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Carlos Cardús
Corredor de motos

I gairebé sense adonar-me’n em fico al món 
dels 125 cc. Al costat d’en Sito Pons. 
Passo de la categoria júnior a la súper. 
Ni més ni menys que amb l’Ángel Nieto.
No vull semblar nostàlgic, però abans tot 
era més casolà. Més humà. Imagineu-vos 
com era que fins i tot vaig buscar-me jo 
el patrocinador. Una escena d’allò més 
surrealista. A Llafranc, a l’Empordà, tot 
navegant amb la barca del Sr. Parera, 
el dels perfums. Jo era amic del seu fill. 
Li ho vaig demanar i em va dir que sí. 
Al·lucinant! Vuit milions de pessetes 
del 1980. Vaig pagar tota l’escuderia. 
I un any després, la mili. I el cop d’Estat, 
que el vaig viure amb l’uniforme posat.
Tot el que ve després ja ho sabeu. 
Allò dels 36 pòdiums. Per cert, de la 
competitivitat amb el Sito Pons, res de res. 
Bé, a la pista. Fora, com dos cavallers. 

Ara, en canvi, si poden t’apunyalen per 
l’esquena. El que em fa molta il·lusió és que 
encara se’n recordin de mi allà on vaig. Val a dir 
que el meu nebot, en Ricky, manté la flama. 
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EL SUMARI

Si algú ha posat el nostre poble 
al mapa és ell. La seva vida ha estat una 

cursa d’obstacles. La seva empenta 
i determinació l’han dut al més alt dins 

del món del motor. La dècada dels 
vuitanta, i part de la dels noranta, 

han portat el seu cognom.

Campió d’Espanya, d’Europa 
i subcampió del Món. 

Sempre en 250 cc. Si algú pensa que 
en Cardús, o en Tiriti per als amics, 

ja ha fet tots el kilòmetres possibles, 
s’equivoca. Té el dipòsit prou ple 

com per tornar a la carretera. 
Això sí, amb un altra tipus d’energia. 

Ara pensa en les bicicletes elèctriques. 
La qüestió és no parar...

18PER UN NEPAL MÉS SALUDABLE
Dos tianencs rere la creació d’un hospital al país asiàtic

ENTREVISTA’T
I vostè, qui és? 20
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Dels actuals corredors, em quedo amb 
el Marc Márquez (el Messi de la moto), 
després en Jorge Lorenzo (el Neymar) 
i tancaria el pòdium el Valentino Rossi 
(el Ronaldo de tots tres). Val a dir que 
gairebé sempre m’ho miro des de la 
barrera. Des de casa. La casa de la Lola 
Anglada. Ara que hi penso, us imagineu 
un museu de tots dos a Tiana? 
Vull dir, de la Lola i d’en Cardús. Un bon 
equip, oi?

Si hagués de descriure’m en poques 
paraules diria que sóc un cul inquiet. 
Sí. I també un enamorat de Tiana. 
Vaig néixer a Barcelona, però als 
pocs mesos ja hi vivia aquí. Mirant 
enrere he de reconèixer que era una 
mica gamberro. Però que ningú no 
s’equivoqui. És cert que la passió per 
les motos i la benzina arribaria d’hora, 
però també que la fal·lera pel futbol 
va ser prèvia. 
Encara recordo, com si fos avui, travessar 
a tota pastilla el Camí del Mig amb la 
meva moto. Com ha canviat el paisatge! 
I les escapades a Badalona. Al cine 
a veure pel·lis d’acció (ara també 
m’agraden les romàntiques). Ah! I per 
a cine, el que teníem al poble, doble 
sessió. Quins anys!

Vaig entrar al món de les dues rodes 
a través del Motocross. Als 19 anys faria 
el canvi. Encara ressonen al meu cap les 
paraules del meu germà Lluís: 
“Perquè no corres velocitat?”. 
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Encara recordo, 
com si fos avui, 

travessar a tota pastilla 
el Camí del Mig 

amb la meva moto
Carlos Cardús



L’espectacle ha de continuar!

Societat il·limitada 

LA NOTÍCIA
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Un dels majors reptes per a qualsevol 
companyia de teatre és fer musicals. 
Encara més si és amateur. Tot plegat, 
però, es complica quan s’opta per 
un dels més difícils del gènere: 
Els Miserables. Un espectacle que va 
revifar l’any 2012 amb motiu de l’estrena 
de la versió cinematogràfica, dirigida per 
l’anglès Tom Hooper (qui, curiosament, 
havia après l’ofici rodant alguns capítols 
de la sèrie televisiva EastEnders, 
aquí coneguda com a Gent del Barri).

Un valor segur
El cas és que la Societat Recreativa 
Els Nou Pins no s’ho ha pensat dues 
vegades i ha decidit acomiadar l’any 
amb una obra que va escriure el 
francès Victor Hugo ara fa més de cent 
cinquanta anys. La feina ha estat titànica; 
l’entusiasme, també. En la producció 
hi intervenen cinquanta actors, 
un fet del tot excepcional. Poca broma, 
doncs. Podrem gaudir de l’espectacle 
aquest mes de novembre en sis úniques 
funcions: els dies 11, 12, 13, 18, 19 i 20. 

Són moltes hores d’assaig. Més d’un any. 
I, normalment, només podem gaudir del 
resultat durant un cap de setmana. 
Aquest cop, excepcionalment, s’hi han 
programat sis representacions. Les xifres 
produeixen vertigen. Gairebé cinquanta 
actors a escena, una quinzena de temes 
musicals i més de dues hores d’espectacle.

El vestuari i els decorats també estan 
a l’alçada. S’ha cuidat fins el més petit 
detall. Tothom s’hi ha bolcat. “El públic 
tianenc cada vegada respon millor”, afirma 
l’Isidre. “Això vol dir que estem fent bé la 
nostra feina”. Una pressió que ens porta a 
formular-nos la següent pregunta: 
L’any vinent, què?

Queda lluny l’any 1920. Una data a tenir 
en compte, doncs fou llavors quan es 
presentaren els estatuts de la Societat 
Recreativa Els Nous Pins a la seu del 
Govern Civil de Barcelona. L’associació 
es reunia on ara es troba el restaurant 
l’Avi Mingo (anteriorment, el Cafè de 
Dalt). Un cop transcorreguts dotze anys 
el grup es va anar disgregant. La llavor, 
però, ja estava sembrada. La fal·lera pel 
teatre renasqué l’octubre del 1986. 
Això fa coincidir el repte de representar 
Els Miserables amb els trenta anys 
d’aquesta segona etapa de 
la companyia.

Així doncs, a mitjan la dècada dels 80 
es presentaven en societat amb un 
clàssic d’Àngel Guimerà: Maria Rosa. 
En aquella època formaven part de la 
junta en Roderic-Gonçal Verdú o en 
Miquel Palau. Un any després, el 1987, 
s’hi incorporava l’Isidre Mestres, l’actual 
director. La colla d’actors que formen 
la societat recreativa farien un salt 
qualitatiu en portar a escena reconeguts 
musicals com ara Mar i Cel, Mamma Mia! 
o Full Monty.

El verí del teatre
Qui es pot resistir a l’atracció d’un 
escenari o a l’aplaudiment del públic? 
Qui ha tastat els seus efectes sap que 
no hi ha marxa enrere. En són un clar 
exemple el quartet sobre el que pivota 
aquesta gran família farandulera: 
l’Isidre Mestres (director), la Noemí 
Cuadras i el Celso Jares (ajudants 
de direcció) o la Marta Torrents 
(encarregada del vestuari).

Estan davant d’un dels desafiaments més 
importants de la seva carrera: portar a 
escena un espectacle de les dimensions 
d’Els Miserables. El director de la 
companyia va decidir tirar-lo endavant 
tan bon punt es va fer la següent 
pregunta: Impossible? “I tot seguit 
-diu l’Isidre- ens vam posar a treballar”. 
La Noemí, ajudant de direcció, afegeix: 
“Per primer cop s’han fixat responsables 
per a cadascuna de les àrees”. Així, per 
exemple, hi ha tres persones dedicades 
única i exclusivament al maquillatge 
i a la perruqueria. Una excepció en el 
món del teatre amateur, però que dóna 
una idea de les dimensions que ha agafat 
l’espectacle. A banda de les dificultats 
per coordinar-ho tot.

COM ES FA UN BON MUSICAL
Els Nou Pins estrenen Els Miserables
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El públic tianenc 
cada vegada respon millor

Isidre Mestre
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Tiana fomenta 
l’ocupació amb nous 
plans de la Diputació 

Tiana 
Ciutat Amiga 
de la Infància
El nostre municipi ha rebut 
el reconeixement per part d’UNICEF

Mor Josep París 
i Rigalós

El passat 17 d’octubre va morir als 81 
anys Josep París i Rigalós, exalcalde de 
Tiana del 1976 al 1979. L’Ajuntament 
que ell presidia va fer seva al febrer del 
1976 la consigna de l’Assemblea de 
Catalunya: “Llibertat, Amnistia i Estatut 
d’Autonomia”, convertint-se en el primer 
consistori català a fer-ho.  

