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Joan Jofre i Torroella
Biòleg

Explicat de forma més precisa, ha fet la 
recerca dedicada a diferents aspectes 
de microbiologia i virologia d’aigües, 
relacionant-la amb la salut fent atenció 
especial als virus patògens i en l’ús 
dels virus que infecten bacteris com a 
potencials indicadors d’aquests, amb 
l’objectiu de donar als legisladors i 
gestors de l’aigua informació necessària 
per a una gestió de l’aigua que n’asseguri 
la protecció dels consumidors.    

Havent detectat que l’indicador bacterià 
que s’utilitzava no donava tota la 
informació necessària, en van estudiar 
d’altres. Cercaven un nou paràmetre 
de mesura de la qualitat de l’aigua que 
afegeix informació addicional. 
Aquest paràmetre ha estat reconegut 
i el sistema patentat a la Unió Europea 
i els Estats Units.

Actualment, Joan Jofre Torroella és 
president de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona. Fundada 
el 1764 durant la Il·lustració, és una 
associació d’origen burgès que té 

EDITORIAL

Llicenciat i doctor en biologia per 
la Universitat de Barcelona, amb un 

postdoctorat al Departament de 
Virologia i Epidemiologia del Baylor 

College of Medicine, a Houston, 
Texas, ha combinat la docència a la 

universitat amb la investigació. Al 1997 
va rebre la medalla Narcís Monturiol 

al mèrit científic. Ha estat consultor de 
l’Organització Mundial de la Salut en 

contaminació microbiana d’aigües. 

President del Health Related 
Water Microbiology Group de la 

International Water Association, de 
2000 a 2005. President d’un grup de 

treball de mètodes microbiològics 
a l’Organització Internacional 

d’Estandardització. Membre de 
l’American Academy of Microbiology i 

de l’Institut d’Estudis Catalans 
i membre i actual president de la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona. 

l’objectiu del foment i divulgació de la 
ciència. La seu de l’entitat és en un edifici 
al final de la Rambla, d’estil eclèctic,  
on es troba el teatre Poliorama. 
A la façana hi té un rellotge que 
durant anys ha estat referent de 
l’hora a Barcelona; sempre l’ha marcat 
correctament perquè alguns acadèmics, 
entre ells el Dr. Eduard Fonseré, amb 
família a Tiana, es responsabilitzaven 
de fixar-la mitjançant l’observació 
astronòmica. Això explica l’existència de 
dues cúpules astronòmiques a la part 
superior de l’edifici. L’entitat disposa d’un 
important arxiu històric, com també 
una biblioteca amb més de cent mil 
volums, i és propietària del complex de 
l’Observatori Fabra, inaugurat el 1904, 
amb equips astronòmics, sismològics 
i meteorològics.

A finals dels anys 70 i començaments dels 
80, dedicar-se a la investigació era un acte 
de voluntat rotund perquè les universitats 
no disposaven de mitjans: eren els primers 
anys de la democràcia i les institucions no 
prioritzaven la recerca. 

Després de dos anys d’estada als Estats 
Units per fer el postdoctorat, el Joan, 
amb la Isabel, la seva dona -que el va 
acompanyar- van decidir tornar, el Joan 
Jofre es va dedicar a la docència. Va ser 
professor a la Universitat Complutense de 
Madrid, a la Universitat de les Illes Balears 
i, finalment a la Universitat de Barcelona, 
on ha estat catedràtic fins ara que n’és 
emèrit i vicerector a l´època en què el 
rector n’era en Josep Maria Bricall.
En aquella jove democràcia acorden 
obrir-se camí en la investigació amb un 
grup de col·legues. Van començar per la 
microbiologia d’aigües relacionada amb 
la salut. Fonamentalment, han investigat 
la transmissió dels microbis per via oral a 
través de l’aigua, com sobreviuen fora 
del seu àmbit, als tractaments i en 
l’ambient natural. 

