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Salva López
Músic, professor de màrqueting i escriptor

El poder no és dels polítics, el veritable 
poder el tenim els ciutadans anònims, 
de fet NOMÉS NOSALTRES podem 
millorar el Món. I a Tiana tenim un 
autèntic actiu diferencial per a ajudar-hi.

Fa quatre anys em vaig reinventar i vaig 
mesclar els meus dos mons: l’empresa 
i la música, i ara tracto de millorar el 
món explicant als directius d’arreu del 
planeta que poden crear un món millor 
aprenent dels músics i de la seva manera 
de pensar. Més enllà del “sexe, drogues 
i rock&roll” s’amaga tot un món de 
col·laboració, creativitat, treball en equip, 
esforç, superació, lluita, solidaritat... molt 
més sa que altres mons aparentment 
més assenyats i formals. 

Tiana està impregnada d’aquesta 
sensibilitat artística i d’aquest esperit 
de col·laboració i creació. Això fa que 
com a poble tinguem una capacitat 
de lideratge regional de la qual no 
en som conscients. 
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En Salva López (@Viajerosonico) 
és un professional reinventat que 

compagina la seva feina com a professor 
de màrqueting a ESADE amb la seva 

faceta d’escriptor i músic. Aquest 2013, 
la premsa internacional, des dels EE.UU. 

fins a la Índia, ha fet ressò de les seves 
conferències on ensenya als directius 

què poden aprendre de les estrelles 
del rock com Queen, U2, Coldplay, 

Pink Floyd..., vestit de ‘businessman’... 
però armat amb una guitarra elèctrica! 

Desprès del seu llibre “ROCKvolución 
Empresarial” (Empresa Activa, 2011), 

ara publica el disc “10 Nusos” on canta 
i toca guitarres i piano, i el seu segon 

llibre “Persiguiendo la Excelencia”. 

Hiperactiu però tranquil, aquí a Tiana ha 
fet de tot, conta-contes a la Biblioteca, 

cinc anys a Ràdio Tiana, ha fet d’actor a 
l’1,2,3... pallasso i va obrir el concert jove 
del 2010 amb la seva ex-banda Ignition.

18DE BONA VEU
La Societat Coral Joventut Tianenca

LA VEU DE TIANA
Tingueu en compte..., cartes del lector

Twitter, Facebook, Blogs
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Crec que podríem promocionar més 
la vila de cara a l’exterior (sóc home 
de màrqueting, ho veig claríssim) 
i convertir-nos en un exemple pels 
pobles del Maresme i del Barcelonès 
amb la nostra energia, sensibilitat 
artística i capacitat col·laboradora 
per crear un món millor. 

Com va dir Jimi Hendrix “quan el poder 
de l’amor superi l’amor al poder, el món 
coneixerà la pau”. 

Enteneu de què parlo, oi, tianencs?

Quan vaig venir a viure a Tiana fa nou 
anys em vaig trobar un poble amb 
una increïble energia i activitat. 
La concentració d’artistes de totes les 
disciplines i l’activitat cultural de Tiana 
no són habituals. Des de concursos de 
pintura al carrer, festivals de música 
(incloc l’enyorat festival de ProgRock), 
el Festival de Patinatge, el Tiana Negra, 
la colla de diables, els grups de teatre 
capaços de fer meravelles com ara el 
“Mamma Mia” o “Mar i Cel”, tots els 
músics i bandes vinculats a Tiana (Animo 
l’Ajuntament a programar un concert 
dels Coetus...) Però a banda d’artistes, 
aquí tenim un poble on hi ha una gran 
capacitat organitzadora i participativa. 
Tiana és la bomba! El Tast Tiana va ser un 
èxit instantani. Els mercats d’intercanvi 
són la punta de llança d’un nou món 
que s’obre pas a través del consumisme 
imperant, i som el poble més reciclaire 
del país. Ara, l’Enrucada és una nova 
mostra del que el poble és capaç 
de construir. 3

 A Tiana tenim un actiu 
diferencial per canviar 

el món
Salva López



Tiana digital. 
Innovació i tradició radiofònica

Una nova plataforma

LA NOTÍCIA

L’entorn econòmic, polític i social 
ha obligat l’Ajuntament de Tiana a 
replantejar la posició dels mitjans de 
comunicació al municipi. En aquest 
sentit, i des de l’inici de la legislatura, 
s’ha posat fil a l’agulla per trobar 
noves vies que permetin construir una 
comunicació eficient i participativa, que 
pugui reflectir l’activitat constant que 
es desenvolupa a Tiana: des dels plens 
de l’Ajuntament fins a les iniciatives 
culturals que duen a terme les diferents 
entitats del poble. Des de l’estrena d’una 
obra de teatre fins a l’aplec de l’Alegria. 
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TIANA COMUNICA
Els mitjans de comunicació es transformen

Nous reptes, nous formats
És per això que el pròxim 22 de 
novembre es posa en marxa La Local 
de Tiana, un nou mitjà de comunicació 
multi plataforma que aglutinarà les 
nombroses possibilitats que avui dia 
ofereix Internet. 

A més de l’edició en paper de la revista 
municipal Tiana’t, l’Ajuntament vol 
garantir el dret a la informació a través 
d’un mitjà públic, independent i de 
qualitat, un espai que reculli el qui, 
el què, el com, el quan i el perquè de tot 
el que passa a Tiana.

Des del mes de setembre, Marc Ustrell, 
periodista vinculat a Ràdio Tiana, 
assumeix la responsabilitat perquè 
aquesta nova plataforma sigui una 
realitat. “Calia trobar un punt mig 
entre un mitjà econòmicament 
sostenible, accessible, pròxim i de 
qualitat”, assegura Marc Ustrell, qui 
avança el naixement d’una aplicació 
per a dispositius mòbils amb tota la 
informació del municipi. 

Aquesta plataforma també vol ser una 
escola per a periodistes, és per això que 
s’està treballant per tancar acords de 
col·laboració amb la Universitat Pompeu 
Fabra. És un projecte de tots els tianencs, 
perquè puguin saber tot el que passa 
al poble i perquè puguin aportar idees 
i projectes i així enriquir de continguts 
aquest nou espai de comunicació.

El govern local ha fet una aposta 
clara en aquesta direcció. L’alcaldessa 
de Tiana, Ester Pujol, apunta que 
progressivament, i de la mà d’Alcaldia, 
ha estat necessari “recuperar la 
implicació política trencada en la 
darrera legislatura i apuntar cap a un 
model de mitjans capaços de garantir 
el debat democràtic”. En segon lloc, el 
govern municipal ha dotat de recursos 
humans la nova multi plataforma sense 
incrementar les despeses de personal de 
l’Ajuntament i finalment, ha rehabilitat 
i modernitzat l’espai físic de l’antiga 
Ràdio Tiana amb una inversió de 12.000€ 
en recursos propis. 

Segons Ester Pujol, “les administracions 
públiques hem de garantir el debat 
democràtic, la informació objectiva, la 
pluralitat i la llibertat d’expressió; i ho 
farem recuperant els trets principals 
de l’inici del què va ser Ràdio Tiana: 
voluntariat, vocació de servei públic, 
compromís, fabricació pròpia, ambició...”. 

Ester Pujol també aposta per altres 
aspectes: “experimentació, innovació, 
investigació... Volem que Tiana es 
posicioni com un veritable laboratori 
de la comunicació en un moment 
en que els mitjans públics estan 
tremendament castigats”.

Fa 20 anys que va néixer Ràdio Tiana, 
amb el format que aleshores era 
possible. Al 107.2 es podien escoltar 
butlletins, programes culturals, 
entrevistes i plens municipals. 
Era habitual trobar periodistes i 
col·laboradors de Ràdio Tiana caminant 
pel carrer, micro en mà, demanant 
impressions sobre el que anava succeint 
dia a dia. D’aquesta manera, el batec de 
Tiana es podia sentir a totes les cases 
que sintonitzaven el 107.2 de l’FM. 
Amb la situació actual neix la necessitat 
de reconvertir Ràdio Tiana, que seguirà 
emetent però és absorbida per un nou 
mitjà que no només es podrà escoltar, 
sinó que també es podrà llegir i mirar. 

Isaac Salvatierra, ex-director de 
Ràdio Tiana i periodista que va viure 
intensament el naixement de l’emissora, 
lidera aquest nou projecte, que comença 
a explorar les possibilitats que ofereix 
la xarxa. 