El 1977, una vegada celebrades les 
primeres eleccions democràtiques, 
va constituir una comissió formada pels 
representants dels partits de Tiana per 
debatre, abans dels plens i de manera 
vinculant, els temes que després 
aprovarien formalment els regidors, 
demostrant així un canvi important 
en el tarannà de la política i els polítics 
del país.  

Al llarg del seu mandat com a alcalde va 
fer obres tant importants com la xarxa 
de clavegueram del poble, l’adquisició 
de l’antic Casino (actual Casal del Poble), 
la primera pista poliesportiva, la compra 
dels terrenys del que va ser el Patronat de 
l’Habitatge a La Ciutadella 
i també va iniciar els tràmits perquè la vila 
tingués una escola pública. 

Quan el 1979 es van celebrar les primeres 
eleccions municipals democràtiques, 
en Josep París i Rigalós va decidir no 
presentar-s’hi i dedicar-se al 100% a la 
seva empresa. El passat 18 d’octubre 
l’església de Sant Cebrià va quedar molt 
petita per acompanyar a la seva família 
en el seu últim adéu. 
Descansi en pau, Alcalde.

 L’alcalde de la Transició

Ara ja fa uns mesos que tres tianencs 
s’han incorporat a la Brigada Verda 
de l’Ajuntament mitjançant el plans 
d’ocupació que ha ofert la Diputació 
de Barcelona. 

Aquest programa té com a principal 
objectiu contribuir a rebaixar les taxes 
d’atur als municipis de la demarcació, 
millorar i fomentar l’ocupació de les 
persones i contribuir al desenvolupament 
econòmic dels territoris de Barcelona.
El context de crisi viscut els darrers anys, 
s’ha traduït moltes vegades, en una 
insuficiència de mitjans per emprendre 
actuacions adreçades a fomentar 
l’economia productiva i l’ocupació, 
situació que ha afectat les condicions 
de vida de les persones. Per aquest 
motiu, la Diputació de Barcelona dota 
els municipis d’un fons específic per 
poder promoure la contractació de 
persones en situació d’atur i oferir-
los noves oportunitats laborals i així 
reforçar el paper estratègic dels ens 
locals i contribuir al desenvolupament 
econòmic, al foment de l’ocupació 
i al benestar de la ciutadania.

De la mateixa manera, aquest passat 
mes d’octubre, l’Ajuntament ha pogut 
signar un conveni de col·laboració entre 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
la companyia Nissan per tal de poder 
disposar, de manera gratuïta i durant 
2 mesos, d’un vehicle elèctric per a la 
Brigada Verda. Es tracta d’una furgoneta  
Model NV-200, que s’ha estat utilitzant 
en el dia a dia de les feines que realitza 
la brigada a les diferents zones 
del nostre municipi. Aquest vehicle no 
consumeix combustible i per tant no 
emet gasos contaminants i ha reduït 
també el nivell de contaminació acústica. 

Utilitza vehicles més nets

El 17 d’octubre de 2016, Tiana ha rebut 
el reconeixement com a Ciutat Amiga de 
la Infància (segell CAI) 2014-2018 per la 
tasca dirigida a la Infància i Adolescència 
i la seva iniciativa en participació 
ciutadana, principalment en infants 
i adolescents. El 15 de març de 2013, 
Tiana va constituir el seu primer Consell 
d’Infants amb alumnes de cicle superior 
de primària, des d’aleshores hi hagut 
cinc promocions, ampliant el nombre 
de Consellers i Conselleres i actualment 
l’òrgan de participació infantil i juvenil 
ha consolidat un Consell d’Infants 
i un d’adolescents. 

El Programa Ciutats Amigues de la 
Infància (CAI), endegat el 2001, liderat 
per UNICEF Comitè Espanyol, i amb el 
suport del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, i la FEMP, té com a 
objectiu general promoure l’aplicació de 
la Convenció sobre els Drets dels Infants 
(ONU, 1989). El programa CAI promou les 
polítiques d’infància i adolescència, 
la creació de plans municipals sectorials 
i la participació ciutadana dels infants 
en la vida del municipi. 

L’obtenció i reconeixement com a 
Ciutat Amiga de la Infància serà el punt 
de partida per seguir apostant per 
polítiques educatives i participatives 
entre els més petits i joves del municipi, 
vetllant pels seus drets i els seus deures, 
donant valor a les seves opinions
 i treballant per oferir un marc educatiu 
global en tot el municipi. L’Ajuntament 
sempre ha donat gran valor a l’educació 
en tots els seus àmbits. 

El 35% dels nois i el 26% de les noies no 
consideren que la conducta “controlar tot el 
que fa” sigui una forma de maltractament.
El fet que bona part dels estudis sobre 
violència masclista se centrin en dones 
majors d’edat provoca que les noies d’entre 
14 a 18 anys quedin excloses de les anàlisis.
Proporcionalment, la violència masclista en 
l’àmbit de la parella es dóna més en joves 
que en parelles adultes.

Les situacions de violència viscudes per 
un major nombre de noies joves estan 
relacionades amb el control abusiu, 
l’aïllament i l’agressió verbal. Els fets més 
freqüents són les actituds de menyspreu, 
amenaces, humiliacions, gelosia exagerada 
i conductes de control o assetjament. 
És més, aquestes agressions verbals i 
psicològiques tendeixen a considerar-se 
una pràctica normalitzada en les relacions 
de parella entre joves.

D’altra banda, cal destacar que les 
creences al voltant de l’amor romàntic, 
així com dels rols i estereotips 
tradicionals de gènere, afavoreixen les 
actituds de tolerància cap a la violència 
vers les dones i constitueixen un dels 
factors de risc de viure situacions d’abús 
i violència en la parella.

Al mateix temps, les respostes 
d’algunes i alguns joves demostren 
certa interiorització dels mites sobre 
la violència masclista, com, per exemple, 
la creença que una dona que pateix 
violencia “haurà fet quelcom per 
provocar aquesta situació”. 
Val a dir que les respostes a favor 
d’aquest tipus de creences són més 
freqüents en nois que no pas en noies. 
En aquest sentit, l’11% dels nois estan 
d’acord amb el fet que “si una dona 
és maltractada pel seu company 
i no l’abandona és perquè no li 
desagrada del tot”.

Aquests resultats fan palès que el 
grau d’interiorització de les creences 
masclistes i d’idealització de l’amor és 
elevat, i més entre els nois joves; de 
manera que existeix una alta presència 
dels factors de risc de viure situacions 
de violència entre joves.

Que no t’atrapi 
el masclisme!

Les dones joves es troben en una situació 
de major vulnerabilitat, davant la violència 
masclista, que les dones adultes.

La suma de tots aquests factors 
situa les noies joves en una situació 
de més vulnerabilitat. A la dificultat 
per identificar les situacions d’abús, 
la tolerància i la justificació de les 
conductes violentes; la interiorització de 
les creences al voltant de l’amor romàntic 
i els rols estereotipats de gènere; 
s’hi afegeix la manca d’experiència 
i la idealització de l’amor i la parella.

Així doncs, les intervencions amb joves 
dirigides a transformar i modificar 
aquestes creences a favor d’unes 
relacions d’igualtat i respecte mutu 
esdevenen essencials per prevenir i lluitar 
contra la violència masclista.

Tenint en compte que l’adolescència 
és l’edat més sensible, des de 
l’Ajuntament portem a terme un treball 
de conscienciació a l ‘Institut Tiana 
que culmina en diverses activitats 
emmarcades en el 25 de Novembre. 
Entre elles la gincana sobre Igualtat: 
“Que no t’atrapi el masclisme!
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a aquestes alçades, ja sabreu que 
la bandabòlit- la banda de vents i 
percussions de tiana- no parem de fer 
coses. de fet, segur que ens sentireu 
pel poble ben aviat. però el que ara us 
anunciem és un cosa ben diferent. a més 
de les intervencions sonores, emprenem 
una nova aventura: engeguem un cicle 
de concerts de petit format, “d’acords”.

organitzarem un concert mensual 
al poble. en principi, el darrer diumenge 
de cada mes, a les 19h, a la sala 
d’exposicions de la punxa del casal 
de tiana. la idea és senzilla i, alhora 
–esperem!- prou atraient: oferir una 
programació estable de música a tiana, 
sense distinció de gèneres: anirem de 
la música clàssica a la cançó d’autor, 
del jazz a la world music... de fet, el que 
uneix “d’acords” serà la música com a eix 
vertebrador i, sobretot, la qualitat, 
no l’estil. 

us presentarem amb temps –aquí, 
al tiana’t, i també a l’agenda i a la nostra 
web, la programació i qualsevol 
canvi que hi pogués haver (hi ha algun 
darrer diumenge de mes que hem de 
bellugar la data, com ara nadal. ja ho 
anireu sabent).

vam presentar “d’acords” fa pocs dies, 
al primer concert del cicle, que es 
va fer el passat 30 d’octubre amb la 
participació de “xy”, el duet de cello 
i veu, i els que hi veu ser ja comenceu a 
veure de què va la cosa. una estona amb 
música al poble. una hora de diumenge. 
escoltar, deixar-se portar amb bona 
-i diversa- música. 

i aprofitem aquest espai per explicar-vos 
els dos concerts que us proposem fins 
acabar l’any. el proper diumenge 27 
de novembre vindrà en pau figueres, 
un jove i interessant guitarrista que 
aborda la música des de múltiples 
angles i conceptes interpretatius. 

i per acabar l’any, el 18 de desembre, 
tindrem la visita de mari tere gómez, una 
proposta molt interessant sobre el saxo 
en la música contemporània.

comença 
“d’acords”
la bandabòlid presenta un cicle de concerts 
de petit format.

us animem a venir a “d’acords”, 
una agradable estona per compartir 
la música. una hora del darrer 
diumenge de cada mes. fins el 
proper concert!