En aquella jove democràcia 
acorden obrir-se camí 

en la investigació 
amb un grup de col·legues
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La masia de Ca l’Andreu data del segle 
XV. Els terrenys de la casa tenen hort, 
vinya i oliveres. En Francesc Giró, biòleg 
de professió, es va criar entre Barcelona 
i Tiana, i va passar la infantesa a la masia 
familiar. Amb els germans exploraven els 
seus voltants, buscant-hi bestioles i nius 
de garsa, i enfilant-se als arbres. Fa dotze 
anys, en Francesc va prendre la decisió 
de fer la reconversió ecològica dels 
terrenys de Ca l’Andreu. Va deixar-los 
de tractar amb productes químics i així 
va facilitar que la biodiversitat pogués 
complir amb les seves funcions. 

Els Giró
Des de l’any 1975 hi fan campanyes 
d’anellatge d’ocells amb altres companys 
biòlegs: posen xarxes, capturen els ocells, 
els identifiquen posant-los una anella, 
en prenen mides i, amb aquestes dades, 
confeccionen un registre. 

Als anys noranta Ca l’Andreu va ser 
declarat per la Generalitat refugi de fauna 
salvatge. Això els va permetre arribar a un 
acord amb els caçadors per tal que a les 
26 hectàrees de terreny de la casa només 
s’hi practiqués la caça del senglar. 

A Tiana tenim una fauna que 
desconeixem. El Francesc, com a bon 
biòleg, hi ha observat un augment de 
la població de sargantanes, gripaus o 
eriçons: a la nit se’ls pot veure. 
Ara, té previst muntar un observatori per 
fotografiar i fer observació nocturna del 
toixó, la geneta, el gorjablanc -altrament 
dit fagina- o la guineu. 

Un dels treballs que en Francesc 
considera que s’ha de promoure perquè 
no s’ha fet prou és potenciar la fauna 
auxiliar de les hortes. Les més properes 
a la muntanya tenen les màximes 
concentracions d’aquells animals 
salvatges que són beneficiosos o aliats 
de la lluita contra determinades plagues 
a l’hort. 

A Tiana podem trobar com a mínim tres 
espècies de gripaus: el tòtil, el corredor 
i el comú. 

Per cert, les vaques tornen.
L’incendi del 94 a Tiana va donar peu 
al Francesc per reflexionar sobre la 
necessitat de mantenir els boscos nets. 
Per això, el 2013 va portar a Tiana cinc 
vaques salvatges de l’Albera i un toro. 
Però l’experiència no va anar del tot bé 
perquè s’escapaven, fins al punt que 
Tiana va ser notícia als mitjans ja que les 
vaques podien aparèixer a Montornès 
del Vallès o a Montmeló. 

Després que el cosissin a multes per 
aquest motiu, el Francesc va desistir de 
la seva iniciativa i les vaques van marxar 
de Tiana però a ell sempre li ha quedat la 
recança. Analitzades les causes d’aquell 
fracàs ara està determinat a reprendre la 
iniciativa, aquesta vegada amb garantia 
d’èxit: cal reforçar el tancat d’aclimatació 
de les vaques i que aquestes coneguin 
què és un pastor elèctric. El retorn està 
previst per l’octubre.

Afavorir la fauna auxiliar 
de l’horta és una alternativa 

a l’ús dels químics

Un simple sac de sorra es converteix en 
un refugi ideal per aquesta espècie que 
acaba amb els caragols i els llimacs. 
Al llangardaix verd -que costa de trobar 
a la Serralada de Marina- se li poden fer 
refugis amb pedra seca, de manera que 
quedi protegit i el senglar no el pugui 
aixecar. Si el llangardaix s’instal·la en un 
lloc, acabarà amb petits insectes com el 
cadac (Gryllotalpa gryllotalpa), que fa 
malbé les cebes o la patata tendra. 
Els dragons i les sargantanes, en canvi, 
són molt importants perquè es mengin 
les arnes. A l’hort, en Francesc hi instal·la 
uns pals elevats per acollir els mussols, 
que són aus insectívores, perquè vagin a 
caçar entre les verdures.



Vostè com va arribar a Tiana?
Quan el meu fill tenia 2 anys, tant jo com 
el meu marit treballàvem i necessitàvem 
l’ajuda de la família que viu a Montgat 
i així, buscant pis, vam arribar a Tiana. 