Tot i que Internet permet 
arribar lluny, no obviem 

que la informació sorgeix del 
que passa als carrers de Tiana. 
Internet ens permet explicar-

ho amb fotos, amb vídeos, 
amb textos

Isaac Salvatierra



I Jornades 
d’educació i formació 
permanent

ÉS D’ACTUALITAT

Tiana celebra el Dia 
Internacional dels 
Drets de l’Infant 

La Convenció sobre els Drets de l’Infant, 
adoptada per les Nacions Unides el 
20 de novembre de 1989, és el tractat 
internacional més important de defensa 
dels drets dels infants i adolescents del 
món. Representa el reconeixement dels 
infants com a ciutadans i subjectes de 
drets, en recollir el drets socials, culturals, 
econòmics, civils i polítics de la infància.

En aquest sentit la Convenció fa un canvi 
molt important, l’infant passa de ser 
considerat objecte de beneficència i de 
protecció, a ser considerat subjecte de 
drets, reconeixent el seu protagonisme 
social i la capacitat de decidir i de 
manifestar la seva opinió en tots els afers 
que li afecten. 

Des de l’ajuntament de Tiana, s’estan 
impulsant polítiques infantils per 
escoltar als infants, tenir-los en compte, 
respectar les seves pròpies decisions 
i acompanyar-los en aquestes tasques. 
El Consell dels Infants i la Celebració del 
dia Internacional dels Drets de l’Infant 
són un clar exemple. 

Els Drets de l’Infant són responsabilitat 
de tota la ciutadania. L’ajuntament de 
Tiana vetlla per a que mica en mica 
hi hagi una major conscienciació 
d’aquests drets, s’incorporin a la nostra 
quotidianitat, valorant la importància 
de respectar-los i potenciar-los.

La Biblioteca 
estrena un nou 
dispositiu mòbil

Des de sempre les biblioteques hem 
volgut estar al costat de l’usuari oferint 
el mateix que ofereix la vida diària. 
Vam posar ordinadors amb Internet 
per donar accés a tothom, wi-fi gratuït 
perquè ningú es quedés sense connexió, 
i ara és el torn dels dispositius mòbils.

Cada cop més podem tenir el món a la 
butxaca gràcies a la tecnologia. Amb el 
mòbil podem consultar i llegir el correu 
electrònic en qualsevol lloc i en qualsevol 
moment, fer fotografies i compartir-les 
a les xarxes socials... i ara també podem 
consultar tot el què ens ofereixen les 
biblioteques públiques.

Per Sant Jordi, vam estrenar l’aplicatiu 
BiblioMaresme que ens permet tenir 
informació sobre totes les biblioteques 
de la comarca i consultar-ne les guies 
de recursos publicades durant els 
darrers anys.

I ara és el torn d’estrenar un altre 
aplicatiu: BibliotequesXBM. Aquest 
cop d’àmbit provincial. La Diputació 
de Barcelona, ha desenvolupat aquest 
nou aplicatiu que ens permet veure les 
activitats que es fan a les biblioteques 
de la província de Barcelona o conèixer 
quines biblioteques tenim més a prop. 
L’app ens permet guardar les activitats 
que més ens agradin i les biblioteques 
que més utilitzem, i visualitzar-les en 
un mapa, així com conèixer l’horari 
d’obertura, la geolocalització, etc.

Les dues aplicacions estan disponibles 
tant per Android com per Apple i us les 
podeu descarregar de forma gratuïta en 
els llocs habituals.
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El municipi compta amb diverses iniciatives 
per potenciar aquests drets

Permetrà descobrir activitats i serveis

Les inscripcions del mercat 
de segona mà es poden realitzar 

des del 28 d’octubre al 15 de novembre 
a l’Ajuntament de Tiana 

on rebreu la sol·licitud, les bases 
i la documentació per a realitzar 

el pagament de la inscripció.

ÉS D’ACTUALITAT

El Consell dels Infants de Tiana, “Tiana 
amb els teus ulls”, es prepara per a 
la constitució de la segona promoció 
de Consellers i Conselleres. L’òrgan 
donarà continuïtat al projecte iniciat el 
curs passat per construir un espai de 
participació infantil a la vila.

El Consell dels Infants està format per 
nois i noies de 10 a 12 anys, representants 
dels alumnes de cicle superior de l’escola 
Lola Anglada i de 1r ESO del institut de 
Tiana. Durant aquest curs es mantindran 
els mateixos consellers i conselleres 
i a més, s’incorporaran nous membres 
escollits de les eleccions i el sorteig de 5è 
de l’escola Lola Anglada. Aquest òrgan 
de participació incorporarà participants a 
mesura que es vagin afegint tots els joves 
susceptibles de formar-ne part. L’objectiu 
és que les nenes i nens de Tiana puguin 
pensar, raonar, reflexionar, dialogar i 
elaborar propostes sobre aspectes de 
la seva vida quotidiana al municipi i fer 
sentir la seva veu davant els adults. 

L’Ajuntament seguirà liderant el 
projecte per tal de cooperar i assegurar 
repercussions directes sobre el territori 
i fomentar la participació activa en la 
construcció, desenvolupament i millora 
del poble. Entre tots i totes vetllem per 
construir i programar la “Tiana de tots”.

Tot a punt per la 
constitució del segon 
Consell dels Infants

El 24 de Novembre 
arriba la fira 
de segona mà 

Arriba a Tiana una altre edició de la Fira 
de 2a Mà, el proper diumenge 24 
de novembre al Parc de l’Antic Camp 
de Futbol. A la Fira s’ofereix la possibilitat 
d’intercanviar o vendre objectes usats 
que es trobin en bon estat, però que ja 
no se li doni ús.

Emmarcat dins la setmana de la 
prevenció de residus, la Regidoria 
de Cultura i Joventut organitzen la Fira 
de 2a Mà, amb la voluntat d’afavorir els 
comportaments sostenibles i el consum 
responsable. El Casal de Joves de Tiana 
muntarà una parada on trobarem el Punt 
d’Intercanvi de roba i calçat; “si tens 
peces de roba que ja no et posis i creus 
que es pot aprofitar, porta-ho a l’estand 
del Casal de Joves”.

Al llarg del matí des de la Regidoria 
de Medi Ambient, es portaran a 
terme diferents accions que ens faran 
reflexionar sobre el potencial d’estalvi 
en la producció de residus, que té allargar 
la vida dels productes. Tothom qui estigui 
interessat en participar s’haurà d’inscriure 
a les oficines de l’Ajuntament.

Per a poder participar a la Fira de 2a Mà, 
serà necessari, fer un pagament de 5€/
taula per a les persones empadronades a 
Tiana i de 10€/taula per a les persones no 
empadronades al municipi.

Desconnecta 
de la violència 
masclista

Les xifres actuals demostren que la 
violència masclista no només no remet, 
sinó que es va modificant i sofisticant 
amb l’ús de les noves tecnologies. 

El 2012, els Mossos d’Esquadra van 
atendre 12.193 víctimes per violència 
masclista. D’aquestes, 454 eren menors 
d’edat: el 3% de les dones que denuncien 
abusos per part de la seva parella 
o ex parella tenen menys de 18 anys. 
Si s’augmenta la franja d’edat fins als 35 
anys, el percentatge puja fins al 55%. 
En aquest sentit, pren rellevància la 
violència psicològica entre els joves a 
través del control que permeten sobretot 
les xarxes socials, com el Facebook, 
el Twitter o els Whatsapp, que han 
suposat que sigui més difícil detectar-
la, ja que augmenta la vigilància de 
l’agressor sobre la víctima, que pot durar 
les 24 hores del dia. 

Les noies joves són més vulnerables 
perquè, a la dificultat per identificar les 
situacions d’abús i la justificació de les 
conductes violentes, s’hi afegeix la manca 
d’experiència, la idealització de l’amor 
i la parella, així com la interiorització 
de creences al voltant de l’amor romàntic 
i dels rols estereotipats de gènere basats 
en la submissió.

És urgent, doncs, que des de tots els 
àmbits: educatius, familiars i socials 
prenguem consciència i, ja des del 
bressol vigilem quins rols transmetem 
als nostres infants.

S´hi afegeixen els alumnes del Lola 
Anglada i de l’Institut Tiana

Un bon ús de les xarxes socials evita 
el maltractament psicològic

S’hi podran comprar i vendre objectes usats

Per tal de promoure el debat sobre el 
moment educatiu actual, l’escola d’adults 
organitzarà, els dies 18, 19, 20 i 21 de 
novembre les I Jornades d’Educació 
i Formació Permanent dirigides a tots 
els agents educatius de la comunitat. 
La intenció és debatre cap on va 
l’educació, quines mancances observem 
i quines oportunitats cal explotar perquè 
l’educació s’adeqüi a les necessitats 
socials, familiars o escolars.