Estem feliços d’aquest 
esdeveniment cultural 

de recuperació dels balls 
populars que, junt amb la 

música de Cobla i la Sardana, 
ens fa ballar, saltar, riure, 

emocionar, concentrar 
i aplaudir amb tot l’entusiasme 

que la festa ens genera!!!
Agrupació Amics de la Sardana de Tiana

El Ball de Punts de Tiana, tant identificat 
amb la nostra població, el vàrem poder 
veure a la plaça de la Vila durant la matinal 
que tradicionalment té lloc el diumenge 
que tanca la festa de Sant Cebrià.

El va interpretar “ l’Esbart Joaquim Ruyra” 
de Blanes, amb geni i figura, rigor i alegria, 
elements indispensables per transmetre 
al públic l’entusiasme que els dansaires 
sentien i que només amb la preparació 
de tot l’equip, cobla i directors, podien 
aconseguir l’èxit desitjat en poder tornar 
a veure un ball tant ple d’història.

Les Sardanes sempre constants a les 
Festes Majors de Tiana, hi van ser presents 
combinades amb l’Esbart. La “Cobla 
Sabadell” va ser la formació que va tenir 
una doble actuació, la de musicar el 
“Ball de Punts” i uns quants més que 
l’Esbart va ballar.

La Cobla va interpretar sis esplèndides 
sardanes de grans compositors, i va 
finalitzar amb la més popular de les moltes 
sardanes que s’han dedicat a la vila. 
Ens referim a “ Tiana” del mestre Francesc 
Mas Ros, que es va ballar amb rotllana 
de “germanor”.

El Ball de Punts 
de Tiana, va tornar 
per la Festa Major!
Recuperant els balls populars

Fotografies de Joaquim
 Reixach

comença un nou cicle 
de concerts a tiana! 

la bandabòlit proposa 
“d’acords”, una agradable 
manera d’escoltar música 
entre amics un diumenge 

a la tarda de cada mes
bandabòlid
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MILLORA DELS EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS MUNICIPALS

La Regidoria d’Esports durant el mes 
de setembre ha invertit en millorar els 
equipaments esportius del municipi en 
varis espais. 

TIZIANA                                                                  
S’han substituït i comprat noves porteries 
de futbol sala per a les instal·lacions de 
la pista poliesportiva de l’escola Tiziana, 
entre d’altres millores.

PAVELLÓ                                                                
S’ha canviat el taulell i la cistella ja que 
l’anterior estava en mal estat.

VIRREINA                                                               
S’han comprat noves porteries de futbol 
11 per al camp de futbol de la Virreina.

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL                     
Degut a la necessitat transmesa pel CCE 
Tiana i la posterior valoració tècnica, 
s’han construït dos vestidors nous 
per complementar els ja existents 
i augmentar la rotació d’usos actual per 
tal de garantir que el camp de futbol 
pugui organitzar tornejos 
i concentracions esportives en condicions 
òptimes sense haver de dependre 
dels vestidors del pavelló o la piscina. 

Aquestes accions s’han desenvolupat 
amb l’objectiu de seguir promocionant 
la pràctica esportiva en espais públics 
i augmentar la qualitat d’aquests.

CLUB ESPORT JOVE

El Club Esport Jove segueix oferint als 
joves la possibilitat de fer esport a preus 
reduïts i en horari no lectiu. 
L’activitat de zumba, dimarts o dijous 
de 16h a 17h per 16 euros mensuals 
al Duet (consultar places) i la d’aikido, 
els dimecres de 16h a 17h al Pavelló 
Municipal amb un preu de 25 euros 
al mes, segueixen disponibles.

A banda d’aquestes activitats ja 
consolidades, també s’oferirà com a 
novetat una activitat de tir amb arc 
avalada per la Federació Catalana de Tir 
amb arc i una activitat de triatló per a 
joves (aquestes ofertes es concretaran 
més endavant). 

GIMCANA FAMILIAR- FLASH MOOB

Dins del repte saludable la Regidoria 
d’Esports organitza una nova activitat 
orientada a la família: la GIMCANA 
FAMILILIAR que es durà a terme el 
diumenge 13 de novembre de 10h 
a 14h, totalment gratuïta i oberta a 
tothom. Per tal de participar-hi cal 
inscriure’s previament (places limitades) 
abans del dia 8 de novembre a: 
http://tiana.miclubonline.net/. 
Si superes la gimcana podràs demanar 
el teu codi wefitter per sumar punts al 
repte saludable i guanyar premis.

Com a cloenda de la gimcana es ballarà 
un flash moob que podràs trobar a: 
www.esportianitzat.cat 
Serà la teva família capaç de superar 
les proves ludicoesportives que et 
proposem?

*Les inscripcions s’han de fer per 
nucli familiar i el dia de la gimcana 
es realitzaran totes les activitats 
ludicoesportives per superar-la. 

Seguim apostant per l’esport
Millores, ofertes i reptes esportius

EXTRAESCOLARS A TIANA 2016-2017
ESPORTIANITZA’T: OFERTA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR

Activitat:  PATINATGE ARTÍSTIC
Horari i dies d’entrenament: Dilluns i dimecres de 17h a19h i dimarts i dijous de 17h a 21h.
(Consultar horaris segons categoria i edat).
Instal·lació esportiva on es realitza: Pavelló Municipal.
Edats dels participants per activitat: De 4 a 18 anys. 
                                                                      Els nivells va pels integratius de cada patinador.
Preus per activitat: 25€ de matrícula el primer any. Escola: 35€/mes. Grup d’iniciació: 40€/mes. 
Al gener es farà el pagament de la fitxa federativa (el preu depèn del nivell).
Contacte: Consol Rosés - T. 630 56 48 94 - cpatinatgetiana@gmail.com
Web: http://clubpatinatge.tianat.cat
Facebook: CP Tiana

CLUB PATINATGE TIANA

Activitat:  CURSOS NATACIÓ I ACTIVITATS DIRIGIDES
Horari i dies d’entrenament: Bodycombat: dimarts a les 16h. Zumba: dijous a les 16h. 
(Club esport jove: la realització de l’activitat depèn del nombre d’inscrits). 
Cursos de natació: de dilluns a divendres de 16h a 20h i dissabtes matí.
(Consultar horaris segons edats i nivells).
Instal·lació esportiva on es realitza: Duet Sports Jordi Marí Tiana.
Edats dels participants per activitat: Bodycombat i zumba: de 12 a 16 anys. 
Cursets de natació: dels 3 mesos als 16 anys (dividits en grups d’edat i nivell).
Preus per activitat: Bodycombat i zumba: 16€/mes/per activitat (pagament trimestral). 
Cursos de natació a partir de: 32,50€/trimestrals depenen del nivell i dies setmanals. 
(Consultar quotes especials).
Contacte: 93 497 03 09 - tiana@duetsports.com
Web: http://jordimari.duetsports.com

DUET SPORTS

Activitat:  FUTBOL
Horari i dies d’entrenament: De dilluns a divendres de 17h a 21.30h. 
(Consulta l’horari en funció de l’edat i el nivell).
Instal·lació esportiva on es realitza: Camp de Futbol Municipal.
Edats dels participants per activitat: De 4 a 16 anys.
Preus per activitat: Escola: 180€. Pre-benjamí, benjamí i aleví: 480€. 
                                     Infantil i cadet: 450€. Juvenil: 285€ (preus per temporada).
Contacte: T. 93 465 04 81 - tianacce@hotmail.com
Web: www.ccetiana.com

C.C.E. TIANA FUTBOL

Activitat:  ACROBÀCIA, HIP HOP, FUNK, 
DANSA, SENSIBILITZACIÓ, CONTEMPORANI, CLÀSSIC, JAZZ I DANSA ESPANYOLA
Horari i dies d’entrenament: De dilluns a divendres de 17.30h a 21.30h 
un o dos dies d’activitats a la setmana. (Consultar horaris segons edats i activitats).
Instal·lació esportiva on es realitza: Escola Municipal de Música i Dansa.
Edats dels participants per activitat: De 4 a 16 anys.
Preus per activitat: 1h setmanal: 32€/mes, 2h setmanals: 52€/mes, 
                                     3h setmanals: 65€/mes, 4h setmanals: 85€/mes.
Contacte: T. 93 179 27 97 - emmusicaidansadetiana@gmail.com
Blog: emmusicaidansadetiana.blogspot.com

