 hectàrees estan 
a Tiana. Josep Maria Pujol-Busquets és 
enòleg i ha treballat a bodegues d’Itàlia 
i de França; també és coneixedor de les 
terres de la Ribera del Duero i de la Rioja, 

“ecològic” i “transparent”. Josep Maria 
Pujol-Busquets no concep una altra 
manera de fer. “Ecològic” perquè defensa 
el sentit comú i gràcies a la contínua 
evolució i als resultats de la recerca 
constant, pot incorporar sistemes que 
permeten ser més respectuosos amb 
la planta i aconseguir que estigui en 
màxim equilibri amb el seu entorn.  
I “transparent” perquè el vi d’Alta Alella 
s’explica, expressa les característiques de 

l’anyada, no amaga la seva acidesa, 
ni la seva estructura i el sabor està 
directament vinculat al territori i a l’anyada.  
Les vinyes d’Alta Alella estan disposades 
en costers i en terrasses amb orientacions 
adequades segons la varietat del raïm. 
La verema és el resultat de tot l’any i no 
n’hi ha cap que sigui igual que una altra. 
Per a Josep Maria Pujol-Busquets el vi 
forma part de la identitat de la gent, 
és el reflex d’un terreny.

ESPAI PATROCINAT:

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

DADES DE CONTACTE:

telèfon: 646 984 821
correu-e: redaccio@tianat.cat

ALTA ALELLA
el comerç a Tiana

Vicenç Galbany (Director Tècnic)



Antoni Pina

L’Antoni Pina observa amb orgull 
i satisfacció els arbres que varen 
començar a plantar ell i el seu germà 
bessó al començament de la dècada 
dels 40 a Tiana. El seu ofici? Jardiner. 

Voldria que el recordessin com una 
bona persona i de bona fe. La seva 
conversa és serena, profunda i àmplia. 
Tranquil·litza quan assegura que “els 
mals d’ara són els de sempre”. Llegeix els 
diaris cada dia i creu que la cultura ens 
permet comprendre i comprendre’ns. 
Ell no s’ha barallat mai i creu que les 
persones ens enfadem perquè no 
sabem calcular bé. Cal saber esperar i 
no forçar les coses. Durant 4 anys va ser 
regidor de l’Ajuntament i a casa seva s’hi 
organitzaven les reunions del partit. 

Defensa el bé comú, la creativitat, les 
relacions sanes i nobles i la importància 
de crear centres socials per afavorir 
aquests tres pilars. Obria les portes 
de casa seva per als nens i nenes 
i es convertia en mestre de plàstica. 
Encara avui, tothom pot parlar amb 
el Sr. Pina, a partir de mig matí, quan ja 
li han fet totes les cures i l’han vestit. 
“De cintura en amunt, estic perfecte. 
Voleu veure els meus dibuixos?”

Jardiner. Regidor ERC 1991-1995

Nil Torrents 

El dia a dia d’en Nil no és molt diferent 
del dels altres nens i nenes de Tiana. 
Té 4 anys i fa P-4 a l’Escola Lola Anglada. 

Uns dies està amb el pare, que viu 
a Montgat, i uns dies amb la mare, 
que viu a Tiana. 

En Nil juga, li agrada anar a la biblioteca 
del seu poble i banyar-se a la piscina 
quan és l’estiu. Li agraden els macarrons i 
la xocolata i quan li preguntes què vol ser 
quan sigui gran, encongeix les espatlles. 

Com molts altres nens i nenes, hi ha 
infinitat d’aparells incorporats en el seu 
dia a dia. Sap fer anar el telèfon mòbil i el 
ratolí de l’ordinador, sap entrar a internet 
i sap que els seus pares sempre tenen 
molta feina. Els seus ulls són foscos i 
brillants, mira amb picardia i una mica 
de vergonya i també amb serenitat. 

Nil, no saps que tenim molta feina per 
seguir treballant? No saps que són temps 
difícils? Ell riu i fa la croqueta per sobre 
els coixins de la biblioteca. 