Previsió del programa de les Jornades 
(horari previst de 18.30 a 20.30h.):
Dilluns, 18 de novembre: Parlaments 
de benvinguda a la setmana. Conferència 
inaugural amb el tema “L’educació del 
segle XXI: cap on anem?” a càrrec de 
Boris Mir. Sala Albèniz del Casal de Tiana. 
L’activitat inclou l’actuació de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa.
Dimarts 19 de novembre: tallers oberts: 
Tast d’escriptura a càrrec d’Eduard Ràfols, 
Art i Emocions a càrrec Carme Montoro, 
Joc d’agilitat mental Àbac Soroban a 
càrrec d’Esther Crivillers i Intel·ligència 
Emocional a càrrec de Mª Àngels Cruz. 
Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant 
lo Blanc de Montgat.
Dimecres, 20 de novembre: tertúlia-cafè 
amb Gregorio Luri. Què vol dir “educat”. 
Sala de la Punxa del Casal de Tiana.
Dijous, 21 de novembre: Passi de la 
conferència de Sir Ken Robinson a la 
Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant 
lo Blanc de Montgat. Taula rodona amb 
representants dels centres educatius de 
Montgat i Tiana, cloenda i actuació de 
l’Escola de Música i Dansa de Tiana.
 

L’escola d’adults Timó celebra 
el seu desè aniversari



Si ets jubilada o jubilat, 
tens més de 55 anys o estàs a l’atur 

i encara no ets soci, 
passa per la nostra llar i t’informarem. 

Estem al carrer Anselm Clavé, 20. 
El nostre telèfon és el 93 465 29 45.
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Gaudeix 
d’un Nadal cultural 
a Tiana

ÉS D’ACTUALITAT

Activitats lúdiques 
i de Salut a la llar 
de persones grans

Una vegada ja s’han posat en marxa els 
dinou cursos programats per al període 
2013-2014, la llar de persones grans de 
Tiana ha reprès la posada en marxa de les 
activitats de l’àrea de salut i les de caire 
més lúdic: xerrades sobre la memòria, 
la botifarrada i la castanyada; on hem 
compartit festa i inquietuds sobre la 
situació de les persones grans.

Properament programarem nous cicles 
de xerrades i posarem en marxa 
“El Circuit de Salut de les Persones Grans” 
per tal de fer sessions d’exercici suau. 
També s’estan organitzant grups de jocs 
de taula diversos. 

D’altra banda, hem inaugurat la Sala 
de Cinema on els dissabtes a la tarda 
podrem gaudir d’una bona pel·lícula i tot 
seguit farem una plena.

Comencem el cicle de sortides amb la 
primera Excursió de Tardor, la qual 
tindrà lloc el 6 de Novembre al Santuari 
modernista de la Mare de Déu de 
Montserrat al municipi de Montferri, 
a la Conca de l’Alt Camp. Posteriorment, 
visitarem el Museu de la Ràdio al Roc 
de Sant Gaietà.

Volem agrair l’alta participació en tots els 
cursos, fet que ens ha obligat a duplicar-
ne alguns i obrir una llista d’espera. 

S’instal·len quinze 
noves papereres 
per a gossos a Tiana 

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 pròpia de l’arbrat del nostre 
municipi i de l’època de l’any de la 
brutícia i les bosses de brossa. 

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 dos plans d’ocupació s’està 
procedint a identificar els veïns que 
deixen bosses de brossa barrejada al 
voltant dels contenidors de la recollida 
selectiva. A banda, s’està 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.

Per tal de facilitar la recollida dels 
excrements dels gossos que és 
responsabilitat del seu propietari s’han 
instal·lat 15 noves papereres per a gossos 
als espais públics de Tiana. Les papereres, 
tenen bosses per a recollir els excrements 
que cal fer per al seu ós. Gaudir d’una 
Tiana més neta és responsabilitat de tots.

Les sancions per l’incompliment de 
l’ordenança Municipal sobre Tinença 
d’aniamls van de 100 a 20.000 €.

Les activitats s’amplien amb una nova 
sala de cinema

Gaudir d’una Tiana més neta 
és responsabilitat de tots

ÉS D’ACTUALITAT

Un any més, el nostre municipi s’adhereix 
a la setmana de la prevenció de residus 
que es celebra a nivell europeu del 16 al 
24 de novembre i que coordina a nivell 
català l’Agència de Residus de Catalunya. 
En aquest sentit, cal una vegada més fer 
incís i destacar la importància de les tres 
R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

A banda el dia 24 de novembre 
tornarem a comptar amb la Fira de 
Segona Mà. També podrem reflexionar 
sobre com consumir millor i menys, ja 
que els comerços de la Xarxa de Comerç 
verd de Tiana tindrà a disposició els Punts 
de Retorn del cabàs. També es repartiran 
bosses de roba als comerços de tota 
la xarxa a tots aquells clients que no 
acceptin la bossa de plàstic.

A la Biblioteca, en el decurs d’aquesta 
setmana 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 i un taller de 
compostatge casolà el 16 de novembre 
a les 11h., als assistents al taller se’ls 
cedirà un comptador i se’ls bonificarà la 
taxa de residus en un 10%.

El 23 de novembre a les 17h. al Casal 
de la Gent Gran es prepara un taller de 
reparació de petits electrodomèstics i 
un taller: A la cuina s’aprofita tot! per a 
aprendre a aprofitar les restes de menjar. 

Torna la Setmana 
de la prevenció 
de residus 

Les entitats 
tianenques, 
sobre rodes

El passat diumenge 29 de setembre, 
en el marc de les activitats programades 
per la Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura, es va dur a terme la “PEDALA 
2013, Aire net - Fes el pas!”, coordinada 
arreu de Catalunya pel Bicicleta Club 
de Catalunya (BACC). La jornada, 
organitzada des de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Tiana, 
també va comptar amb la col·laboració 
de diverses entitats locals: Saltamarges 
BTT, Bike Tiana, AEGI Roger de Flor, 
FUTSAL Tiana i Club Patinatge Tiana. 

Els objectius d’aquesta passejada 
en bicicleta pels carrers de Tiana van 
ser: fomentar, d’una manera lúdica i 
festiva, l’ús de a 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. 

La pedalada, en la que van participar més 
d’un centenar persones, va permetre 
generar un estalvi d’energia. En aquest 
sentit, l’alta participació en aquesta 
activitat, va contribuir en un estalvi 
efectiu de les emissions de CO2 de 
43,36 Kg, gasos que s’haguessin emès 
a l’atmosfera en el cas de que s’hagués 
fet el mateix recorregut en cotxe. La 
pedalada va concloure al Parc de l’Antic 
Camp de Futbol amb un conjunt de 
tallers infantils, un circuit d’habilitats 
i inflables per als més menuts.

L’Ajuntament habilita 
un nou telèfon 
d’atenció ciutadana

Per tal de donar millor i més ràpida 
resposta al ciutadà sobre les incidències 
als contenidors o les situacions de manca 
de neteja a la via pública, l’Ajuntament 
de Tiana habilitarà un telèfon d’atenció 
ciutadana gratuït: el 900 102 538 que 
també és el nou telèfon on hem de trucar 
per a la recollida de mobles voluminosos 
i restes vegetals.

Se celebren diversos actes i tallers Servirà per comunicar incidències 
en la neteja

El Tiana Pedala 2013 acull un centenar 
de participants

Les activitats culturals no s’aturen 
aquest Nadal al municipi. A banda de 
les tradicionals activitats com l’encesa 
de l’arbre o la cavalcada de Reis, Tiana 
ofereix altres propostes per a totes les 
edats. La novetat més destacada d’aquest 
2013 és una nova mostra artística: una 
exposició col·lectiva d’arts plàstiques. 

Aquesta proposta, impulsada per 
diversos artistes tianencs com Josep 
Maria Galceran, Mario Tarragó, Oriol 
Casanovas o Sito Sánchez; pretén 
reactivar l’art a Tiana. L’exposició es podrà 
veure a la Sala de la Punxa del Casal del 
13 al 29 de desembre però es traslladarà 
a diversos punts dels carrers de Tiana en 
forma d’art al carrer.