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA

Activitat:  FUT-BÀSQUET, DANSA I EXPRESSIÓ, RODA D’ESPORTS, PATINATGE 
EN LÍNIA, BÀSQUET, FUTBOL, KARATE KYOUKUSHINKAI, HIP-HOP I PISCINA
Horari i dies d’entrenament: Totes les activitats es fan de 16.15h a 18h 
excepte piscina de: 16.45h a 17.30h. 
Consultar dies al reponsable de cada activitat.
(Divendres: nens de P3. Dijous: nens de P4. Dimecres: nens de P5. Dilluns: 1r, 2n i 3r. Dimarts: 4rt, 5è i 6è.) 
Instal·lació esportiva on es realitza: Escola Lola Anglada o Duet Sports Jordi Marí (piscina).
Edats dels participants per activitat: 
Fut-bàsquet: P3, P4 i P5. Dansa i expressió: P3, P4 i P5.  
Patinatge en línia: P5, 1r, 2n, 3r i 4rt.  Bàsquet: de 1r a 6è. Futbol: de 1r a 6è. 
Karate Kyoukushinkai: de 1r a 6é. Hip- hop: de 1r a 6è.
Preus per activitat: Fut-bàsquet: 34,37€/mes. Dansa i expressió: 16,75€/mes.  
                                     Patinatge en línia: 15,25€/mes. Bàsquet: 41,05€/mes. 
                                     Futbol: 41,05€/mes. Karate Kyokushinkai: 32,20€/mes. 
                                     Hip hop: 16,75€/mes. Piscina: 116€/anuals.
Contacte: info@ampalolaanglada.cat
Web: www.ampalolaanglada.cat/extraescolars

AMPA  ESCOLA LOLA ANGLADA

Activitat:  BÀSQUET, FUTBOL SALA, INICIACIÓ A L’ESPORT, ZUMBA, 
RÍTMICA DALCROZE I PISCINA
Horari i dies d’entrenament: De dilluns a dijous de 17h a 18h. - Piscina: de 16.45h a 17.30h.
                                                      (de 16:15h a 17:00h acollida per alumnes escola Tiziana).
Instal·lació esportiva on es realitza: Escola Tiziana o Duet Sports Jordi Marí (piscina).
Edats dels participants per activitat i preus: Bàsquet: De P5 a 6è / 2 dies setmana / 26€/mes.
Futbol sala: De P5 a 6è / 2 dies setmana / 30€/mes. 
Iniciació a l’esport: P3 i P4 / 1 o 2 dies setmana / 20 o 30€/mes. 
Zumba: De 1r a 6è / 1 o 2 dies setmana / 20 o 30€/mes.
Rítmica dalcroze: P3, P4 i P5 / 1 dia setmana / 25€/mes.
Piscina: De P3 a 6è / 1 dia setmana / 115€/anuals.
Matrícula socis Ampa: 20€. Matrícula no socis: 50€.
Contacte: extraescolarstiziana@gmail.com

AMPA  ESCOLA TIZIANA

Activitat:  VOLEIBOL
Horari i dies d’entrenament: Dimecres i divendres. Cadet: de 18h a 19.15h.
                                                                                                      Infantil: de 19.15h a 20.30h. 
Instal·lació esportiva on es realitza: Pavelló Municipal.
Edats dels participants per activitat: Infantil: nascuts els anys 2003 i 2004.
                                                                      Cadet: nascuts els anys 2001 i 2002.
Preus per activitat: 45€/mes.  
Contacte: Cristina Maldonado - T. 654 60 30 01
cvtiana@fcvolei.cat - volei.tiana@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/CVTiana - Twitter: @ClubVolei_Tiana

CLUB VOLEIBOL TIANA

Activitat:  FUTBOL SALA
Horari i dies d’entrenament: A l’Escola Tiziana fins aleví de 16.15h a 18h. 
Al Pavelló Municipal dilluns, dimecres i divendres (consultar horaris segons edats i nivells).
Instal·lació esportiva on es realitza: Pavelló Municipal i Escola Tiziana.
Edats dels participants per activitat: Cadet: 2001 i 2002.
                                                                      Escola (extraescolars): 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.
Preus per activitat: Cadet: 325€/anuals. Escola: 300€/anuals (amb la roba inclosa). 
Contacte: Toni - T. 649 17 11 06 - info@tianafs.com
Web: www.tianafs.com

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTSAL TIANA

Activitat:  ESCOLA DE TENNIS I PADEL I CLASSES DIRIGIDES
Horari i dies d’entrenament: 
Tennis: de dilluns a divendres a partir de les 17h i dissabtes a les 11.30h. 
Padel: horari a convenir de dilluns a dissabte. 
Zumba: dilluns i dijous matí de 9.15h a 10.15h i dilluns i dijous tarda de 20.15h a 21.15h. 
Cardio i tonificació: dilluns i dijous de 19h a 20h. Gym gold: dilluns de 10.15h a 11.15h. 
Ioga per a adults: dimarts i dimecres de 19h a 20.15h i dimecres a de 9h a 10.15h. 
Ioga per a nens: dimecres de 17.55h a 18.55h.
Instal·lació esportiva on es realitza: Casino de Tiana.
Edats dels participants per activitat: Tennis i padel a partir de 3 i 4 anys fins adults. 
                                                                     Zumba, ioga, cardio i gym gold: consultar amb secretaria. 
Preus per activitat: Tennis: a partir de 15€ particulars i a partir de 34€ grups. 
                                     Padel: A determinar. 
                                     Zumba: a partir de 10€/mes. Cardio i tonificació: a partir de 18€/mes. 
                                     Ioga: a partir de 27€/mes. Gym gold: a partir de 10€/mes.
Contacte: T. 93 395 30 57 - secretaria@casinodetiana.net 
Web: www.casinodetiana.net 

ASSOCIACIÓ EL CASINO DE TIANA

Activitat:  BÀSQUET
Horari i dies d’entrenament: Dimarts i dijous de 17h a 18h. 
                                                           (de 16:15h a 17:00h acollida per alumnes escola Tiziana).
Instal·lació esportiva on es realitza: Escola Tiziana.
Edats dels participants per activitat: De P5 a 6è. 
Preus per activitat: 26€/mes. Matrícula socis Ampa: 20€. Matrícula no socis: 50€.
Contacte: T. 625 91 10 79 - info@cbtiana.com
Web: www.cbtiana.com
Facebook: Cb Tiana - Twitter: cbtiana

CLUB BÀQUET TIANA

REPTE SALUDABLE

Del 17 d’octubre al 18 de novembre 
es durà a terme el repte saludable 
que neix de la voluntat d’oferir a la 
ciutadania i, en especial a aquelles 
persones que pateixen algun tipus 
de patologia, activitat física gratuïta. 

És un repte conjunt de l’Ajuntament 
de Tiana, de l’Ajuntament de Montgat 
i els centres d’atenció primària 
de Montgat-Tiana.

S’ha elaborat una agenda d’activitats. 
Es pot trobar més informació dins la 
plataforma: www.esportianitzat.cat
i a la web municipal: www.tiana.cat

Quan s’arribi a l’objectiu dels 360 
punts els participants entraran 
en el sorteig dels següents premis: 
un dinar per 2 persones, uns auriculars 
Bluetooth, una tovallola o un paquet 
de platja “Mulla’t” per l’escleròsi 
múltiple... Tots els punts acumulats 
en el seu compte personal Wefitter 
es podran canviar per premis 
i descomptes.

Esperem arribar al màxim de gent 
possible i promocionar els beneficis 
de l’activitat física moderada per 
a la salut de tots i totes.

OFERTA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR

Des del departament d’esports, aquest 
inici de curs s’ha dissenyat un cartell 
informatiu on es presenta l’oferta 
esportiva en edat escolar que fan les 
entitats del municipi amb l’objectiu de 
facilitar a les famílies una visió conjunta 
de totes les activitats. 
Més informació a: www.tiana.cat

EXTRAESCOLARS
A TIANA

2016-2017



Té molt clar que arribar fins aquí 
no ha estat fàcil. Ser mare de dos 
nens i treballadora autònoma són 
condicionants que haurien tirat enrere 
a més d’una. “T’has de creure allò que fas 
per poder-ho transmetre, viure-ho”, 
diu respecte la seva professió. 

I afegeix que sense una formació 
constant i una bona dosi d’innovació 
tot seria molt més difícil. 