En Nil no sap. Encara no sap. 
Li ha de créixer la vida, a dins i a fora.

Alumne de l’Escola Lola Anglada 
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EL CINEMA A TIANA
Mirall de les entitats tianenques
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La Vanguardia feia ressò de la projecció 
de pel·lícules que es duien a terme a 
Tiana. En aquest sentit, publicà el mes 
d’agost, en relació al programa de 
festes de “la colonia veraniega del Gran 
Casino de Tiana”: “las sesiones de cine y 
funciones teatrales que semanalmente 
se celebran en el Casino de la Colonia, 
cada día se ven más animadas.”

A principis de segle ja es tenia 
coneixement de l’existència d’un 
cinematògraf a Tiana. El cinematògraf va 
ser de les primeres màquines de cinema 
i servia tant per rodar com per projectar 
pel·lícules. Val a dir que l’electricitat no 
arribà a Tiana fins l’any 1913. Ens podem 
imaginar l’esforç que deuria significar 
organitzar sessions cinematogràfiques.

L’Agrupació Els Nou Pins, encarregada 
de l’organització d’activitats a la Sala 
Giral, on ara s’emplaça el Restaurant Avi 
Mingo, transformà l’espai en un cinema. 
La Sala Giral havia estat prèviament 
la seu del Casino de Tiana, però en 
aquestes dates ja feia temps que s’havia 
traslladat a l’edifici que actualment es 
coneix com “El Casal”. 

Fotografies d’arxiu 
d’en Francisco Fernández

FOTOS D’ARXIU

19331930
Es crea Foment Cultural, amb seu a la 
Sala Giral, el Cafè de Dalt, que ja era sala 
de cinema. L’existència de dos cafès i 
dues sales es relaciona amb termes de 
diferències polítiques. Al Cafè de Dalt, seu 
de Foment Cultural, s’hi reunien la gent 
de dretes; al Cafè de Baix o d’en Riera, 
seu de l’Ateneu Tianenc, la d’esquerres. 
Amb l’esclat de la Guerra Civil la història 
del cinema dóna un gir: s’organitzen 
sessions de cinema públiques.

En una notícia publicada el setembre a 
La Vanguardia s’especificava que s’havia 
projectat “cine sonoro”, en el marc 
de la festa major del poble. 
És precisament en aquest any quan 
s’inicia el cinema sonor. El 1931 es funda 
l’Ateneu Tianenc, l’associació política 
d’ERC, amb seu al Cafè de Baix, que es 
convertiria en el Cinema Capitol. És on 
ara hi trobem el “Racó de pedres i rajoles 
d’en Pere Salarich”.

TEXT  Laia Garcia 
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Les aficions autèntiques, les que 
perduren, són aquelles que tenen a 
veure amb la nostra curiositat natural 
pels fenòmens que ens envolten. 
Hi ha persones que en aquestes aficions 
hi troben un territori inesgotable de 
feina i plaer. Aquest és el cas de l’Enric 
Monreal, d’en Ramon Bosque i del 
centenar d’associats que formen part 
del Grup d’Astronomia de Tiana, que es 
va constituir com a entitat l’any 1986 
(www.astrotiana.org). Des d’aleshores 
han fet astronomia en diferents locals 
de Tiana. El proper 16 de desembre, 
l’actual edifici de l’Observatori, celebrarà 
10 anys. La cúpula és un sofisticat 
engranatge de peces metàl·liques que 
va arribar desmuntada. No va venir cap 
expert a donar instruccions de com 
s’havia de muntar, sinó que van ser ells, 