Quin és el primer record que té 
del poble?
El primer record que tinc és una olor: 
a llar de foc, a brases, a fusta cremant. 
Recordo venir a passejar de joveneta 
i aquella olor m’enamorava i pensava: 
“algun dia jo viuré aquí”. I així ha sigut.

Quina és la seva funció a l’Ajuntament?
Amb el meu company, l’Albert Vico, 
portem la comunicació institucional: web 
municipal, xarxes socials, revista “Tiana’t”, 
agenda, el servei de WhatsApp per als 
veïns i cobrim i fem difusió de tots els 
actes que es fan al poble, ja sigui entre 
setmana o al cap de setmana.  

Com hi arriba a aquesta feina?
Vaig ser auxiliar a la Biblioteca 
Can Baratau durant 5 anys i al novembre 
de 2013, des d’alcaldia, em van proposar 
incorporar-me al departament de 
comunicació i ocupar-me de la part 
més institucional.

Com és l’espai on treballa?
És un despatx a la segona planta amb 
vistes a la plaça de la Vila: és un espai 
ampli, lluminós, amb unes vistes 
espectaculars i que comparteixo amb la 
meva companya de promoció econòmica, 
la Guiomar Blanco, i amb el meu 
company, l’Albert. Hi estem de meravella 
i súper còmodes.

Expliqui’ns, breument, 
una jornada laboral.
Arribo a les 9 del matí i ja començo a 
revisar correus, agenda, xarxes socials 
i fer difusió diària de tot allò que les 
diferents àrees volen donar a conèixer 
als veïns i veïnes del poble. A les 13 h 
plego perquè a l’Ajuntament tinc 
la jornada reduïda.

L’Ali que és com tothom la coneix, és pura energia. Té 43 anys, 2 fills 
(en Marcos de 15 i la Clàudia de 8) i dos amors (en Manel i el Melendi). 
És alegre, simpàtica, empàtica, temperamental i d’aquella classe 
de persones que sempre ho donen tot. A l’Ajuntament quan no hi 
és, es nota. Potser per la seva generositat o perquè sempre defensa 
amb dents i ungles el que considera just, els companys l’han triat 
presidenta del comitè de treballadors. 

Comunicació Institucional

La coneix la gent del poble? 
Sí, crec que sí que em coneixen, 
no només perquè vaig estar molts anys 
a la Biblioteca Municipal sinó perquè 
portant la comunicació institucional, 
sóc present a tots els actes que es fan 
a Tiana.

Què és el que més li agrada i el que 
menys del poble?
El que més m’agrada és que Tiana és un 
poble preciós i acollidor, amb la meva 
família som molt feliços aquí. I el que 
menys és que encara que portis 30 anys 
aquí, hi ha persones que sempre et 
volen fer sentir un nouvingut. 
A mi “el pota negra” m’agrada tallat finet 
i amb pa amb tomàquet. 

Alguna anècdota o curiositat 
de la seva feina... 
Un divendres a la tarda em vaig quedar 
tancada a l’ascensor de l’Ajuntament 
amb la Guiomar i l’Albert. Hi vam estar 
tancats gairebé tres quarts d’hora i ho 
vam retransmetre en directe per les 
xarxes socials. Finalment ens van salvar 
la Mite Díez i el Sergi Quevedo que es 
van quedar fora perquè (per sort) no els 
vam esperar per pujar amb l’ascensor.

Quan es jubili mantindrà vinculació 
amb Tiana? 
En principi sí però no sé on em portarà 
la vida. Aquí sóc feliç però no sé quines 
sorpreses em té preparades el destí. 
Ja us ho explicaré!

De joveneta recordo venir 
a passejar a Tiana i pensar: 

algun dia jo viuré aquí
Alícia Aguilera
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Nou curs 
a l’Aula d’extensió 
Universitària Timó

Amics i Amigues,

Suposem que tots vosaltres ja heu fet el 
que es fa a l’estiu de manera habitual: 
excursions, trobades familiars, tenir calor, 
buscar ombres, beure orxata fresca, 
fer un intensiu de nets... 
En fi, entre altres ocupacions.

A Tiana ens queda la Festa Major, 
que és un bon final d’estiu i ens senyala 
que el nou curs de l’Aula està ja a 
punt d’iniciar.