De centres d’estètica n’hi ha molts, però 
pocs compten amb la professionalitat 
i la passió que hi posa la Maria Bonancia. 
Se l’il·luminen els ulls quan mira al seu 
voltant. N’està orgullosa del que ha 
aconseguit. No sense esforç. Es va iniciar 
en el món de l’estètica amb només 16 
anys. Des de llavors, no ha parat. 
Empesa per la inquietud -i acompanyada 
per la convicció de fer bé les coses- va 
establir-se pel seu compte ara fa vuit anys.
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NAILS & BODY
Centre d’estètica i ungles

Horari: Matins de 10.00 h a 13.00 h 
i tardes de 15.00 h a 17.00 h.

Dissabtes de 09.00 h a 13.00 h. Flexibilitat horària.

Carrer Marquès de Monistrol, 6 B  
08391 Tiana

T. 93 465 58 71 

NAILS & BODY
el comerç a Tiana
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Presumeix de comptar amb clientes des 
que va començar, així com de treballar 
amb productes innovadors que encara 
no es poden trobar aquí. 
Tothom qui travessa la porta del 
seu particular saló sap que gaudirà 
de tractaments únics per a la cura i 
l’embelliment de les mans i els peus. 
I és que, com bé deia l’escriptor Carlos 
Fuentes, la bellesa només pertany a qui 
l’entén, no pas a qui la té. 

La Maria dóna fe d’aquest esforç a través 
d’una selecció de diplomes, a banda dels 
viatges constants a fires i congressos. 
Per això moltes clientes vénen d’altres 
localitats. “Si he arribat fins aquí és gràcies 
a elles. Hi seré, de fet, el temps que ho 
vulguin”, confessa. 

ESPAI PATROCINAT:
Aquesta secció està dedicada al comerç 
local de Tiana. Si vols que el teu comerç 
protagonitzi aquestes pàgines, envia’ns 
la teva proposta.

DADES DE CONTACTE TIANA’T:
telèfon: 607 150 244
correu-e: redaccio@tianat.cat

ET SUGGERIM...

Especial campanya de Nadal
Vals de regal per a neteja de cutis, massatges, manicura...

Cursos personalitzats 
d’automaquillatge
Formació impartida per la Maria Bonancia, 
professional amb més de vint-i-tres anys d’experiència 
en el món de l’estètica.
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Concepció Carreras

Els seus orígens els trobem a Barcelona, 
a Sant Gervasi. Amb una colla d’amics 
pujava a l’Aplec sardanista de l’Alegria. 
Tota una aventura: tren, tramvia (de 
vegades amb descarrilament inclòs) i 
tempesta. De fet, una vegada van haver 
d’arrecerar-se sota la tarima on tocava 
la cobla. Després van arribar uns estius 
amb el cor dividit. La platja tirava molt. 
Finalment, entre Tiana i Vilassar de Mar, 
guanyaria el primer. 
I no hi està gens penedida. 

Viu al rovell de l’ou, al carrer Bisbe 
Català, en una casa que corresponia al 
cos central d’una antiga fàbrica tèxtil. 
Des d’allà ha teixit una xarxa familiar 
que arriba ja a la quarta generació 
(amb un besnét). Difícil de coordinar tot 
plegat. Una bona educació, basada en el 
respecte als altres, ha fet dels Carreras-
Maristany una nissaga que gaudeix amb 
les trobades familiars. Cada diumenge és 
una festa a can Maristany. La música no 
hi falta gairebé mai. I rar és el ressopó en 
què no hi surten els records d’infantesa. 

La Concepció ha estat bibliotecària 
de professió. Sap com explicar contes 
en un entorn hostil. Hi va exercir a la 
Biblioteca de la Santa Creu, a Ciutat Vella. 
N’era conscient que no podia canviar-
ho tot, però amb els joves que volien 
llegir s’hi bolcava. Recorda un grupet 
que esnifava cola. Arribaren a un 
acord. Deixar-la a recepció, on després 
se’ls tornaria. Una decisió difícil, però 
que permetria fer-los gaudir de la 
lectura durant un temps. Moments 
recompensats gràcies a les enginyoses 
preguntes dels més menuts. Com ara: 
“Em donaria un llibre prehistòric?”. 
De vegades, tot passejant per la zona, 
l’aturen per agrair la seva dedicació. 
Hi ha millor recompensa?

L’Àvia

tiana’t, respecta’t

Clara Maristany

Apassionada. Idealista. Ferma. 
Impossible entendre la Clara sense 
la seva àvia Concepció. Una ha 
estat bibliotecària, l’altra és mestra i 
psicopedagoga. Ho ha tingut clar des 
de petita. Ja fa anys que mira de posar 
el seu granet de sorra per aconseguir 
un món millor. Tasca gens fàcil i per a la 
que cal tenir les idees clares. Educar. 
Però educar els més petits. 
La base, l’origen, la llavor de tot el que 
vindrà després. Molta responsabilitat.

Ha passat per centres conflictius. 
On més ha après, diu. És així com anava 
prenent consciència de la importància 
i necessitat d’una bona escola pública. 
Com les nòrdiques. Bé, fins a cert punt. 
Gràcies a un Erasmus va conèixer la 
realitat de Noruega. Adverteix que no 
tot és tal com s’explica. Allà també es 
pateix certa selecció de l’alumnat. Tot 
plegat l’ha fet formular-se una equació 
molt simple: com més diversitat, 
més aprenentatge. Es rebel·la davant 
situacions de risc d’exclusió social. 
No ho pot evitar. Una reacció habitual 
per a qui ha format part del món dels 
escoltes. La seva escola, reconeix. Veure 
l’educació com una eina clau per a la 
transformació social. 

Porta Tiana al cor. Ara, però, viu a 
Sabadell i treballa a Santa Eulàlia de 
Ronçana. Forma part dels mestres sense 
plaça fixa que, malauradament, han 
d’anar canviant d’escola massa sovint. 
Té clar que tornarà al poble tan aviat 
com pugui. Recorda la importància dels 
jocs en edats primerenques. I pel que fa 
als deures, més aviat pocs (sempre que 
siguin significatius o vivencials). 
Amb moltes Clares repartides pel 
territori, de ben segur que el mot 
retallades no hauria estat tan exitós.

La néta

tiana’t, educa’t
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Comença a portar la botiga la neboda 
d’en Pepet, la Isabel, tot i que ell 
continua anant-hi de tant en tant. Ho fa 
fins el 1970, any en què definitivament 
es jubila. Una jubilació doble, atès que 
no només deixa el comerç sinó també 
la seva tasca de representant de la Lejía 
Conejo (producte antisèptic creat per 
l’empresari Salvador Casamitjana, qui 
construiria una gran fàbrica a tocar de la  
platja a la veïna localitat de Montgat).  

Jaume Prat Bonamich traspassa la seva 
botiga d’ultramarins a Josep Vilaró 
i Recolons. El comerç es trobava al carrer 
de Plaça número 41 (actual carrer Lola 
Anglada). El seu fill de quinze anys, 
en Pepet, és qui realment porta el negoci 
(de fet, ja havia treballat amb el senyor 
Prat). Josep Vilaró i Recolons, més tard 
conegut com l’avi Vilaró, es trasllada 
a viure amb la seva família al mateix 
edifici de la botiga.

Els temps del comerç i la gestió van 
canviant al llarg de la dècada dels 60. 
Així, Can Vilaró entra a formar part de la 
cadena holandesa VÉGÉ (la segona que 
va arribar a l’Estat: l’any 1960, un any 
després d’haver-ho fet la cadena SPAR). 
Can Vilaró, però, s’incorporarà l’any 1970 
a una de nova, IGA. Tot plegat suposa 
una modernització de la botiga: canvi 
de prestatgeries, càmeres frigorífiques 
i mobiliari en general.

La botiga es trasllada al carrer del Centre 
número 8, el local on l’avi Vilaró havia 
tingut les quadres per als cavalls i les 
tartanes (necessaris per desenvolupar 
la seva feina). El canvi d’ubicació suposa 
una modernització del negoci, així com 
un augment de la superfície de venda. 

Can Vilaró continua fent el gra cuit 
i manté entre el seu mobiliari el que ha 
esdevingut un dels seus símbols: el banc.    

La Isabel Vilaró es jubila. Continua al 
capdavant de la botiga la seva germana 
Maria Àngels. Ja havien passat gairebé 
vuitanta anys dels inicis del comerç amb 
en Pepet. Una època, aquesta primera, 
en què es podia adquirir llegum cuita. 
Les dones que treballaven a les fabriques 
tèxtils la recollien quan feien el recés 
del migdia. També venien botifarres 
que ells mateixos elaboraven després 
de la matança del porc

Un segle apostant pel comerç de proximitat
CAN VILARÓ FA CENT ANYS

1961 1916 1964 2001 1995
Fotografies cedides 
per la Familia Vilaró. 



La Marta Miquel treballa al SEM 
(Sistema d’Emergències Mèdiques). 