A LA LLUNA
Grup d’Astronomia de Tiana

els astrònoms amateurs de Tiana, que la 
varen articular. Igualment, van dissenyar 
tot l’edifici, el van orientar al meridià, i 
el van fer pintar amb diòxid de titani, 
perquè les parets no absorbissin els 
infrarojos del sol i l’escalfor no enterbolís 
les observacions. Així mateix, van muntar 
el telescopi mare, un aparell que els 
permet observar, cada vegada amb més 
precisió, la mida dels astres (astrometria) 
i estudiar-ne la seva lluminositat 
(fotometria). Els resultats d’aquestes 
observacions es publiquen a la Revista 
Astronomia i en algun cas, s’han arribat a 
publicar a la NASA. El G.A.T també forma 
part del Minor Planet Center, una xarxa 
mundial on es recullen les observacions 
que fan astrònoms d’arreu. I és que a 
diferència d’altres branques de la ciència, 
l’astronomia és l’única en que hi ha 

una gran col·laboració entre aficionats i 
professionals. La familiaritat amb què en 
Ramon i l’Enric parlen de Júpiter, Mart, 
asteroides i cometes, escurça la distància 
amb tot el sistema solar que percebem 
els no aficionats. El G.A.T ofereix la 
possibilitat d’observar el cel 1 cop al 
mes. Per això organitza observacions 
públiques, activitats gratuïtes en què 
no cal reservar plaça per observar la 
lluna, Júpiter i fenòmens del cel que ens 
envolta i que també tenen a veure amb 
el nostre dia a dia. 

Enric Monreal i Ramon Bosque 
representen el passat i el futur del G.A.T, 

tal com ells expliquen. Però la seva 
afició no entén de temps. Voldrien que 

totes les persones escoltéssim la pròpia 
curiositat natural pels fenòmens que 

ens envolten, sense la qual no podríem 
avançar. Mostren tot l’instrumental de 
precisió que s’ha anat adquirint, amb 
la mateixa satisfacció que els primers 

dibuixos a mà que van fer de Mart, quan 
no hi havia ordinadors.    

Els origens
Enric Monreal i Ramon Bosque

Organitzen observacions 
públiques, activitats gratuïtes 

en què no cal reservar plaça 
per observar la lluna, Júpiter 

i fenòmens del cel



LA VEU DE TIANA

#tiana

El passat 23 de setembre una colpidora 
notícia va impactar a les nostres vides: 
en Martí Gasull, fundador i ànima de la 
Plataforma per la Llengua ens va deixar a 
l’Himàlaia (al Manaslu, Nepal), arrossegat 
per una allau. Per als que el vam conèixer 
i vam comptar amb la seva amistat va 
ser un cop doblement dolorós. En Martí 
era independentista i apassionat de l’alta 
muntanya, compromès amb la llengua i 
la cultura catalana, i prou conegut per la 
seva humanitat i compromís en la lluita 
pel nostre país. I en aquest moment en 
què tot apunta que estem en el camí de 
la Independència de Catalunya en Martí 
ens deixa i no ho podrà veure, tot i que 
el sentirem amb nosaltres en aquesta 
lluita fins al darrer moment.

Un cop passats els primers dies del 
seu traspàs, el que més m’ha cridat 
l’atenció és com s’ha convertit en el 
centre d’atenció de milers de persones, 
entitats, empreses, institucions, mitjans 
de comunicació... El reconeixement a 
la seva feina, a la seva dedicació, al seu 
convenciment, a la defensa acèrrima de 
la nostra llengua, a la llengua d’acollida, 
integradora... i a la seva persona, proper, 
atent a les necessitats de tothom, 
donant sense esperar res a canvi, 
quedant-se sempre en un segon pla, 
fent la feina, i deixant que fossin els 
altres qui estiguessin davant... 
Et trobem i et trobarem a faltar, Martí...

LECTORS:
El Tiana’t publicarà les vostres queixes, 
fotos denúncia, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos amb 
les persones i institucions. 
No es consideraran les cartes de més de 
15 línies. Tot i així pot resultar impossible 
publicar-les totes. Hi ha de constar: 
nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon. 
La redacció no comparteix 
necessàriament les opinions expressades 
i no es fa responsable de la correcció 
ortogràfica i sintàctica dels textos.

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

Joc Brut

Fa tres anys vaig apuntar als meus fills, 
de vuit i nou anys, al C.C.E. Tiana. Al llarg 
d’aquest temps, han gaudit jugant amb 
els seus companys d’equip, que també 
eren veïns i amics. 