Comencem a Tiana, el 3 d’octubre amb 
un tema prou suggeridor “Primers auxilis 
en Dret”. Segur que ens obrirà els ulls en 
temes de l´advocacia que necessitem, 
conduït per l´advocat Jesús Galán.

 El 17 d’octubre, a la biblioteca Tirant lo 
Blanc, rebrem a la directora del Museu 
municipal de Badalona, Margarida Abras 
que ens explicarà el “Jaciment romà“
que tenim a tocar, quasi a casa; 
un magnífic veí.

Ja us anirem informant, de la manera 
habitual, de com segueixen les nostres 
conferències durant el trimestre i el curs.

Curs 2019 - 2020

MÉS INFORMACIÓ:
Consulteu la nostra pàgina Web: 

tiny.cc/aeutimo
Correu electrònic: 

aulauniversitariatimo@gmail.com
Telèfon: 

686 17 40 06

II Aquatrail Solidària 

El diumenge 8 de Setembre, a partir 
de les 10.00 h, vine a gaudir d’un dia 
esportiu i divertit a la Piscina Municipal 
de Tiana. La prova consisteix a nedar 
a la piscina i després sortir a córrer per 
la muntanya de la Serralada Marina.
Les inscripcions es faran a través de 
la pàgina web de la federació: 
www.triatlo.org 

Si no estàs inscrit, tenim 2 punts 
habilitats per fer-ho: dissabte 31 d’agost 
de 10.00 h a 14.00 h a la mateixa Piscina 
municipal i si no ho pots fer el dijous 
5 de setembre de 17.00 h a 20.00 h al 
parc de l’Antic Camp de Futbol. Hi haurà 
una carpa amb tota la informació dels 
diferents recorreguts i distàncies segons 
l’edat dels atletes participants (2002-
2013). Allà podràs fer les inscripcions 
presencialment. Assegurança de dia 
pels NO federats serà de 5 €.

El dia de la cursa recorda que amb la 
recollida del dorsal de 8.30 h a 9.30 h, 
es dipositaran 4 € en una urna que 
aniran destinats íntegrament 
a l’associació ASDENT.

A les 10.00 h començaran les primeres 
sortides dels cadets i a mesura que vagin 
acabant a meta es faran les sortides de 
les següents categories fins a arribar 
als menuts. A l’arribada n’hi haurà la 
bossa del corredor amb regals per tots 
els participants i al final de tot es farà 
un sorteig de material subministrat pels 
nostres col·laboradors.

Per qualsevol aclariment et pots adreçar 
al correu escolafestritiana@gmail.com 
o bé al tel. 697 75 54 14 i pregunta 
per David Verges.

No t’ho pots perdre, de ben segur que 
serà un gran dia.

A FES TRI TIANA ho tenim tot a punt 
perquè participis!

L’escola d’adults obre 
les inscripcions del curs 
2019 - 20

CURSOS ONLINE A TRAVÉS DE L’IOC
Graduat escolar secundària 
(inscripció del 3 al 10 de setembre)
Prova Accés Cicles formatius grau superior 
(inscripció del 19 al 26 de setembre)
Batxillerat 
(inscripció del 6 al 13 de setembre)
Prova d’accés majors de 25 anys.

CURSOS PRESENCIALS
Informació i formació de grups dels cursos 
a la mateixa escola d’adults 
del 2 al 17 de setembre 
de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h 
i també els dies 5 i 12 de setembre 
de 17.00 h a 20.00 h.
Pagament: a partir del 18 de setembre 
a l’Ajuntament.

CERTIFICAT
Curs de preparació a la prova d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà.
Català per a adults diversos nivells.
Anglès (conversa).
Castellà per a nouvinguts.
Eines TIC: mòbils i tauletes.

Del 2 al 17 de setembre s’atendran les 
persones que vulguin informar-se sobre 
els cursos (de dilluns a divendres 
de 10.00 h a 13.00 h i els dies 5 i 12 de 
setembre de 17.00 h a 20.00 h) i el dia 
18 s’obrirà el període de pagament a 
l’Ajuntament (de dilluns a divendres 
de 8.30 h a 14.00 h i els dimarts i dijous 
també de 16.00 h a 20.00 h). 