És de Vilassar de Mar. Tot i que reconeix 
que el suport dels seus amics tianencs 

és clau per bastir el projecte. 
El Nepal li té el cor robat. I sap que la 

determinació ho és tot. No pararà fins 
a disminuir les taxes de mortalitat 

matern-infantils. Per això afirma: 
“Millorar els hàbits d’higiene, 

una dieta correcta i un hospital en què 
puguin confiar són la clau per a la salut 

d’aquesta comunitat”. Una situació dura 
i injusta: “No els puc explicar que aquí 

tenim crisi. Em fa vergonya. 
Al Nepal s’han quedat sense res: 

casa, feina, diners...”.
No oblidem que entre fer i no fer, 

sempre és millor fer. Podeu col·laborar 
a través d’aquest compte de Triodos 

Bank: ES 27 1491 0001 27 2025892825.
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Trobar-se malament. Patir un accident. 
O, simplement, anar de part. Què faríem? 
Molt senzill. Agafar el cotxe o trucar a 
l’ambulància. En canvi, si visquéssim a 
Sitalpati (Nepal) no seria pas tan fàcil. 
Dues o tres hores a peu fins a la parada 
d’autobús més propera. I ni tan sols així 
hauríem aconseguit el nostre objectiu. 
Encara ens quedaria la part més feixuga. 
Cinc hores de viatge per carreteres en 
un estat pèssim. 
La Marta Miquel és una metgessa 
de raça. Està al capdavant de l’ONG 
Associació Pont Solidari al Món. 
Un projecte que va arrencar a finals del 
2011 i que albira uns dels majors reptes 
dels últims anys: la creació d’un hospital 
a la ciutat de Sitalpati. Un entorn on 
encara no han cicatritzat les ferides 
provocades pel darrer gran terratrèmol. 

PER UN NEPAL MÉS SALUDABLE
Dos tianencs rere la creació d’un hospital al país asiàtic

Qui acostuma a estar ben preparat davant 
aquestes catàstrofes naturals són els 
japonesos. Casualment, entre els pocs 
edificis que van sobreviure al sisme s’hi 
trobaven els habitatges d’uns treballadors 
nipons. “A mitjan setembre van començar 
les obres de transformació i ens han 
donat un termini de finalització de quatre 
mesos. El pressupost és de 100.000 
dòlars, que els aporta Aatmiya: una ONG 
americana amb la que hi treballo des de 
2009”, explica la Marta. Per la seva banda, 
Pont Solidari s’encarrega del contingut, 
més que no pas del continent. 

Així, tot el material per vestir l’edifici 
(instrumentalització, laboratori, cuina...) 
depèn del seu esforç. Calen poc més de 
40.000 euros i ja n’han aconseguit 17.000. 
Per tant, fa falta un darrer esforç. 

La doctora 
hospitalària

Entre els col·laboradors que van quedar 
absorbits per l’entusiasme d’aquesta 
metgessa s’hi troben un parell de tianencs: 
el doctor Miquel Rodríguez (qui ha estat 
a la zona aportant els seus coneixements) 
i la Sílvia Valdés (infermera que engresca 
la gent i mou els fils necessaris per 
aconseguir arribar a la xifra abans 
esmentada). Ella subratlla que “són molt 
importants les petites aportacions perquè 
és sumant, entre tots, com aconseguim les 
coses”. Li volta pel cap organitzar alguna 
activitat amb associacions del poble 
per acabar, així, de recaptar el que resta.

No els puc explicar que aquí 
tenim crisi. Em fa vergonya. 

Al Nepal s’han quedat sense res
Marta Miquel



#tiana
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LA VEU DE TIANA

@tianat_
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La revista publica en aquesta secció un 
petit recull de tweets públics, imatges 
d’instagram i algunes notícies de la 
ràdio que fan referència a Tiana. 
Per facilitar la feina a l’equip de redacció 
preguem esmenteu l’usuari @tianat_ 
als tweets que volgueu adreçar-nos. 

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/o les institucions. 

Només es publicaran les imatges que 
tinguin una bona resolució. 
La redacció no comparteix necessàriament 
les opinions expressades i no es fa 
responsable de la correcció ortogràfica 
i sintàctica. 

@unicef_es   
UNICEF Comité Español 
@Aj_Tiana ¡Excelente trabajo! 
¡Bienvenidos a las 
#CiudadesAmigas! 
Enhorabona!
17-10-2016
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@albert_sales
Albert Sales
Avui a la contraportada de @
elperiodico l’Elisabet Nadal. 
El taller de la Bet. 
#felicitats #tiana #veïns 
#artista #pintora #gats
04-10-2016

ENTREVISTA’T

I vostè, qui és? 
Sóc la senyora Valero Soriano. 
Tothom, però, em coneix com la Iaia. 
Puc presumir d’haver viscut més d’un 
segle. En tinc 102. De fet, d’aquí a poc, 
el proper mes de maig, en faré 103. 
Jo diria que sóc la més gran del poble. 
Tinc dos néts i tres besnéts.

I què li hauria agradat ser? 
No m’ho plantejo. He treballat tota 
la meva vida. Primer al camp i després 
a Badalona, servint en algunes cases. 
Jo sóc nascuda a Alobras (Teruel), allà es 
vivia del bestiar. De ben petita tenia cura 
de les ovelles. Vaig fer de pastora. Potser 
per això encara dormo en un llit de llana 
d’ovella del meu poble. Amb 15 vaig 
venir cap aquí.

Optimista, pessimista o realista? 
Doncs no sé que dir-li. Suposo que haig 
de ser optimista per haver arribat als 
meus anys treballant tant i sense parar. 
Pensi que jo, això de la jubilació, no vaig 
saber què era fins més enllà dels 80 anys. 
Vostè mateix...

El moment més feliç de la seva vida?
És difícil. Ara mateix qui em ve al cap 
és el meu marit, en Laureà. Era un tros 
de pa. 

Què o qui és Déu?
Déu? Miri, jo a aquestes alçades no crec 
en Déu ni en ningú. L’únic que sé és que 
ara haig d’anar acompanyada sempre. 
Tenir algú al costat. Amb el que he estat 
jo! No he necessitat mai ningú. 
Suposo que és normal. 
Recordi que en faré 103 d’aquí a poc.

El fi justifica els mitjans? 
Jo el que li puc dir és que no he permès 
mai això de fer mal als altres. 
No sóc d’aquesta mena de persones.

Ràdio, tele o xarxes socials? 
Abans era d’escoltar la ràdio, 
m’acompanyava molt. Ara que surto 
menys, miro la tele. Això sí, fan 
moltes ximpleries.

Lloguer o propietat?
Respecte això li puc dir que jo he viscut 
una evolució curiosa. Quan era jove la 
majoria de gent vivia de lloguer. 
Tampoc les condicions econòmiques 
eren les d’ara. He viscut el canvi cap a la 
propietat i, ara, sembla que torna una 
altra vegada el lloguer. En fi, avantatges 
d’haver viscut més d’un segle, oi?

Carn o peix? 
Ja li he dit que des dels 15 anys m’he 
dedicat a servir. De ben jove ja sabia 
cuinar. La meva filla, la Teresa, també ho 
ha estat de bona cuinera. Fem molt bé 
els canalons. A mi m’ha agradat tot, la 
carn i el peix. El problema és que ara 
no puc mastegar. 

Com diuen al meu poble: “Me gusta todo 
menos las garrotadas”. Això sí, encara 
recordo el gust dels aranyons. En castellà 
són les endrinas, tot i que al meu poble li 
dèiem gruñones.

Una pel·lícula... 
No sabria dir-li. No anava molt al cinema. 
Teníem molta feina a casa.

Un llibre... 
Miri, li diré que vaig aprendre les quatre 
coses bàsiques gràcies a dues senyores 
grans que m’ensenyaven a llegir 
i a escriure. Una mena de col·legi 
d’adults al que anava els diumenges. 
Molt rudimentari, però suficient. 
Encara avui llegeixo revistes i faig 
sopes de lletres.

Una cançó... 
M’agraden moltes. Abans, com li deia, 
escoltava molt la ràdio i m’acompanyava 
la música mentre treballava.

Quina és la seva relació amb el poble? 
Jo sempre l’he tingut present. 
Tot i treballar a Badalona (al rovell de 
l’ou, al carrer del Mar) hi pujàvem aquí 
molts caps de setmana. Viure, el que 
se’n diu viure de manera habitual, 
en fa quinze anys. M’agrada la seva gent. 
Fins fa poc anava sola a comprar.

El que més li agrada i el que canviaria 
de Tiana... 
Jo m’adapto a tot, malgrat el que 
expliqui la meva filla Teresa. 
Diu que sóc seca com el clima 
del meu poble. Bajanades.