A principi d’aquest curs, després d’una 
campanya del club per aconseguir 
noves inscripcions, ens vam trobar que 
s’apuntaven nens de totes les escoles 
i municipis. Fins aquí tot perfecte, però 
van haver de crear un nou grup al 
benjamí, el C, i per acabar d’omplir-lo, 
treure nens del A i el B, trencant aquests 
grups, sense cap directriu ni explicació 
concreta. Les famílies estem molt 
decebudes, però encara és pitjor per als 
nens. Ells no ho entenen, només donen 
per fet que ha sigut per ser pitjors que 
la resta, perquè el criteri que han seguit 
per dividir-los ha estat la “debilitat o 
feblesa física” i ser més o menys bons.
No creieu que encara són massa petits 
per això? 

20 21

tiana’t

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

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

LA VEU DE TIANA

És una llàstima que algú ens hagi de 
deixar per rebre aquest reconeixement 
tant merescut. Si ara fos aquí i pogués 
veure el rebombori que ha generat 
segur que estaria nerviós, vermell, 
movent els peus i les mans amb aquells 
moviments tant seus... I s’excusaria, diria 
que no n’hi ha per tant, que són els altres 
qui es mereixen el reconeixement... però 
no, Martí, no som els altres, ets tu qui et 
mereixes aquest reconeixement, i així ho 
ha considerat la Generalitat de Catalunya 
concedint-te la Creu de Sant Jordi a títol 
pòstum. Qui t’ho hagués dit que això 
passaria, oi? Doncs ha passat, perquè has 
treballat de valent, amb convenciment, 
i els que encara estem aquí continuarem 
treballant pel teu, pel nostre, projecte. 
I seguirem endavant, augmentant el 
nombre de socis i invertint recursos, 
temps i esforç en la defensa de la 
nostra llengua, perquè com bé deies 
“el català suma i, per tant, aporta 
benefici, benestar i valor als ciutadans 
en tots els àmbits”. I ben aviat, els teus 
amics i companys de la Plataforma per 
la Llengua t’organitzarem un sentit 
homenatge que, de ben segur, tots els 
mitjans en faran ressò.

Fins sempre, amic,
 
Eva Inglés
Membre de l’executiva 
de la Plataforma per la Llengua

@tianat_

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. 

Reconeixement a una vida dedicada a la defensa de la llengua 
i la cultura catalanes

Tots aprenem de tots

L’escola d’adults Timó vol ser un espai 
de formació obert a ambdós municipis, 
un espai d’intercanvi de coneixements 
que doni suport a totes aquelles 
persones que s’estiguin formant on line 
en l’actualitat.

Amb aquesta finalitat, busquem jubilats 
amb experiència laboral i/o estudis 
en algun camp professional específic 
i llicenciats, diplomats o graduats 
superiors que vulguin compartir els 
seus coneixements i una hora setmanal 
del seu temps per a ajudar en la 
formació dels estudiants de Montgat 
i Tiana. L’escola Timó farà d’enllaç amb 
les persones que precisin dels seus 
coneixements i ajut.

Si t’estàs formant i necessites ajuda... 
posa’t en contacte amb nosaltres!!
Si vols compartir els teus coneixements 
i el teu temps... posa’t en contacte amb 
nosaltres!!

Escola d’Adults Timó: 
timo@diba.cat
http://www.facebook.com/escoladadults.timo
93 469 36 19

Cartes del lector

http://gemmalinan.blogspot.com.
es/2012/09/el-poble-de-les-persones.
html#more
24-09-2012

Un poble és el que és la seva gent. 
Tota la seva gent. Persones conegudes 
pel seu càrrec públic com els polítics 
i els presidents d’entitats, persones 
conegudes per la seva feina com actors, 
músics, pintors… Persones que omplen 
de vida les entitats. Algunes conegudes 
per tothom, d’altres més anònimes, que 
passegen, surten amb el carro a comprar, 
treuen el nas al Casal, no es perden cap 
obra de teatre, ni concert, ni cap trobada 
social. Són, segurament, tianencs que 
no tenen un carrer, ni cap equipament 
amb el seu nom, ni son fills adoptius... 
ni ho són, ni ho volen ser. Persones que 
omplen de vida el poble.