A banda d’aquesta exposició, també hi 
ha programades obres de teatre de les 
companyies amateur locals. En aquest 
sentit, la Societat Recreativa Els Nou Pins 
oferirà dues representacions de ‘Noies 
de Calendari’ de Tim Firth versionada 
per Marc Rosich. Es podrà veure a la Sala 
albèniz el dissabte 30 de novembre a les 
22:00 i diumenge 1 de desembre 
a les 18:30h.

L’Agrupació Artística El Casal també 
actuarà aquest Nadal a Tiana: 
el dissabte 7 i el diumenge 8 de 
desembre representaran ‘La parella 
singular’ i el diumenge 29 de desembre 
a la tarda tornaran amb ‘Plena Espectacle’.

D’altra banda, dins el Cicle Bambolines, 
el 15 de desembre arriba l’espectacle 
“Per un instant” nascut de les cançons 
de La Tresca i portat a escena per la 
companyia Xirriquiteula Teatre. L’obra 
està recomanada per a tota la família.

La Casa de la Punxa acull una exposició 
d’art multidisciplinar

Per Nadal, 
el rebuig passa 
al dissabte

Les festes nadalenques provocaran 
diversos canvis en l’ordre de la recollida 
selectiva porta a porta. Les modificacions 
més destacades afecten el dimarts 24 de 
desembre i el dimarts 31 de desembre, 
en els quals no hi haurà recollida de 
rebuig, com és habitual tots els dimarts.

El Nadal provoca un augment de residus 
a les llars i per tant, l’Ajuntament de Tiana 
ha modificat el calendari de les quatre 
setmanes que hi ha compreses entre 
el 16 de desembre i el 12 de gener. 
D’aquesta manera, els dissabtes 21 i 28 
de desembre i els dissabtes 4 i 11 de 
gener hi haurà recollida de rebuig. 
Els dilluns, dimecres i divendres 
compresos entre el 16 de desembre 
i el 12 de gener, mantindran el servei 
habitual de recollida de matèria orgànica. 
Els horaris de recollida porta a porta no 
varien malgrat aquests canvis: de 20:00 
a 22:00 hores.

Tingueu en compte les modificacions 
en el calendari
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Quan tingueu a les mans aquesta 
darrera edició de Tiana’t, tot just 
s’hauran presentat a la Comissió de 
Seguiment del Pla de PartIcipació del 
projecte RETROBEM-NOS els resultats 
de les enquestes de mobilitat i hàbits 
de compra de la ciutadania, així com el 
projecte tècnic bàsic d’allò que podria 
ser el centre del nostre poble pacificat. 

Amb més de 300 enquestes analitzades, 
en les quals l’Ajuntament preguntava als 
veïns i veïnes de Tiana sobre aspectes 
relatius a “com et mous pel poble a l’hora 
de fer la teva compra o altres gestions” 
o les incomoditats que et suposa 
moure’s per la via pública de la zona 
antiga, entre d’altres, ja es poden treure 
algunes conclusions que apunten a la 
conveniència de pacificar –amb horari 
regulat– el centre de la vila. 

Quin és el full de ruta del projecte?

RETROBEM-NOS és un projecte de poble. 
Els receptors fonamentals del projecte 
són els veïns i veïnes (la ciutadania, en 
definitiva) tant del centre del poble com 
del conjunt de Tiana. 

RETROBEM-NOS no és un projecte de 
dinamització comercial. Els consumidors 
necessiten quelcom més que àrees de 
vianants per sentir-se atrets pel centre, 
especialment més oferta. A manca 
d’oferta, el consumidor compra a fora. 
Cal tenir en compte, però, que el 71% 
de les persones enquestades compren 
els productes frescos a Tiana. Les raons 
fonamentals són la qualitat de la matèria 
i la proximitat. A mesura que s’analitza 
la compra de productes envasats, 
productes quotidians no alimentaris 
(drogueria, neteja...), equipament per 
la persona (roba) o productes d’oci o 

RETROBEM-NOS: 
tot recuperant 
i gaudint de l’espai públic 
S’analitzen les propostes ciutadanes per pacificar el centre de la vila

cultura hi ha una fuga de consumidors 
que arriba fins el 95%. La dinamització 
comercial haurà de passar també per 
altres mesures d’acompanyament 
a càrrec especialment de la pròpia 
iniciativa privada. 

La conclusió anterior ENFORTEIX, per 
tant, la primera visió: La pacificació al 
servei dels veïns, de manera que 
el centre del poble es visualitza com 
un espai de lleure, passeig, trobada 
SEGUR per a tothom, però especialment 
per infants i persones grans. 

Pacificar el centre del poble (Carrer 
de Sant Cebrià, Carrer Lola Anglada i 
Carrer del Centre) implica el disseny i 
l’establiment d’un horari prou clar per 
conciliar les necessitats dels comerços 
i serveis. Aquest punt s’ha contemplat en 
les enquestes adreçades específicament 
als comerciants i és objecte de 
participació i diàleg amb els mateixos. 

RETROBEM-NOS implica disposar de 
noves zones d’aparcament i d’algun 
canvi de sentit de circulació per tal que 
la mobilitat dels vehicles en determinats 
carrers no “injecti” més cotxes a una 
zona tan vulnerable com és el casc antic. 
Per aquest motiu, en breu començarà 
l’execució del projecte d’ampliació de 
l’aparcament de l’església (aparcament 
de Sant Cebrià). La nova zona duplicarà 
la capacitat actual de vehicles, fins arribar 
a un total aproximat de 80 places. 
Així mateix, es preveu un canvi de sentit 
de circulació del Carrer del Centre que 
faciliti la sortida dels vehicles a la zona 
nord de Tiana. 

El projecte tècnic d’execució ha de 
preveure aquells elements urbanístics 
i de millora de la via pública (paviment, 

Per conèixer l’actualitat i l’activitat 
institucional de l’Ajuntament de Tiana, 

ja ens podeu seguir 
al Twitter: @Aj_Tiana 

o fent un “M’agrada” a la pàgina 
de facebook: facebook.com/tiana.cat

El passat 22 d’octubre es va celebrar 
un Ple Municipal Extraordinari amb un 
sol tema en l’ordre del dia: 
Aprovar provisionalment la modificació 
de les Ordenances Fiscals per l’exercici 
del 2014.

Les ordenances fiscals són les normes 
que regulen els tributs municipals i 
la seva configuració ve determinada 
pel context econòmic del municipi. 
En aquest sentit, després de dos anys 
d’ajustos necessaris, els comptes de 
l’Ajuntament estan aconseguint la 
racionalitat prevista en el full de ruta 
presentat al poble el passat desembre de 
2011 i donen continuïtat a una liquidació 
molt positiva de l’exercici del 2012. 

Així, una vegada abandonat el camí 
dels romanents negatius de tresoreria 
registrats entre els anys 2008 i 2011, 
s’intueix de manera raonable que es 
produiran resultats també positius 
aquest 2013. També es pot afirmar que 
el consistori ha arribat a un marge de 
maniobra que li està permetent pagar 
als proveïdors en els terminis estipulats 
per la Llei.

L’equip de govern local està treballant 
en el marc d’un resultat positiu del 
pressupost vigent i fer front amb 
eficiència al manteniment de tots 
els serveis públics per aquest 2014. 
En aquest sentit, aquestes xifres es 
fonamenten, bàsicament, en una eficient 
gestió de la despesa i en la bona evolució 
del capítol d’ingressos (fonamentalment 
plusvàlues i participació en els ingressos 
de l’Estat).

Malgrat el resultat positiu previst pel 
final de l’exercici pressupostari en curs, 
durant el 2014 encara preveu una 

L’Ajuntament de Tiana 
congelarà les taxes 
i els impostos municipals el 2014 
Les Ordenances Fiscals de l’any que ve preveuen bonificacions pels emprenedors 

situació transitòria de continuïtat com 
és la congelació global del conjunt 
de taxes i impostos a Tiana. En aquest 
sentit, un dels punts més significatius és 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) pel 
qual s’aposta per una reducció del tipus 
impositiu, passant del 0,48 actual al 0,44 
per al 2014. D’aquesta manera, l’equip 
de govern aconsegueix una congelació 
efectiva de l’IBI un cop més, tal com 
es va comprometre al seu dia. 
Amb aquesta reducció del tipus, 
s’obtindran els mateixos ingressos pel 
nostre Ajuntament que els corresponents 
l’any 2013 sense incrementar la pressió 
fiscal sobre la ciutadania. 