A més de les formacions reglades, l’escola 
també acull durant el curs diverses 
activitats complementàries, com ara 
tertúlies literàries, sortides culturals, 
conferències, i tallers monogràfics de curta 
durada. Pel que fa a les formacions ofertes 
a través de l’Institut Obert de Catalunya, 
enguany s’impartiran el graduat escolar 
de secundària, la preparació per a la prova 
d’accés a cicles formatius de grau superior 
i cursos de batxillerat.

Cursos online i cursos presencials
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Clàssics Tiana

La trobada de motos i cotxes clàssics 
que un cop més portarà al Parc de 
l’Antic camp de futbol de Tiana una gran 
exposició de vehicles espectaculars 
de més de 25 anys.
La trobada és oberta a tots els vehicles 
matriculats fins a l’any 1994, que ja en la 
seva primera edició que es va dur al Camí 
d’Alella, va comptar amb una participació 
molt alta d’expositors, un total de 102 
vehicles, 78 cotxes i 24 motos i que any 
rere any augmenta tant en nombre de 
participants com de visitants.
Enguany es mantindrà la mateixa 
ubicació que en la passada edició, al parc 
de l’antic camp de futbol, ja que permet 
una més amplia exposició i facilita l’accés 
als visitants.

La trobada ha pensat en els més petits 
i comptarà amb diferents tallers infantils 
relacionats amb el motor, entre les quals 
destaca la de dibuixar i pintar sobre la 
carrosseria d’un cotxe. Se sortejaran lots 
de productes per l’automòbil entre els 
participants i finalitzarà la jornada amb 
una rua de vehicles pels carrers de Tiana.
Cal Toni, farà esmorzar de botifarra a 
preu tancat per l’ocasió, tant per visitants 
com expositors i els 20 conductors dels 
vehicles més matiners tindran esmorzar 
de botifarra de franc.
La iniciativa sorgeix de l’Associació de 
comerciants de Tiana i d’un dels seus 
associats, en Sergi Muñoz del taller 
mecànic Tot Motor Tiana i que de la mà 
d’en Lluís Gallén com a dinamitzador 
i d’un apassionat del motor com en 
Ferran Almeida, organitzen un any més 
la trobada, gràcies també al suport d’un 
munt de voluntaris.

Diumenge 29 de setembre 
de 10.00 h a 14.00 h.
Parc de l’antic camp de futbol de Tiana.
No cal inscripció prèvia.

Organitza Acist Tiana
Col·labora Ajuntament de Tiana

El Diumenge 29 de setembre 
i dins els actes de Festa Major, 
engegarà la 4a edició de Clàssics Tiana

“d’acords”, el cicle 
de concerts de petit 
format de Tiana

El d’acords és un cicle de concerts de petit 
format que pretén apropar la música, 
la dansa, l’art, la poesia i les performances 
a totes aquelles persones que s’animin 
a descobrir projectes actuals de qualitat 
i de proximitat.
Aquest cicle va començar de la mà 
d’alguns membres de la bandabòlit. 
El projecte pretén ser un conjunt 
d’actuacions programades regularment 
durant el curs.

Entre pintors, músics, ballarines i rapsodes, 
des del setembre del 2016 ja han passat 
sobre una seixantena d’artistes de 
procedències i àmbits diferents.
Les propostes del d’acords no deixen 
mai indiferents i sempre s’intenta abastar 
diferents estils i disciplines que van des 
del jazz, la música clàssica, el pop-rock, 
la dansa i la fusió entre art o poesia amb 
la música.

Aquest octubre obrirà el nou certamen 
el saxofonista Noè Escolà que vindrà a 
presentar el seu darrer treball publicat, 
Deliris Poètics.
Una de les característiques del quart cicle 
ha estat programar amb visió de tenir 
artistes de Km 0 o bé vinculats amb 
el poble.
Els concerts del d’acords se celebren 
un diumenge al mes, normalment 
a Can Riera, però depenent de l’espectacle 
també s’han realitzat activitats a l’Escola 
Mozartiana i a l’escola municipal de 
Música de Tiana. 
Aquest projecte es realitza gràcies a la 
subvenció de l’ajuntament de Tiana i amb 
la col·laboració del Casal. Tots els concerts 
són gratuïts amb opció de taquilla inversa 
per a donar suport a les actuacions.