Tiana està en constant creixement 
i moviment. Com em va dir un bon 
amic un dia, el poble t’atrapa. És poble 
d’acollida. Qui hi posa els peus, 
difícilment li costa de desenganxar-s’hi. 
Potser serà el clima i la tranquilitat. Però 
segur que també és per la seva gent.  
Una barreja de les famílies de tota la 
vida, els que han vingut una mica més 
tard i els que hem nascut i ens hem fet 
grans amb ells. 
(...)

Gemma Liñán

EL POBLE 
DE LES PERSONES

@GemmaLinan Gemma Liñan
Els 9 Pins dediquen el Mar i Cel 
d’avui a la Carme. Un petó molt 
fort.
22-09-2012

@Radiotiana Ràdio Tiana
Les farmàcies de #Tiana 
pateixen incidències en l’inici 
d’aplicació del nou sistema de 
#copagament per a pensionistes 
http://bit.ly/Va9RT5
02-10-2012

@MartaCaAl Marta Castellano
Emocionant, aplaudiment per 
la bona gestió i constitució 
d’un consell de FELICIATS 
CRJ MONTGAT-TIANA 
#tparticipació http://pic.twitter.
com/1ywkJQ4J
28-09-2012

@PauTiana Pabli
Moltes felicitats els #Finisher de 
la #challengecalella2012. Entre 
ells l’equip de #montgat amb 2 
de #tiana. #fb
30-09-2012

@raaaaaaaaachel Raquelita
De vuelta a mi pequeño pero 
enorme pueblo #Tiana!
29-09-2012

La Societat Recreativa Nou Pins
Gràcies a tots els assistents a 
la representació de Mar i Cel i 
sobretot a tots aquells que heu 
fet possible aquest espectacle.
25-09-2012

El De Mortimers
El Live Karaoke d’ahir va ser tot 
un “EXIT” (s’enten, no...ji,ji!)
Certament molta i molt bona 
participació. En breu videos 
ped votar al canal youtube del 
Sarau08911. Us animeu pel 
proper divendres?
05-10-2012

El Tot Badalona
Tiana rep el pla director del 
clavegueram del municipi
Per a l’elaboració d’aquest 
treball s’han inventariat els39 
kmde col·lectors i els 1.168 
pous de registre de la xarxa de 
clavegueram de Tiana, situant-
los sobre un plànol i recollint-
ne les característiques. El pla 
director del clavegueram ha 
servit per quantificar els nivells 
d’aigua que circulen pels carrers 
i les rieres quan plou de manera 
intensa.
28-09-2012

El Doc Mascaro
Moltes gràcies Tianencs per la 
vostra assistència al Xiringuito 
del Doc Mascaro.
(...)
Que no ens tallin les ales!!!
17-09-2012

@JosepPasqual Josep Pasqual
I els convidats de Tiana, fan un 
replica genial a les colles locals 
del #correfoc de #fmlescorts 
http://instagr.am/p Qc5sGVhboq/
06-10-2012

Penseu que discriminar és una bona 
manera d’educar? Segons la vostra 
política, no heu de responsabilitzar-vos 
de que al equip hi hagi bon ambient i 
que els jugadors estiguin engrescats i 
motivats? Com? Dient-lis: 
-“tu, tu i tu baixeu al C”, senyalant-los 
amb el dit, i vergonyant-los davant 
del seus companys. 

Doncs senyors..., aquests nens tenen 
orgull, encara que siguin petits. 
Sabeu que els hi heu ensenyat? 
A odiar i menysprear, perquè no ha estat 
un joc net, si no molt brut. 
Ells no entenen de política ni de diners, 
però si de sentiments i heu jugat amb 
els seus...
Per aquestes cosetes molts altres clubs 
de ben a prop han perdut cantera, 
aficionats i simpatitzants...
I vosaltres, heu ficat els peus a la galleda.