Aquesta prudència a l’hora de mantenir 
el nivell d’ingressos podria permetre al 
consistori un moderat ajust a la baixa de 
la fiscalitat per a l’exercici 2015. En aquest 
sentit -i sempre i quan la regulació legal 
actual no sigui modificada per l’Estat o 
la Generalitat de Catalunya-, el consistori 
treballa en el supòsit d’una possible 
reducció dels valors cadastrals, força 
elevats a Tiana. 

Novetats per a emprenedors 

Des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica s’ha dissenyat un paquet 
de mesures que afavoreixin l’arribada 
de petites empreses de nova creació 
o amb un any d’antiguitat al municipi. 
L’objectiu fonamental es incentivar 
l’autoocupació i facilitar la inversió incial 
que pot suposar l’arrenjament del local 
de negoci, l’ocupació de la via pública o 
el pagament de l’actual taxa comercial. 
Les subvencions previstes a les taxes 
corresponents -utilització de domini 
públic municipal, llicències urbanístiques 
i taxa de recollida comercial- arribaran 
al 95%. 

Què són les ordenances fiscals?

Les entitats locals tenen autonomia 
per establir i exigir tributs d’acord amb 
el que preveu la legislació reguladora 
de les hisendes locals i les lleis que dictin 
les Comunitats Autònomes. Els tributs 
de les entitats locals son les taxes, les 
contribucions especials, els impostos i 
els recàrrecs exigibles sobre els impostos 
de les Comunitats Autònomes o d’altres 
entitats locals.

Cal tenir en compte que els preus públics 
no son tributs, son un recurs més de les 
entitats locals. La potestat reglamentària 
de les entitats locals en matèria tributària 
s’exerceix a través de les Ordenances 
Fiscals reguladores dels seus tributs 
propis i d’Ordenances generals de gestió, 
recaptació i inspecció. Hi ha diversos 
impostos que la llei estableix i obliga 
que els ajuntaments exigeixin: l’impost 
de béns immobles, l’impost d’activitats 
econòmiques i l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica.

bancs, etc.) que indiquin clarament que 
s’està en una Àrea de Prioritat Invertida, 
és a dir, de prioritat pels vianants. 
El projecte bàsic que està elaborant 
l’equip tècnic va més enllà de tot això 
i preveu una posada en valor d’elements 
característics del centre vila -el Cafè de 
Baix, la Font de l’Arbre, etc- tot intentant 
dotar d’un recorregut històric i lúdic els 
nostres carrers. 

No oblidis que la millor forma de 
participació que com a tianenc/tianenca 
pots fer és l’us del nostre poble. Des 
d’aquesta publicació volem agrair 
profundament que ens féssiu arribar el 
següent text extret d’una reivindicació 
d’un altre poble:  

“Seure a la fresca és un costum que es perd, 
entre d’altres causes, perquè els cotxes ens 
han robat l’espai vital del carrer, el lloc 
de trobada de la gent. Seure a la fresca és 
una de les manifestacions culturals de la 
Mediterrània que fa possible la confiança 
i la convivència. La cultura del carrers 
ha de tornar a ser de les persones i no 
dels cotxes”.



El ventall és molt ampli i tal com informa 
Judit Garcia, directora del centre des de 
la seva inauguració, “ha calgut 
adaptar-se als canvis i reciclar-se per 
oferir constantment nous serveis, 
noves possibilitats”.  

Per al primer trimestre del 2014 ja estan 
programades la compra de la gàbia 
funcional per a la sala de fitness, així com 
les activitats de radical, entrenament 

El proper mes de Gener, se celebra el 9è 
aniversari del CEM Jordi Marí Duet Tiana, 
popularment conegut al poble com el 
Duet. A més d’oferir els clàssics serveis 
esportius, com és el cas de la piscina, 
zona d’aigües, solàrium, 2 pistes de 
pàdel, un extens programa d’activitats 
dirigides i la sala de fitness, cada dia obre 
les seves portes a totes les persones 
que posen en pràctica l’esport, la salut, 
el benestar i la qualitat de vida. 
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metabòlic i Duet Camp (entrenament 
militar), i també la innovadora i divertida 
activitat de “Zumba” .
L’augment de la pràctica de l’esport 
d’alt nivell, ha empès a l’equip del 
CEM Jordi Marí Duet Tiana a dissenyar 
entrenaments dirigits a atletes que 
participen en Duatlons i Triatlons. També 
ofereixen la possibilitat de celebrar festes 
infantils d’aniversari, amb l’organització 
d’activitats esportives infantils a mida, 

així com Torneigs i Lligues específiques 
d’alguna especialitat, com el pàdel. 
El centre el tiren endavant un equip 
de 25 persones que treballen per enfortir 
la proximitat amb els abonats i amb 
el poble. “És això el que ens diferencia, 
la familiaritat”, assegura amb satisfacció 
Judit Garcia. El Duet de Tiana fa 
col·laboracions especials amb actes 
esportius del municipi i de l’entorn, “fem 
activitats que ens lliguen al lloc on som”. 

ESPAI PATROCINAT:

Aquesta secció està patrocinada pel 
CEM Jordi Marí Duet Tiana. 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

CEM JORDI MARÍ 
DUET TIANA

Centre d’Esport i Salut

Eduard Fontserè, s/n – Tiana
Tf. 93.497.03.09 

www.duetsports.com
tiana@duetsports.com

Entrenaments personalitzats 
aquàtics, de fitness i pàdel 
Si tens un objectiu no el deixis d’aconseguir, 
posa’t en les mans dels nostres professionals.

Oferta lúdic-esportiva 
pels infants 
Cursos de natació per a partir de 3 mesos, festes 
d’aniversaris originals, saludables i a mida, i campus de 
setmana santa i d’estiu

ET SUGGERIM...CEM JORDI MARÍ 
DUET TIANA
el comerç a Tiana
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Jordi Puyaltó

En Jordi Puyaltó col·lecciona coses 
des que era petit, però a poc a poc 
el seu interès s’ha anat centrant en 
recuperar tot allò que tingui a veure 
amb l’Espanyol, especialment amb la 
“Final de l’Aigua” de 1929. El seu avi era 
un dels molts aficionats que van patir 
les inclemències d’aquell aiguat històric. 
Al cap d’uns dies, moria a causa 
d’una pulmonia.  

A poc a poc, en Jordi Puyaltó ha anat 
adquirint més i més objectes relacionats 
amb el club. Avui, a les golfes de casa 
seva hi té un autèntic Museu. Insígnies 
històriques, cromos, fotografies, trofeus, 
cartells, samarretes, banderes... tot 
disposat i ordenat amb la meticulositat 
i la passió amb què un fa les coses 
“per amor, només per amor”. 

En Jordi Puyaltó viu a Tiana des de fa 11 
anys i ja en fa 26 que es dedica a la seva 
passió; remena, busca, investiga per 
aconseguir coses “com més antigues, 
millor” i per a ell “recuperar la memòria 
de gent oblidada és una satisfacció”. 

Va ser jugador de bàsquet de l’Espanyol 
i coneix a fons la història del club. Avui 
n’és el Conseller de l’Àrea Social. Enyora 
els anys en què la Lliga se la disputaven 
més equips, a part del Barça i el Madrid, 
i mentre ens ensenya les bótes del 
malaurat Dani Jarque, ens explica que 
ell no és anti res, “jo sóc pro tot”, per això 
sempre està disposat a col·laborar i a 
compartir el seu coneixement i la seva 
memòria prodigiosa.

Conseller de l’Àrea Social del RCD Espanyol. 
Historiador i col·leccionista del club 
blanc i blau.

David Salinas

Fa 11 anys que en David Salinas viu a 
Tiana. Ens mostra el seu primer article 
sobre Bio, un jugador de futbol avui ja 
desaparegut. És periodista del diari Sport 
des del 1987 i viu des de la primera fila la 
història diària del Barça: “avui no em toca 
anar al camp, em quedaré a la redacció”. 

Confessa que el que li agrada més són 
les estadístiques, generar notícies a 
partir de dades. Reflexiona sobre com 
han canviat les coses en només 20 anys, 
al mateix temps que enyora el diàleg 
continu amb els jugadors. Ens ensenya la 
seva llibreta de la temporada 1991-1992, 
a mà hi ha escrits els noms de Koeman, 
Laudrup o Bakero. Avui, un s’imagina 
que d’aquesta feina ja se n’ocupa la 
tecnologia, però en David Salinas 
ens mostra la seva llibreta d’aquesta 
temporada; a mà hi ha escrits els noms 
de Messi, Alexis o Iniesta. “Jo segueixo 
treballant igual que abans”, somriu. 