Equip d’acords-bandabòlit
dacordsbandabolit@gmail.com

El passat mes de maig finalitzava 
la darrera edició del d’acords. 
I amb aquesta ja en van tres

Sant Cebrià és sinònim de Festa Major

Aquest any les activitats pròpiament de Festa Major comencen 
amb la tradicional Mongetada i cantada d’Havaneres, 
seguit del concurs de Paelles i la celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya, però el cap de setmana del 7 i 8 de setembre ja 
podrem participar d’activitats per anar escalfant motors amb 
la Descorxada,i acabarem els dies 28 i 29 de setembre amb el 
rocòdrom i la projecció del cinema de muntanya i el Mou-te 
per Tiana.

Del 13 al 16 de setembre seran dies plens d’activitat, podrem 
assistir als pregons que seran l’inici oficial de festes, aquest any amb 
un protagonista destacat, el Club Patinatge Tiana. La nit de pregó 
acabarà amb el Tiana Groove Collective i es tancarà amb el format 
de l’any passat, amb Dj a la Plaça de la Vila.

El jovent guanyarà protagonisme, ja que el concert jove que se 
celebra al camí dalt d’Alella comptarà amb dos grups; La Mulata 
i Ovella Xao. Però tampoc hi faltarà la tradicional Enrucada que 
farà gaudir de l’esport a tothom el matí del dissabte. Lo Nostru farà 
moure els gegants a la Plaça de la Vila el diumenge al matí. 
No faltaran actes tan tradicionals com la Plena, Sardanes, 
Circ i Correfoc que acabaran d’omplir els dies de festa fins al 16 
al vespre amb el tancament del Castell de Focs.
Des de l’Ajuntament s’aposta per un Punt Lila: Espai de prevenció 
i atenció a les violències masclistes en els espais de festa i també 
amb el servei educatiu i itinerant “d’Energy Control“ que tindrà 
com a objectiu la prevenció dels consums abusius i de conductes 
de risc entre els i les joves. 
Aquest any també, com ja va fer en el seu moment Badalona, 
els mocadors de la Festa seran amb els colors de la bandera 
LGTBIQ+ i es podran adquirir en els diversos actes de la festa.

Gaudiu de la Festa Major de Sant Cebrià !

Per Sant Cebrià ens trobem després de les vacances per celebrar 
el patró de Tiana i gaudir d’uns dies de festa

Comencen les activitats a la Biblioteca

Tornem de les vacances amb les piles carregades i amb ganes de 
retrobar-nos amb vosaltres.
Al setembre reprenem l’horari habitual. Ens trobareu totes 
les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h i els matins 
de dimarts i dissabtes de 10 a 14h.
I tornen, també, les activitats habituals de setembre a juny! 
• Quinzenalment, els dijous a les 17.30 h, Hora del conte adreçada 
a infants a partir de 4 anys.
• Un cop al mes, dissabte a les 11 h, l’Hora menuda, hora del conte 
adreçada als infants de 0 a 3 anys.
I també, mensualment, les trobades dels clubs de lectura:
• El primer dimarts de cada mes a les 17.30 h, Club del gomet vermell. 
Club de lectura adreçat a infants de 7 a 10 anys, coordinat per 
Marianna Trichini.
• El primer dijous de cada mes a les 19 h, Club du livre. Club de lectura 
en francès, coordinat per la professora Enriqueta de la Fuente. 
• El darrer dijous de mes a les 19 h, Book’s club. Club de lectura en 
anglès, coordinat pel professor David Requena.
• I l’últim divendres de cada mes a les 19 h, Club de lectura. 
Club de lectura de novel·la conduït per l’escriptor Toni Sala. 
A banda, divendres 27 de setembre a les 19 h, amb la col·laboració de la 
Institució de les Lletres Catalanes i emmarcat en el programa Lletres en 
viu, celebrem una trobada del club de lectura amb l’autor. En aquesta 
ocasió en Toni Sala passarà de ser el conductor de la tertúlia a ser-ne el 
protagonista. Comentarem la seva darrera novel·la, Persecució. 
Però no us perdeu l’agenda mensual de la biblioteca perquè a banda 
de les activitats regulars hi trobareu tallers, xerrades, presentacions 
de llibres i molt més!
• Els dissabtes 21 de setembre i 19 d’octubre a les 11 h: 
taller de manteniment de bicicletes i taller de cosmètica natural.