Mayte Cabaco Martín

L’Enrucada
Moltes gràcies a tots: col.
laboradors, voluntaris, 
corredors, caminants i 
espectadors per haver 
aconseguit que el dia d’ avui 
sigui inolbidable per nosaltres!!!
15-09-2012

@rogermelcior Roger Melcior
#Tusgsal #petetico: no poder 
assumir en un sol bus els 
alumnes de l’escola Lola 
Anglada de Tiana acumulats 
que surten del poliesportiu
09-10-2012

Agraïment

Agraïr a totes aquelles persones i entitats 
que han fet possible una Festa Major 
on grans i petits hem disfrutat; on s’ha 
demostrat un altre any el gran èxit 
de participació ciutadana, el bon treball 
de l’Ajuntament, l’entusiasme del 
Dr. Mascaró, la il·lusió dels organitzadors 
de l’Enrucada, la constància del CAU, etc. 
Hem visitat exposicions, hem gaudit de 
les animacions, espectacles i gimcanes, 
ballat amb els concerts, orquestres i dj’s. 
Gràcies a tots aquells que fan que Tiana 
sigui més que un poble.

Maria Massip



EL GALLINER

Els que tenim la sort de viure a Tiana 
som uns privilegiats i ens sentim molt 
orgullosos del nostre poble. En el nostre 
cas, però, veiem amb preocupació el 
que està passant en aquest darrer any i 
mig en què hem estat governats per un 
govern que no governa.

Un Govern que té poques actuacions 
i, d’aquestes, molt poques de positives; 
que no explica el que vol fer, que 
informa molt poc i que no demana 
participació als Grups municipals que 
el poden ajudar. Com a primer Grup de 
l’oposició, demanem un Pla de Govern 
pel mandat. Un Govern que deixa de fer 
coses importants, i que des de l’inici del 
seu mandat prescindeix de persones de 
vàlua: l’interventor, personal dels serveis 
tècnics, canvis a la guàrdia urbana i, 
darrerament amb el tècnic d’esports, que 
ha suposat la darrera sorpresa.

El poble, però, continua ple d’activitat 
gràcies a la vitalitat del moviment 
associatiu i de les entitats que mantenen 
una acció continuada, que ens té 
permanentment ocupats. Activitats 
culturals, esportives que fan de Tiana un 
exemple per a la resta de poblacions del 
nostre país.

Tiana també és viva en l’onada d’orgull 
nacionalista que estem travessant. És 
molt important de reconèixer l’actuació 
desenvolupada pel Fòrum Tiana Decideix 
i de les moltes accions que porta a 
terme. Voldríem esmentar especialment 
la Baixada de Torxes que va reunir 
centenars de persones. Impressionant, 
també, la nombrosa participació de 
tianencs i tianenques en la meravellosa 
manifestació de l’11 de Setembre, que 
suposarà un punt d’inflexió i un canvi en 
la nostra història.

Finalment, voldríem destacar l’actuació 
del Govern de la Generalitat, que porta 
les regnes amb la fermesa necessària 
en aquests moments tan complicats 
i amb el lideratge del president Artur 
Mas, que és respectat per la gran majoria 
dels catalans i catalanes, i que ens està 
duent amb prudència i rigor cap un nou 
objectiu nacional. 

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

Nuevamente escribo estas líneas en un 
momento en el que hay que palparse 
uno mismo para saber si lo que esta 
pasando en España, es verdad, ficción 
o estamos todos un poco fuera de si;
creo honestamente que nos hace falta 
una buena ración de tila o valeriana, 
además de un poco de sentido común, 
conocimiento de los hechos y la 
historia real, no la ficticia o la que cada 
cual deseamos imaginar. Las palabras 
siguientes las dedico a Montse Furquet, 
persona a la que aprecio y agradezco 
su trabajo en nuestro Ayuntamiento, 
simpáticas sus palabras en el Pleno del 2 
de Octubre, descriptivas de su dedicación 
y la de su familia hacia la cosa publica, 
lo cual es siempre de agradecer, gracias 
Montse, ahora disfruta con toda tu 
familia y amigos lo mejor que puedas, 
enhorabuena.