Ha publicat dos llibres sobre la història 
del Barça, un extens i minuciós treball 
dels últims 100 anys, partit a partit. Per 
feina, ha viatjat molt, però la seva afició 
és la de descobrir països estranys, com 
Vanuatu o Guam, allunyats dels circuits 
turístics, i poder observar el seu dia a 
dia autèntic. Potser per això, per aquest 
afany de descobrir, en David Salinas 
treu de l’oblit històries que avui ens 
sorprenen, com si fossin països llunyans. 

S’apassiona amb el futbol dels jugadors 
que vibren, dels que s’emocionen, amb  
independència dels diners. “Sí, Messi n’és 
un, però n’hi hagut molts, tu saps qui 
era Valle?”. 

Periodista del diari Sport. 
Historiador del Barça.
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Dinar 
de NadalPessebre Cavalcada 

de Reis
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Tradicionalment, el dia de Nadal es 
menjava gall dindi farcit amb salsitxes, 
prunes i pinyons, a més del caldo i la 
carn d’olla. A principis de desembre, a 
Tiana apareixien els paveros, que duien 
nombrosos galls dindis per vendre. 
Tot i així, a principis del segle XX, a Tiana 
també hi havia nombroses cases que 
criaven galls dindi, com la Sra. Victòria 
de Can Canyeny i els de Can Tomeu 
i Can Flicaseia.

Fins a mitjans del segle XX, el pessebre 
més admirat a Tiana va ser el del Sr. Lluís. 
Tot el poble l’anava a visitar per apreciar-
ne tots els detalls: els canvis de llum, el 
circuit de l’aigua, etc. Gabriel Cuní va 
ser considerat el seu successor pel seu 
criteri estètic, i el Sr. Viñas, per les seves 
enginyoses instal·lacions elèctriques. 
El 1953 es va celebrar el primer concurs 
de pessebres a la Catequística i s’hi van 
presentar 20 concursants.

A Tiana, la primera Cavalcada de Reis 
de la qual tenim referència és de l’any 
1922 i, la va organitzar la Societat 
Recreativa Els Nou Pins, que anunciava 
repartiment de joguines per a la 
mainada. La primera cavalcada de la 
postguerra va ser l’any 1958 i els més 
petits van celebrar un concurs de fanals. 
Els Reis d’Orient van saludar des del balcó 
de l’Ajuntament i varen fer la tradicional 
recepció des del saló de plens. 

Fotografies d’arxiu 
d’en Francisco Fernández

TEXT Josep M Toffoli

PastoretsMissa 
del Gall

A Catalunya, el Nadal va lligat 
indiscutiblement a la representació 
dels Pastorets. Durant la primera 
meitat del segle XX, els tianencs en ple 
assistien a una gèlida Catequística per 
veure als Pastorets, representats per 
en “Josep llarg i en Verdú”. Generació 
rere generació, els tianencs varen anar 
participant en les diferents edicions 
dels Pastorets, que ja últimament es 
celebraven a la Sala Albéniz del Casal.

Una antiga faula assegura que el primer 
ésser viu que va presenciar el naixement 
de Jesús i ho va comunicar al món va ser 
un gall. L’any 1905, a l’actual parròquia, 
a les 5 del matí l’Ajuntament i altres 
autoritats assistien a la Missa del Gall. 
L’any 1912 les Maitines ja tocaven 
a les 5,30 i a les 6, la Missa del Gall. 
Va ser l’any 1950 que la Missa ja es va 
celebrar a mitjanit, i hi va cantar 
el Cor Parroquial.

El Nadal a Tiana
FESTES VORA EL FOC



El Coro és una entitat oberta a tothom 
i celebren que vingui gent a veure els 

assajos, i que s’hi quedin. “Si no sabem 
música! Només cal tenir oïda!”. 

És dilluns, són les 10 de la nit i els més 
de 30 cantaires esperen començar 
l’assaig. Mentre parlen i comenten 

anècdotes, van ocupant els seus llocs. 
A l’Elionor Canas, la directora, li costa 
una mica fer-los callar. “Som com una 

gran família”, assegura la Fe, 
i és que a més de música i assajos, 

també comparteixen experiències, 
caps de setmana, vida. A poc a poc van 

callant i, seguint les instruccions de 
la directora, compassen la respiració. 

Sona el piano i tots, homes i dones, 
sopranos, baixos i contralts, canten 

les primeres notes. Escalfen la veu 
i l’entorn que els escolta. 
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Amb 110 d’anys d’existència, la Societat 
Coral Joventut Tianenca és l’entitat 
degana de la vila, la més antiga, i només 
va interrompre la seva activitat durant 
el període de la Guerra Civil. L’any 1854, 
durant la seva estada a Tiana, Anselm 
Clavé va instruir un petit cor format per  
joves cantaires. Va haver de passar mig 
segle perquè la Societat Coral Joventut 
Tianenca es constituís com a entitat.

Des del 1903, el Coro de Tiana es va 
afiliar a la Federació Cors de Clavé 
seguint les directrius que marca el 
seu lema: “progrés, virtut i amor”.  
Actualment, el Coro de Tiana el formen 
38 cantaires que es troben tots els 
dilluns i tots el dijous al local d’assaig, 
sota la batuta d’Elionor Canas, que 
dirigeix la formació des de fa 25 anys. 

DE BONA VEU
La Societat Coral Joventut Tianenca

Fins al 1977, el Coro de Tiana era només 
masculí. Tal com explica la Fe Merlos, 
una de les primeres dones que va 
entrar a formar part del Coro, van haver 
d’insistir molt al aleshores president 
Bartomeu Puig. Durant el seu mandat, 
que va durar 25 anys, Tiana va esdevenir 
Vila Claveriana el 1992, i es va constituir 
la Coral infantil, que enguany compleix 
el seu 30è aniversari. 
Fa 4 anys que Eduard Montaño és el 
president de l’entitat i reflexiona sobre 
la seva pròpia evolució dins del Coro, 
al qual hi està vinculat des que era petit. 
La feina no s’acaba i ens explica els nous 
projectes que estan endegant: “l’inici 
de classes de gospel, la digitalització 
i recull de documentació per constituir 
un arxiu, que serà valuós i útil per a la 
pròpia entitat i per a tot el municipi.” 

Qui canta els seus 
mals espanta

Fins i tot, Montaño avança que 
preveuen organitzar una Trobada 
de Corals Internacional a Tiana 
la pròxima primavera. El repertori 
musical del Coro de Tiana és molt 
extens i variat i inclou des de cançons 
tradicionals fins a compositors 
clàssics, passant per temes de música 
contemporània catalana. 
Han cantat a diferents països europeus 
com Itàlia o França, i fins i tot, en motiu 
del Centenari de l’entitat, l’any 2003 
van anar a Cuba. A més, són la coral 
que canten durant el lliurament del 
Premi Internacional de Catalunya, al 
Palau de la Generalitat i han col·laborat 
amb reconegudes formacions, com la 
Orquestra Simfònica de Sant Cugat 
o la Banda Simfònica de Badalona, 
entre d’altres. 
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http://ampalolaangladatiana.
blogspot.com.es/

El blog de l’AMPA Lola Anglada es va 
crear el 16 de juny de 2012. 

La secretària de la Junta de l’AMPA 
i professional de la fotografia i la 
producció digital d’imatge i disseny, 
Marta Font, va sentir la necessitat de 
crear un blog per informar a temps real 
de tot el relacionat amb l’AMPA i l’Escola.

És un blog visualment atractiu, senzill i 
clar on ràpidament s’identifica l’Escola 
Lola Anglada i el municipi de Tiana. L’èxit 
ha sigut immediat perquè en un any i 
escaig ja ha rebut 10.000 visites.

El blog de l’ampa 
de l’escola Lola Anglada 
de Tiana by Marta Font

@Nuria_Blasco  
Nuria Blasco 
ja tenim un pavelló dividit amb 
3 pistes, així donem resposta 
a 1 de peticions de les entitats 
esportives
27-09-2013

@mdolorssarries   
M. Dolors Sàrries
Passa el Pau Roba x la parada 
d Besalú. Pregunta sobre molts 
llibres. Al final diu q kuan tingui 
calés en comprarà. Ell es de 
#Tiana també
06-10-2013

LA VEU DE TIANA

@tianat_

@324cat  
324.cat
Capturat el toro que va fugir 
de #Tiana al juny 
08-10-2013

@rogermelcior   
Roger Melcior
Algú els pot recordar als de 
#tusgsal que la Virreina és 
#Tiana, no #montgat?
06-10-2013

La Gemma Arrabal
i avui a tocat tornar a gaudir 
sobre patins, impressionant nit. 
Organitzadors, entrenadors, 
monitors, patinadors, públic.. 
som/sou genials. No hi ha millor 
sensació que estar al centre de 
la pista i veure tota la gent que 
t’envolta, i gaudeix amb tu. 
Contentissima d’estar amb 
vosaltres. Club patinatge Tiana.
22-09-2013

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

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

USUARIS DE XARXES SOCIALS:
l’usuari @tianat_. 
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. 