I llibres, revistes, pel·lícules, CD’s,... a la vostra disposició en préstec 
i gratis.
Us esperem! Biblioteca Can Baratau, Tiana.

Tornen les hores del conte, els clubs de lectura i els tallers

Amb renovat entusiasme

La Llar ha engegat una nova etapa. L’experiència anterior, com a 
president, del Sr. Frederic Corominas i la incorporació de noves 
persones a l’actual Junta dóna forma a l’equip que s’ha posat a 
treballar amb total entusiasme en aquesta aventura compartida.
El repte és oferir la més variada oferta d’activitats vertebrades 
en quatre grans eixos: Formació, Salut, Lleure i Cultura així com 
lúdiques: Festes, Excursions, Viatges... per arribar a la major part de 
persones grans -amb diferents inquietuds, interessos i situacions- 
i aconseguir la seva participació. 

L’envelliment és un procés, no un estat

Volem vetllar perquè les persones grans de Tiana se sentin 
plenament representades en tots els àmbits del nostre teixit social, 
recuperant la seva mirada ( i el seu valor social) i incorporar-la en 
la participació activa dins la nostra comunitat, en una societat per 
a totes les edats. 
Volem que les persones grans visquin plenament dins els principis 
dels seus drets i deures i tinguin a la Llar un punt de referència.
Treballem, doncs, perquè –tal com recull la OMS- el terme 
envelliment actiu no es refereixi només a la capacitat física sinó 
a la participació en la vida política, cultural i cívica.

 Recordeu que els cursos i tallers començaran després de la Festa 
Major. Si encara no sou socis, passeu i us informarem de totes les 
activitats que tenim en funcionament.

La tradició centenària 
de Sant Bru 
torna el 6 d’octubre

Aquesta no és altra que la celebració 
de Sant Bru, patró d’un dels carrers més 
antics del poble i també de la Cartoixa 
de Montalegre.

Per celebrar aquesta festivitat els 
veïns del carrer, amb Dolors Romeu al 
capdavant, ja es preparen per poder 
celebrar una festivitat en què, com és 
tradició, es passarà el Sant Rosari. 

Com a anècdota cal remarcar que aquest 
va ser el primer acte de Mossèn Ramon 
com a rector de l’església de Tiana ara fa 
3 anys. El berenar i el tradicional sorteig 
entre els assistents posaran punt final 
a la celebració. Una festa que fa reunir als 
veïns del carrer de tota la vida i alguns 
que han marxat i que ara, anys després, 
es troben per celebrar el patró. Un patró 
que com és tradició tindrà la seva imatge 
presidint la celebració com ja ha fet els 
darrers anys. Una celebració que sempre 
ha estat marcada per la tradició i que 
anys enrere es feia amb orquestra.

Aquesta activitat va tornar a ressorgir 
després de molts anys fent-se a l’interior 
de les cases i ara s’aconsegueix recuperar 
al carrer, que per un dia esdevé el centre 
del poble. 

Sant Bru també és el patró de la 
Cartoixa de Montalegre, per això es fa 
la tradicional missa al matí i després hi 
haurà la tradicional visita al monestir, 
només per públic masculí, ja que segons 
l’ordre religiosa les dones no poden 
entrar al recinte.

Un any més s’apropa el 6 d’octubre i durant 
molt de temps havia estat una de les festes 
més marcades dins el calendari tianenc
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ÉS D’ACTUALITAT ÉS D’ACTUALITATÉS D’ACTUALITAT

Fira de consum 
responsable
El diumenge 29 de setembre 
hi haurà una Fira de Consum Responsable 
al Parc del Tramvia Montgat - Tiana

L’objectiu d’aquesta activitat és 
conscienciar la població en general, 
i especialment la de Tiana i Montgat, 
sobre l’ús de les energies renovables, 
el cooperativisme, la responsabilitat 
social i el comerç just i de proximitat.
Cada vegada som més els ciutadans 
conscients de les conseqüències del 
nostre consum. Sempre que decidim 
realitzar un acte de consum, cada vegada 
que escollim un producte o servei en 
comptes d’un altre, estem decidint 
i afavorint un tipus de productors 
i d’origen.