Volviendo al Pleno del día 2, creo, es mi 
opinión, podíamos haber ahorrado su 
celebración. La posición del PPC en los 
dos temas finalmente planteados era 
obvia, fue política de desgaste y eso lo 
entiendo, no obstante hay cosas que 
a nivel municipal podríamos ahorrarlas 
y trabajar de verdad en ver como 
salimos de la situación actual, supongo 
que en los presupuestos de 2013 lo 
empezaremos a ver.

Un amigo y vecino, me ha recordado 
mi soporte a los proyectos de la piscina 
cubierta y al pabellón polideportivo 
después, no me arrepiento de haberlo 
hecho en ambos casos, el primero 
esta funcionando con una cuota de 
participación muy alta y en el segundo, 
se desvirtuó la forma de financiarlo 
cuestión que ya sabemos como acabo, 
en lo cual no tuve parte. Son cosas que 
hay que tener muy en cuenta y pensar 
siempre en la responsabilidad que 
se contrae con el ciudadano cuando 
se deciden temas que si le afectan 
directamente, gracias amigo por tu 
franqueza. Ahora por ultimo, nos han 
convocado a las urnas el 25 de este mes, 
todo el pueblo sabe cual es nuestra 
forma de pensar, es importante como 
siempre he recomendado el ir a votar, 
fundamentalmente para que las minorías 
que a veces si van casi siempre, no se 
crean que con una mayoría minoritaria, 
han salvado al País, creo que será 
importante no confundir temas y no 
regalar la abstención esta vez.

Civismo y respeto es lo que debemos 
tener todos, espero que así sea siempre.

manuelgonzalo@terra.es

Ens trobem convocats a unes eleccions 
al Parlament de Catalunya que tenen 
una especial significació, tant per la 
constatació de les limitacions de l’actual 
Estat autonòmic en el reconeixement de 
Catalunya com a nació, accentuada per 
una ferotge onada de recentralització, 
com per la insostenible situació causada 
per la crisis econòmica i les mesures 
d’austeritat dogmàtica adoptades pels 
governants conservadors seguint el 
dictat dels mercats. 

Són objecte d’un atac sistemàtic 
l’autogovern de Catalunya, la nostra 
cultura i llengua i el nostre model 
integrador de convivència. L’ofec i 
deficient encaix de Catalunya en l’actual 
model d’Estat, ens han de portar a fer un 
pas endavant en l’horitzó nacional 
cap a l’Estat propi.

Al mateix temps, estan sent eliminades 
les fites socials assolides els darrers 35 
anys, fruit de la lluita encapçalada pels 
moviments socials i partits progressistes, 
que han anat fent avançar l’Estat del 
benestar. Les reaccionàries reformes 
que s’estan aplicant (laborals, sanitàries, 
socials, educatives..) tenen una evident 
voluntat de definir un model social 
autoritari i insolidari que beneficia 
a les classes dominants.

Davant d’aquesta situació, des de 
l’exercici dels drets bàsics democràtics, 
entre els quals l’inalienable dret 
d’autodeterminació, el poble de 
Catalunya ha de decidir sobre la sobirania 
de Catalunya com a nació, i també sobre 
la sobirania com a societat davant de 
les polítiques econòmiques i socials 
imperants i el seu fracàs.

Estem cridats a decidir quin model 
polític volem i si seguim amb les 
polítiques de privatitzacions i retallades 
o, pel contrari, apostem per una sortida 
justa a la crisi basada en una societat 
avançada on es garanteixin els drets 
socials i serveis públics. Gent i la resta 
de col·lectius de l’Entesa (EPM), com 
a agrupacions netament d’esquerres i 
catalanistes, defensem que són qüestions 
inseparables ja que no hi haurà vertader 
avenç nacional sense cohesió social 
i equitat.