@oriolparis 
Oriol París
Mirant i aprenent de la lluna.
12-10-2013

@MediambienTiana  
Medi Ambient Tiana
Ja estem començant a instal·lar 
les noves papereres per a excre-
ments de gossos!  
01-10-2013

Tingueu en compte...

Obstaculitzar

Quasi cada dia hi ha motos o cotxes 
aparcats al llarg de tota la vorera que 
fan que hagi d’anar amb el cotxet pel 
mig de la carretera. No es podrien posar 
els pals per delimitar l’espai? Això de 
la vorera al mateix nivell no va ser una 
bona idea...! 

Irene Soto 

Arriba la Fira de Nadal
Tindrà lloc el cap de setmana 

del 14 i 15 de desembre de Tiana

Un any més, “i ja en van tres”, l’ACIST amb 
el suport de l’Ajuntament organitza i 
posa en marxa la Fira de Nadal de Tiana. 

La Fira tindrà lloc al voltant de l’arbre 
de Nadal a la Plaça de la Vila i en aquesta 
nova edició s’amplia a dos dies, dissabte 
14 i diumenge 15.

Trobareu parades de pessebristes, 
avets i flor, artesania, alimentació, moda 
i complements i molt més.

Hi haurà tallers i activitats infantils, rifa 
d’una panera i la participació de les 
entitats del poble.

Durem a terme la segona edició del 
Concurs Popular de Pessebres, concurs 
obert a tothom, tant a nivell individual 
com col·lectiu i que romandrà exposat 
al Parc Lola Anglada durant el transcurs 
de la Fira. Els pessebres es sotmetran 
a votació dels visitants i el guanyador 
obtindrà un premi en productes dels 
comerços i serveis de l’Acist. 

Gaudeix de la fira 
i descobreix el comerç de Tiana

T’hi esperem!
@ToniMorata 
Toni Morata
Poder passejar per #Tiana en 
família, cotxet, bicicletes i sense 
cotxes que poden circular per 
altres llocs
16-09-2013

L’ Ajuntament de Tiana
Vols aprendre català? Ja s’ha 
obert la preinscripció dels 
cursos de català per a adults 
a l’Escola Timó. S’oferiran difer-
ents nivells i horaris, segons 
la demanda. Per a més informa-
ció truqueu al 93 469 01 72 o 
dirigiu-vos al centre els dimarts 
i divendres de 9:30 a 12:00.
17-10-2013

L’Ester Pujol Martí
Lamentables algunes mani-
festacions xenòfobes que cir-
culen per les xarxes socials i pel 
nostre poble sobre l’obertura 
d’un comerç regentat per 
persones d’orígen xinès a Tiana. 
Tolerància zero per aquestes 
postures que, per petites i sim-
bòliques que siguin, mostren 
una imatge i model de poble 
impròpia de Tiana.
02-10-2013

Telecomunicacions?

Encuentro vergonzoso la calidad de las 
telecomunicaciones en general de Tiana. 
No se corresponde con los impuestos 
que pagamos. Es de pueblo de tercera 
categoría. Parece mentira que estemos 
a 10 km de Barcelona. Tengo un negocio 
online y me estoy planteando afincarme 
en Montgat. 

Maria Sanz Machancoses 

La Colla De Diables Tiana
Principalment a tots els 
membres de la colla de Tiana, 
a Diables Montgat, Fills de la 
Flama , als diables de premià, 
la republi-k, Doc Mascaro, veïns, 
tianencs i tianenques, i a tots 
aquells que van col·laborar 
d’una manera o unaltre en el 
correfoc d’ahir, moltes gràcies, 
per poder fer-lo possible! 
Sou genials.
15-09-2013

Cartes del lector

Divendres 13 de desembre 
Encesa de l’arbre de Nadal 

a la tarda

Dissabte 14 de desembre
Fira de Nadal 
de 10h a 22h

Diumenge 15 de desembre
Fira de Nadal 
de 10h a 17h

Tiana acollirà un mercat 
itinerant de productes 

del Maresme
Es tracta d’una prova pilot 

que s’estrena el 14 de desembre

Un nou mercat itinerant visitarà Tiana 
el segon dissabte de cada mes. 
Una quinzena de paradistes oferiran 
tot tipus de productes de proximitat. 
La iniciativa, la qual entrarà en 
funcionament en fase de proves, 
és fruit d’un conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, 
el Consell Comarcal del Maresme, 
i els ajuntaments d’Arenys de Mar, 
Argentona, Montgat i Tiana, per a 
l’organització del projecte pilot. 

Tot i tractar-se de municipis diferents, 
tots tenen l’àmbit geogràfic del Maresme 
en comú i el mercat itinerant tindrà una 
gestió, imatge i comunicació unificades 
amb un potencial comercial compartit 
als quatre termes municipals.

Està previst que el Mercat arribi a Tiana 
el dissabte 14 de desembre i coincidint 
amb la inauguració de la iniciativa, 
se celebraran actes especials 
relacionats amb la nova activitat.

La Diputació de Barcelona lidera el grup 
de comercialització de Mercats itinerant 
inscrit dins el projecte de Xarxa de 
Productes de la Terra amb el propòsit 
de posar en valor els productes 
autòctons del Maresme a través de 
circuits curts de distribució.  

Per la seva banda, el Consell Comarcal 
del Maresme és part activa com a 
interlocutor amb els productors locals 
susceptibles d’estar interessats en la 
participació del Mercat, i està treballant 
per al desenvolupament de la producció 
sostenible i el consum local. 
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És prou evident que la crisi a la qual ens 
ha portat el capitalisme desregulat s’està 
utilitzant per justificar moltes mesures 
retrògrades, d’alt contingut ideològic, 
que estan capgirant les bases de la nostra 
societat. Creixen l’atur, les desigualtats 
i la pobresa, de la mateixa manera que 
es concentren els beneficis en uns pocs.

Usant les restriccions financeres com a 
argument i apel·lant a una dogmàtica 
austeritat que s’està demostrant 
contraproduent i suïcida, es privatitzen 
serveis públics, redueixen drets socials, 
empitjoren les condicions laborals i es 
debiliten les institucions democràtiques 
en una societat cada cop més fracturada. 
En aquesta estratègia tecnòcrata i 
autoritària, ara l’ofensiva apunta contra 
la democràcia local. 

Els Ajuntaments, cabdals en el 
desenvolupament del sistema 
democràtic i social, primer nivell de 
contenció contra les desigualtats, i espai 
directe de participació de la ciutadania, 
ara es volen convertir amb meres 
delegacions de l’Estat, controlades per 
les Diputacions.

L’amenaça que conté la Llei de 
reforma de l’administració local 
que està impulsant el Partit Popular 
és recentralitzar competències i 
desmantellar serveis, prohibint que els 
Ajuntaments puguin desenvolupar, 
entre d’altres, polítiques en matèria de 
salut, serveis socials o educació. Se’ns 
diu que aquestes es traslladaran a les 
Diputacions, però aquestes no són 
escollides per sufragi directe, ni tenen 
personal per prestar aquests serveis.  
En el fons es tracta de reduir les 
polítiques públiques i privatitzar, eliminar 
drets bàsics i evitar el control democràtic.

En comptes de modernitzar l’organització 
de tota l’Administració Pública 
(començant per la central, que és la 
que concentra més disfuncions) per 
transformar i fer més eficients les 
polítiques públiques, i anar cap a un  
sistema fiscal més just i equitatiu, 
la recepta continua sent menys drets, 
menys democràcia.

Aquest any han succeït moltes coses a 
Tiana, bones i dolentes, com sempre: han 
obert i tancat començos; l’escola Tiziana 
i l’Institut han augmentat un curs i 
l’escola bressol El cangur ha tancat; 
l’escola Lola Anglada ha perdut un bon 
equip directiu i n’ha guanyat un altre que 
ens demostra que també ho és; els bars 
l’Espai i Tubbis bar ja tornen a funcionar... 
aquests són alguns exemples de què la 
vida al nostre poble és dinàmica.