Pensi que jo, 
això de la jubilació, 

no vaig saber què era fins 
més enllà dels 80 anys

La Iaia

@mercemillan    
Mercè  
Exposició de cotxes antics a 
Tiana, hi ha una gran quantitat 
d’exemplars! Molt recomanable 
per tots els fanàtics del motor. 
#Tiana
25-09-2016

LA LOCAL
RÀDIO TIANA

Una tianenca és la 2a persona de 
Catalunya que pot fer diàlisi a casa. 
Des de finals d’agost una màquina li ha 
canviat la vida a la Sussanna Avellán: 
ara pot fer hemodiàlisi sense desplaçar-
se en ambulància a l’hospital, i cada 
sessió és molt més curta.
05-07-2016

Comiat massiu i emotiu de l’ex-alcalde 
Josep París al seu funeral. 4 alcaldes 
de Tiana, presents al funeral, parlen de 
l’empremta que deixa Josep París al 
poble que tant estimava.
18-10-2016

L’Agrupació Artística del Casal estrena. 
La integren, a més de l’Enric Monreal, 
nou president, l’Heribert Aixelà com 
a secretari, la Lídia Monreal com a 
tresorera, i en Roger Arjona com a vocal. 
19-10-2016

@Aj_Tiana
Ajuntament de Tiana   
Felicitats tianencs i tianenques, 
#Tiana obté el segell Ciutat 
Amiga de la Infància 
de la @UNICEF 
@unicef_es #TianaÉsEduació 
#TianaÉsInfància
17-10-2016

@LuiggiLights 
Luiggi Lights  
Paseando Por Tiana, Puedes 
Encontrarte Imágenes De Una 
Época Lejana.
01-10-2016

Espectacle rodó dels Brodas Bros 
a la sala Albèniz. A BR2 combinen hip 
hop, humor, teatre i sensibilitat amb 
un gran espectacle visual
 09-10-2016

Tiana 
en imatges

jaubye
sku08

m
arcrago

pol_gragera
vo2triatlo

@lenicalvo 
Elena Calvo Vazquez     
Fi de #FMTiana2016 amb focs. 
Pluja de d’estels, colors i molt 
de soroll! 
#Tiana Fins l’any vinent!!!
18-09-2016

Vol afegir res més?
Doncs un record molt maco que 
conservo. El dia que vaig fer 100 anys. 
Va ser tota una sorpresa. Ho vam celebrar 
a la Llar d’Avis. Cent globus, medalles 
de l’Ajuntament i de la Generalitat... 
Ah! I em vam preparar un pastís fet de 
cent cupcakes. Molt maco. Encara hi vaig 
a jugar a cartes a la Llar d’Avis. I expliqui 
també que escombro i em faig el llit.



L’ÀGORA

Hi ha persones que, per principi, són contràries 
a tota mena de canvis, perquè pensen, també 
per principi, que tot canvi condueix a una 
solució pitjor que el problema que es vol 
solucionar. Ha passat i passa a tot arreu i, 
naturalment, també a Tiana.
Al nostre poble, a finals dels anys setanta, ja 
feta la xarxa de clavegueram, es van començar 
a asfaltar els carrers i, naturalment, es van 
alçar moltes veus contràries, al·legant que els 
carrers de terra “feien més poble”. La història es 
rigorosament certa i en poden donar testimoni 
moltes persones, per si algú en dubte.
Hi ha altres històries. Per parlar-ne únicament 
de les més recents, la de la supressió del 
doble revolt. Es va arribar a constituir una 
autoanomenada “plataforma” que va recollir 
signatures contràries a l’obra, van convocar 
actes per explicar la catàstrofe que suposaria 
pel poble si s’arribava fer, van repartir fulls 
volants i un llarg etcètera. L’obra es va fer i, 
naturalment, cap d’aquells inimaginables 
perjudicis s’han produït. Ben al contrari 
el tianencs que fan servir el cotxe, o sigui, 
pràcticament tots, estan encantats de la vida, 
sobre tot quan recorden els embolics que es 
produïen contínuament a la cruïlla d’Anselm 
Clavé amb el carrer del Pèsol quan dos 
autobusos es trobaven. I que diuen ara els de la 
“plataforma”?. Doncs no diuen res, vet-ho aquí.

Ara li ha tocat el torn a les novetats 
introduïdes pel pla de mobilitat i, en particular, 
l’aparcament exprés de 30 minuts. Les xarxes 
socials treuen fum amb opinions radicalment 
contràries, però també, val a dir-ho, totalment 
favorables. Sembla que els primers no han 
tingut o no han volgut tenir en compte alguns 
aspectes fonamentals, particularment perquè 
entenen que mitja hora es molt poc. Parlem-
ne. L’aparcament exprés no és un invent 
tianenc: S’ha instaurat amb èxit en altres 
poblacions i tenim un exemple ben proper 
a Montgat i està pensat per aquells casos en 
els que la gestió sigui ràpida: comprar el diari, 
anar al caixer automàtic, recollir un paquet, fer 
una compra puntual, etc. Mitja hora és temps 
suficient per a fer-ho, i això garanteix una 
contínua mobilitat dels vehicles i, per tant,  
la possibilitat d’estacionar a la zona. Si del que 
es tracta es fer diverses gestions, anar a dinar 
a un restaurant o fer una visita, la solució es 
deixar el vehicle als estacionaments de Can 
Marí, de la Catequística, de Can Mates o a un 
dels carrers del voltant i caminar un o dos 
minuts fins el centre, i no sembla que s’hagi 
d’acabar el món per això. O potser per algunes 
persones si, és clar.
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CANVIS JUNTS FEM POBLE

Fa uns anys que el concepte de pobresa ha 
anat mutant i ha anat ocupant més espai a 
la nostra societat. El benestar ara depèn de 
multinacionals que només esperen beneficis 
dels nostres drets. Un engranatge difícil 
d’encaixar si esperem construir un món 
socialment just.  
Ara comencen a baixar les temperatures i a 
Tiana hi haurà gent sense calefacció, sense 
aigua calenta o bé escatimant-ne l’ús per no 
poder fer front a unes factures desorbitades 
pels sous actuals. Aquest és el nou concepte 
de “pobresa energètica”.
Les causes principals que incideixen en 
la pobresa energètica són principalment 
quatre: un baix nivell de renda, l’increment 
en els preus de l’energia, la baixa qualitat en 
l’edificació dels habitatges i la gestió privada 
dels serveis de subministrament.

La Llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, va 
poder aturar molts talls de subministrament 
(llum, aigua i gas). La suspensió de la llei per 
part del Tribunal Constitucional, una vegada 
més dirigit per la dreta, va capgirar la situació 
en contra dels drets de les persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica i a favor 
de les empreses multinacionals amb grans 
beneficis milionaris. 
Des de la CUP-Tiana volem generar propostes 
d’acció municipal contra la problemàtica dels 
talls de subministrament. Es calcula que, 
a tot el país, la pobresa energètica afecta a 
un 10% de la població i Tiana, malgrat el que 
diguin les dades de l’IDESCAT, no s’escapa 
d’aquesta realitat.

L’aposta de la CUP passa per revertir el 
model privat de gestió. Als pobles on han 
remunicipalitzat els serveis paguen menys 
i, a més, tenen el control directe dels serveis  
-que són altament més eficients-. Així també 
eviten que empreses multinacionals en facin 
negoci i decideixin tallar el subministrament 
a aquelles persones en situació de 
vulnerabilitat.
Amb un servei públic d’aigua o llum -per 
exemple- també podríem establir Tarifació 
Social en els preus i així eradicar les 
desigualtats socials: objectiu amb el qual 
es va comprometre aquest Ajuntament en 
Declaració Institucional el passat 2 de febrer. 

Anem cap aquí?

CUP Tiana – tiana@cup.cat

TIANA AMB LA INFÀNCIA

Després de la nostra festa major de Sant 
Cebrià, hem començat el mes de setembre 
amb energies renovades. Si bé és cert que 
han ocorregut moltes coses.

A Badalona, gràcies al PSC, obren 
l’Ajuntament el 12 d’Octubre, fent cas 
omís a les lleis i fan el gran espectacle 
amb càmeres, premsa i TV. Allò que tant 
criticaven, acaben fent ells... Que hagués 
passat si l’Alcalde Albiol hagués obert 
l’Ajuntament l’11 de setembre??

A Tiana, les eleccions generals del passat 
26J ens van situar com 4a força política a 
Tiana, per davant de C’S i del PSC. Gràcies 
als més de 500 vots que varem obtenir. 
El nostre treball a l’Ajuntament, és cada 
vegada més ben valorat i així ens ho 
comenten els veïns i veïnes de Tiana que 
ens aturen a peu de carrer i ens donen 
ànims per seguir defensant el nostre 
projecte a Tiana. 

Un any més no vàrem assistir als 
actes organitzats per a la Diada a 
Tiana perquè senzillament el nostre 
Ajuntament (PSC+ERC) ha tornat a cedir 
el protagonisme als independentistes i 
aquests, com és lògic, no ens han convidat. 
La Diada és de tots els tianencs i tianenques 
no només d’uns quants!!!.