Hem iniciat un camí sense retorn. 
Catalunya viu un moment històric gràcies 
a la gent que, com molts de nosaltres, 
es va manifestar l’Onze de Setembre. 

Ara, els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya hem de ser protagonistes 
d’un procés democràtic que ens durà 
a la Catalunya independent. 
Ara no podem fallar; partits polítics, 
empreses, associacions, ciutadans 
i ciutadanes... hem d’anar tots a una 
per construir un nou país. 

Hem d’aconseguir la independència 
perquè és l’única via possible davant del 
fracàs dels autonomistes i federalistes; 
perquè Catalunya no pot suportar ni 
l’espoli fiscal, ni l’espoli social, ni la manca 
d’inversions en infraestructures; perquè 
la independència és el millor camí per 
superar la crisi econòmica i assolir el 
benestar que mereixem; perquè volem 
viure cada dia, per sempre, la il·lusió que 
vam respirar el darrer Onze de Setembre; 
perquè som una nació, volem decidir 
i tenir veu pròpia a Europa i al món. 
Per això, des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya treballarem amb tothom que 
veritablement vulgui sumar en 
el projecte de fer un nou país. 

Hi ha 1 milió de famílies al llindar de la 
pobresa i tenim pressa. Ara cal que tota 
la gent que treballem per la justícia 
social sumem per fer un nou país: 
només ho aconseguirem si disposem dels 
nostres recursos i del nostre propi Estat. 
Volem un nou país que cregui en l’escola 
i la universitat públiques, que garanteixi 
una sanitat de qualitat. Un nou país 
amb feina i oportunitats per a tothom. 
Volem refer l’estat del benestar. Perquè 
la independència serveix perquè les 
persones visquin més bé. Per això som 
independentistes i som d’esquerres.

Comptem amb tu per donar força 
a l’esquerra d’un nou país que sigui 
un nou Estat de la Unió Europea, 
on no importi l’origen de les persones 
sinó el compromís en el futur comú; 
una República radicalment democràtica, 
transparent i al servei de les persones. 
Una Catalunya oberta al món, pròspera, 
culta i innovadora.

Mal que pugui pesar s’haurà de 
reconèixer en el senyor Mas una certa 
habilitat per pujar damunt la cresta 
d’un sobiranisme en el que mai havia 
cregut per a convocar unes eleccions 
en les que l’única qüestió a debatre 
és, aparentment, la convocatòria d’un 
referèndum per tal que els catalans 
decidim el nostre futur. 

No es tracta, doncs, de discutir allò que 
és indiscutible, però unes eleccions 
són quelcom més. Constitueixen, per 
exemple, el moment de valorar l’acció de 
govern, i aquí si que hi ha molt a discutir, 
i no precisament a favor de qui ha pactat 
constantment amb el PP decisions 
de tipus neoliberals que afecten molt 
directament l’estat del benestar i que 
no es justifiquen per la crisi. El país és, 
òbviament, de gran importància, però un 
país és, per damunt de tot, el conjunt dels 
seus ciutadans i els seus greus problemes 
actuals, accentuats per una mala acció 
de govern, i aquests problemes no 
poden ser marginats simplement amb 
un discurs essencialista amb la promesa 
d’un referèndum.

És indiscutible el dret dels catalans a 
decidir per quin model ens decantem, 
dret d’altra banda recollit al Pacte 
Internacional de Drets Polítics i Civils, 
subscrit per Espanya i que proclama al 
seu article primer que “Tots els pobles 
tenen el dret de lliure determinació”.

La constitució de 1978 va ser fruit 
d’un difícil equilibri entre forces 
democràtiques i els hereus del 
franquisme. És un fet que han passat 
més de trenta anys i assistim, de la mà 
del PP, no a una evolució, sinó a una clara 
involució i que ja és hora de replantejar-
se moltes coses.
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Horaris Regidors de Govern

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

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

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

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

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

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

Regidors sense delegació

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

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

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