Aquest és el darrer número del Tiana’t 
del 2013; són dos anys d’una revista que 
va néixer amb l’objectiu d’obrir-se al 
poble i no ser una eina partidista, sinó 
de difusió d’allò que succeeix a la nostra 
vila. Ens ha ajudat a conèixer persones 
que viuen aquí i que també posen el 
seu granet se sorra al nostre poble i a la 
nostra societat, entitats, iniciatives... gent 
que es mou per inquietuds i que donen 
vida al poble, com la majoria de tianencs i 
tiananeques... perquè som un poble amb 
inquietuds, que es mou i que obre les 
portes a qui vol aportar!

L’equip humà que fa possible aquesta 
revista (intern de l’Ajuntament i 
extern) fa una bona feina i es supera 
a cada número. Per tant, des d’aquí, 
l’enhorabona a tot l’equip!

I qui no deixa de superar-se, tampoc, és 
la comissió de festes que ha demostrat, 
amb la Festa Major de Sant Cebrià, que 
l’austeritat incentiva l’enginy i l’efectivitat. 
L’arribada del Sr. Toffoli a lloms d’un ruc i 
caracteritzat per l’ocasió va ser el preludi 
del que seria un dels començaments de 
festa més sonats dels darrers anys amb el 
concert de “Se atormenta una vecina”. 
L’Enrucada va exhaurir les places i molts 
participants la van fer sense dorsal. 
Els més petits van gaudir d’espectacles 
i activitats en diferents punts de la vila 
i, per primera vegada, van poder 
participar al Buzz Tiana, en la seva versió 
infantil, organitzat pel Col·lectiu 
Dr. Mascaró que un any més, tot i les 
baixes de col·laboradors habituals, 
ha superat expectatives.

Som un poble amb molta energia, capaç 
de fer possible allò que imaginem! 
Des d’ERC us desitgem un bon final d’any 
2013, marcat per la il·lusió i l’empenta 
que faci possible un 2014 millor!

Al llarg d’aquests dos anys i mig 
de legislatura, el govern municipal 
ha dut a terme una gestió eficient 
adreçada -entre d’altres objectius-, a 
garantir la continuïtat de l’impuls a 
les polítiques socials. En aquest sentit, 
el grup municipal socialista de Tiana 
proposa a una moció presentada al ple 
municipal, la màxima sensibilitat vers les 
famílies que estan patint processos de 
llançament o en situació d’emergència 
social. Conseqüentment, l’ajuntament de 
Tiana ha rehabilitat un pis de propietat 
municipal gràcies a la subvenció de 
la Diputació de Barcelona. Tanmateix, 
mereixen consideració els afectats per 
les participacions preferents o el deute 
subordinat. S’ha posat a la seva disposició 
un servei d’assessoria i acompanyament, 
havent-se arribat a satisfer el pagament 
de les taxes judicials d’alguna persona 
sense recursos. D’altra banda, s’han 
implantat mesures inèdites en pro de 
l’equitat. És el cas de la tarificació social 
al preu de l’escola bressol municipal, 
considerant els ingressos de la unitat 
familiar. Complementàriament, 
l’ajuntament absorbeix l’increment 
de l’IVA i manté preus de menjador 
i acollida. 

En l’àmbit econòmic i contemplades a 
les noves ordenances fiscals, s’ha creat 
un paquet de mesures per tal de facilitar 
instruments per afavorir l’activitat 
d’emprenedoria a Tiana. Aquestes i 
d’altres actuacions adreçades a definir 
i treballar estratègies de creixement i 
desenvolupament econòmic, evidencien 
la voluntat d’aquest equip de govern de 
continuar treballant per l’equitat.
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Horaris Regidors de Govern

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

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

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

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

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

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

Regidors sense delegació

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

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

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

Benvolguts Tianencs.

Fa massa temps que el Govern espanyol 
posa entrebancs al procés sobirà de 
Catalunya. El nostre camí és i serà 
sempre; “Modèlic, Cívic i, Il·lusionant” 
a la vegada, però, tossut.
Arguments que reforcen el procés 
endegat.
Pressupostos generals del Govern 
espanyol per al 2014; Catalunya se situa 
com el territori de l’Estat que pateix 
una major reducció d’inversió. Només 
s’invertirà a Catalunya 940 milions d’euros 
en obra pública, el que representa una 
reducció, en els últims cinc anys, del 75% 
invertit. Això ens retorna als nivells 
de l’any 1999. 

L’economia catalana representa el 18.7% 
del total de l’estat espanyol i, en canvi, 
la inversió de l’Estat a Catalunya serà 
únicament del 9,6% del PIB. Aquesta 
inversió de l’Estat és la meitat del que 
tocaria per llei; càstig intolerable a 
l’economia catalana. Aquesta reducció 
obliga a fer un inacceptable esforç 
d’austeritat que posa en risc les polítiques 
socials. Són les comunitats autònomes 
les que presten les principals polítiques 
com ara la sanitat, l’educació o l’atenció 
a les persones. S’hauran d’abandonar 
infraestructures fonamentals com, els 
accessos ferroviaris a l’aeroport de 
Barcelona, el desdoblament de la N-II 
o el Quart Cinturó. 

Deslleialtat institucional. Mentre 
nosaltres ens veiem obligats a 
reduir el dèficit en un 23% pel 2014, 
l’administració central només ho haurà 
de fer un 2,6%, nou vegades menys.
Sorprèn veure com el Govern per un 
costat demana dialogar amb Catalunya, 
però, per altra banda presenta uns 
pressupostos generals absolutament 
injustos i ofensius, i les inversions a 
Catalunya han de ser d’acord amb la llei.

Catalunya vol, i té tot el dret legítim a 
decidir el seu futur. Aquest procés es 
desenvoluparà i consolidarà amb la 
finalitat d’aconseguir una Catalunya més 
lliure i amb estructures d’estat sobirà. 
Hem de continuar lluitant per aconseguir 
l’únic objectiu què ens portarà cap a una 
Catalunya plural i plena. 
EL DRET A DECIDIR!

Ja n’hi ha prou!

Comienzo este escrito con relativo 
optimismo, al observar que parece que 
comenzamos a tener un cambio de 
tendencia en las cuentas globales y en 
la actividad en general.
Es agradable observar que los grandes 
centros comerciales vuelven a estar muy 
visitados, perdiendo el miedo al consumo 
en la situación de crisis que 
nos atenaza.
Un buen amigo industrial, me comentaba 
que ha percibido un cambio de 
tendencia y eso es bueno para todos. 
Seguimos, no obstante, con la asignatura 
pendiente del adelgazamiento de la 
Administración y de todos los excesos 
producidos. Todos tenemos en mente 
los que conciernen al gasto que genera 
el monstruo creado. Es hora de que los 
ajustes se produzcan a toda escala y 
dignificar la acción política que debería 
ser ejemplo de buen hacer para todos.

El ejercicio de la política debe plantearse 
a mi modo de ver, como el de una 
empresa: limitación de mandatos, 
simplificación, dedicación, eficacia, 
eliminación de lo inútil, salarios justos, 
etc. Todo debe contemplarse y actuar 
lo más rápido posible. Debe dejarse de 
cargar más las espaldas del ciudadano 
que lo soporta todo. 
Me centro en lo más relevante del pleno 
de septiembre: se ha desencallado 
por fin el tema relativo a las viviendas 
de alquiler, es algo que la ciudadanía 
viene reclamando con insistencia, 
hemos procurado obtener un precio 
más asequible de acuerdo con las 
circunstancias del proyecto. Entendemos 
que eso se ha producido y poco mas 
podemos hacer. Por ello, deseamos su 
pronta adjudicación y solución para 
los solicitantes.

Pronto nos tocara preparar el 
presupuesto para 2014 y ver como se 
ha desarrollado 2013 con todos los 
sacrificios que se han tenido que abordar. 
Seguiremos en ello, entendiendo que 
deberemos continuar saneando nuestras 
cuentas para cumplir los datos objetivos 
de deuda general, por encima de 
cualquier otra consideración. Antes de 
finalizar, les deseo poder celebrar este 
año felizmente la Navidad, 

manuelgonzalo1940@gmail.com

Seguim amb l’austericidi: ara volen 
privatitzar els serveis municipals 
i devaluar la democràcia local

Anem tancant l’any
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