També aquests dies s’està parlant força 
de mobilitat a Tiana. Nosaltres continuem 
defensant el màxim consens entre tots 
els implicats i reclamem d’una vegada 
per a totes solucions definitives. Un nou 
pla de mobilitat a Tiana, que afavoreixi el 
comerç i els veïns: l’ampliació de places 
d’estacionament i una millora a la xarxa 
de transport públic : un B29 directe a 
l’estació de Montgat i una connexió des de 
Tiana a l’Hospital de Can Ruti, la millora 
en la seguretat del camí a la Virreina, 
la construcció d’una rotonda per suprimir 
el semàfor de l’Escola Lola Anglada, etc. 
Tenim les idees clares.

Mentrestant, Puigdemont, és vol gastar 
9 milions d’euros en fer DNI’s catalans....
increíble! ¡Preocupese de los problemas 
reales de los catalanes!

Grup Municipal del PP a Tiana
dparragi@hotmail.com

VOLEM UN HIVERN CALENT PARLEM DE TIANA SENSE OBVIAR LA RESTA....

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

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

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

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

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

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

HORARIS REGIDORIES (Demanar visita per telèfon o correu electrònic)

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

Partit
Popular de 
Catalunya

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

“Treballarem per la vertebració del poble”, 
deia un dels objectius de Ràdio Tiana en el 
moment de la seva creació ara fa 20 anys. 
Tiana vivia un canvi important, amb l’entrada 
d’un tripartit d’esquerres al govern i amb 
l’esclat del creixement urbanístic. Arribaven 
nous tianencs al poble. L’emissora municipal 
volia que s’integressin i, alhora, lluitar contra el 
poble dormitori, que, en part, ha acabat sent. 

En un moment de buit comunicatiu, Ràdio 
Tiana va ser un alè d’aire fresc i una mesura de 
control democràtic a les noves polítiques que 
en aquell moment arribaven a l’Ajuntament. 
Una eina més de transparència. 
La transparència que ara s’assumeix com 
un signe de les noves maneres de fer i que 
als anys 90 ja despuntava a Tiana de la mà 
de l’emissora municipal. L’equip de govern 
d’aleshores (PSC-ERC-ICV) va fer-ho fàcil per 
poder engegar un mitjà de comunicació, 
un servei públic. El respecte cap a la feina 
periodística d’aquell moment i l’absència de 
control i pressions es troba a faltar ara, 20 anys 
després, tot i que el partit que va impulsar 
l’emissora sigui el mateix que governa en 
l’actualitat. L’emissora engegava amb els 
objectius de formar, informar i entretenir 
però els va amollar al poble i els va adaptar 
a les seves necessitats. I així, va crear una 
nova plataforma amb la qual tots els tianencs 
estaven informats del dia a dia, del que 
passava a l’Ajuntament, de portes endins, 
i del que passava al carrer. 20 anys després, 
Tiana ha canviat, però bona part dels objectius 
de Ràdio Tiana semblen ara tenir més sentit 
que mai. La transparència i la vertebració del 
poble són dos eixos de plena actualitat en 
el context polític, econòmic i social actual. 
L’eslògan que va acompanyar l’emissora, 
“Junts fem ràdio, junts fem poble”, és tota 
una declaració d’intencions de Ràdio Tiana. 
I, en certa manera, no està gaire allunyat de 
la filosofia de Junts per Tiana i del nostre 
“poble viu”. 

Que aquell esperit de Ràdio Tiana sigui un nou 
motor per a la Tiana del futur, els mitjans de 
comunicació municipals actuals -Ràdio Tiana 
i La Local- i la política municipal. 
Que sigui un regal d’aniversari aquests 20 anys 
pels responsables actuals de l’emissora. 
Que els doni la força quan els calgui per seguir 
lluitant. Perquè, amb perseverança i esforç, 
cada dia, es poden canviar les coses. 
També des de la ràdio. Des de Ràdio Tiana. 
No en tingueu cap dubte. Per molts anys!

L’any 2001, el Comitè espanyol de la UNICEF, 
engegà el Programa Ciutats Amigues de 
la Infància (CAI), amb l’objectiu general 
promoure l’aplicació de la Convenció sobre els 
Drets dels Infants (ONU, 1989). La Convenció 
sobre els Drets de l’Infant (CDI) és el primer 
instrument internacional que reconeix els 
infants com a agents socials i com a titulars 
actius dels seus propis drets. 

L’objectiu és que administracions i governs 
desenvolupin i implementin estratègies per 
al benestar dels infants defensant els seus 
drets, fomentant la seva participació i fent 
de les ciutats entorns més habitables, 
especialment per als més joves. 
 
Cada dos anys, UNICEF obre convocatòria 
perquè els municipis que treballen en aquesta 
línia, basada en vetllar pels interessos dels 
infants i adolescents, que vulguin accedir a 
obtenir el Segell CAI, puguin presentar les 
seves candidatures.

Enguany, després de d’haver dut a terme 
cinc promocions del Consell dels Infants 
i la creació del Consell d’Adolescents, 
potenciant polítiques en benefici d’aquest 
col·lectiu, el Govern de Tiana ha iniciat 
l’elaboració del PLA LOCAL INFANCIA 
I ADOLESCÈNCIA DE TIANA (PLIAT), on es 
recullen totes les iniciatives i activitats en 
aquest sentit i les línies d’actuació previstes 
per desenvolupar en els propers anys.

Des d’ERC Tiana hem apostat i vetllat 
per la millora continuada de tot allò que 
afecta als nostres infants, especialment en 
l’ensenyament, la cultura i el lleure. 
Amb el camí iniciat per la Regidoria d’educació 
en l’anterior legislatura, posant en marxa 
el Consell dels Infants de Tiana, hem seguit 
apostant fermament per implicar una part 
molt important de la nostra ciutadania en els 
afers del nostre poble i seguirem treballant 
per tal que els nostres nois i noies participin 
en les decisions que es prenen des del Govern 
de l’Ajuntament i prenguin consciència cívica 
del que representa conviure en una societat 
que volem lliure i responsable: dos principis, 
el de la llibertat i la responsabilitat, que al 
costat de la igualtat entesa com a justícia 
social, entesa com a integració, entesa com 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones; 
que conjuntament amb els conceptes com la 
fraternitat i el civisme han de conformar el que 
han de ser els drets i deures de la ciutadania. 

Amb aquest escrit volem expressar la nostra 
preocupació pels diferents posicionaments 
que els dos partits al govern de Tiana tenen 
envers quin ha de ser el futur polític del nostre 
país. Com el PSC i ERC poden defensar des 
de les institucions locals un model de país 
tant diferent, més si tenim en compte els 
terratrèmols polítics que s’estan produint 
i que succeiran de ben segur en els propers 
mesos, amb el seu epicentre a Madrid? 
Veiem complicat que des del nostre Consistori 
l’equip de govern pugui endegar accions 
conjuntes per a la defensa de les nostres 
institucions i del nostre país. Davant la 
més que provable investidura com a nou 
President de Govern espanyol del Sr. Rajoy, 
hem d’esperar un augment d’intensitat en 
els processos judicials que ja estan en marxa. 
Haurem de començar a reaccionar com a 
municipi, com ho farem? Des del PDECat, 
no podem fer més que instar a ERC, el 
nostre soci de govern dins de “Junts pel Sí” al 
Parlament, perquè vetlli pels interessos de la 
majoria independentista del poble de Tiana. 
I ho faci amb actitud proactiva i fent complir 
els pactes de govern que té amb el PSC... que 
per això es va crear una Regidoria de Transició 
Nacional. Si realment volem un País Lliure i 
Sobirà i conquerir de nou l’Estat Republicà, 
s’ha d’estar a totes i no perdre el fil, més quan 
s’està governant.
Des de Junts pel Sí, no volem que cap vot 
independentista es perdi pel camí, i és per això, 
que hem d’aprofitar el moment de tensió i pols 
actual amb el Govern central i lluitar perque es 
faci un Referèndum el més aviat possible.  

El més desitjable seria aconseguir un 
Referèndum acordat amb l’Estat, però, 
el Procés a Catalunya no pot estar esperant 
aquest acord que no arriba. La diferència 
principal amb el passat 9N és que en aquesta 
ocasió es té la legitimitat d’una majoria 
absoluta independentista al Parlament per 
convocar unilateralment el Referèndum davant 
l’escandalosa passivitat i inacció del govern 
central. Fer el Referèndum abans o després de 
les eleccions constituents es pot discutir, però, 
seria preferible fer-lo després, ja que haurà estat 
possible desenvolupar les lleis de desconnexió, 
les estructures d’estat i la Constitució. En aquest 
sentit creiem que és urgent recuperar la línea 
d’unitat d’acció al Parlament.
En defensa d’un Estat de Dret plenament 
Democràtic, també volem manifestar 
públicament el nostre incondicional suport al 
President Mas, a les Conselleres Ortega i Rigau 
i a Francesc Homs.

OBJECTIUS DIFERENTS PER CATALUNYA ...!

a/e: olgarueclaros@gmail.com a/e: jcanada2008@yahoo.es a/e: joan.grauperaverdera@gmail.com a/e: isaac@juntstiana.cat a/e: cristina@juntstiana.cat a/e: alexrosagandia@gmail.com a/e: dparragi@hotmail.com
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