El consum responsable i sostenible és un 
consum produït d’una manera conscient 
des d’una mirada ètica i crítica que valora 
per damunt de tot allò que és ecològic, 
sostenible, artesanal i de proximitat.
És per això que a la fira podreu canviar 
la vostra empresa proveïdora de serveis 
(telefonia, llum, gas, assegurances, 
etc.) per proveïdores nostres de serveis 
sostenibles i d’energia verda i renovable.
Podreu contactar amb cooperatives 
que promouen un model alternatiu 
de consum (energia solar, arquitectura 
sostenible, habitatge cívic, mobilitat 
sostenible, salut, etc.)

Comptarem també amb la participació 
de productors d’articles artesanals 
i de proximitat de Tiana i Montgat 
(alimentació, ...)
Serà una fira i serà una festa, amb jocs 
i activitats infantils promogudes per 
entitats locals, dinar popular i activitats 
musicals.

L’organització anirà a càrrec d’entitats 
cíviques de Tiana i Montgat (ANC Tiana, 
Montgat Decideix, Òmnium de Montgat 
i Tiana i CDR Montgat i Tiana).

Punt Lila, per una festa en llibertat

Aquest any, reprenent el projecte, fem un pas endavant 
professionalitzant aquest servei en mans de l’entitat Plataforma de la 
Comunicació amb una àmplia experiència en els punts liles. El punt lila 
entès com a espai de referència ubicat a un lloc visible de la festa i que 
actua com a punt d’informació, assessorament i ajuda enfront de les 
violències masclistes atès per professionals especialment sensibilitzats 
i formats en aquest àmbit i que coneixen el protocol d’actuació.

Per tal d’erradicar comportaments que no haurien d’estar normalitzats 
en l’àmbit nocturn i festiu la Plataforma de Comunicació, juntament 
amb l’Ajuntament de Tiana, fa una crida per unir esforços i treballar 
per aconseguir que les dones i les persones LGTBIQ+ puguin gaudir 
de l’espai públic en plena llibertat, seguretat i igualtat de condicions 
sense patir cap mena de violència.

Va ser iniciativa de l’Assemblea feminista que l’any passat per primera 
vegada a Tiana i de forma voluntària, es dugués a terme aquest servei 
d’atenció i prevenció a les possibles víctimes de violència masclista 
en els espais de festa. 

Energy Control, prevenció de consum abusiu d’alcohol i altres substàncies 

Cal tenir en compte doncs, que l’alcohol és la substància més 
consumida en els espais d’oci nocturn i susceptible de crear major 
diversió però també riscos i problemàtiques específiques derivades 
del seu consum. 

Aquest any, durant la nit de dissabte de la Festa Major comptarem 
amb el servei socioeducatiu d’ “Energy Control” entitat que des 
de fa més de 20 anys actua dins l’escenari de l’oci nocturn a través 
de la intervenció directa in-situ, a la mateixa festa. L’equip estarà 
format per persones formades en l’àmbit social per a poder oferir 
una intervenció educativa preventiva de qualitat i ajustada a les 
demandes del jovent. 
La intervenció serà de caràcter preventiu i té com a finalitat oferir 
informació i assessorament a la població jove (consumidora o no) 
que es troba en espais on es practiqui el “ botellón “, per tal 
d’incidir en la reducció dels riscos associats als consums d’alcohol 
principalment però també d’altres substàncies. 

La prevenció del consum abusiu d’alcohol entre la població adolescent i juvenil és una qüestió prioritària en Salut pública que requereix actuació 
de l’Administració i la implicació de tots/tes els/les agents socials 



Avui dia es dedica exclusivament a adaptar 
i modificar roba. Qui pot assumir el cost 
d’una confecció a mida tenint l’oferta de 
la moda globalitzada, amb una ínfima 
qualitat però amb preus tat baixos? 
La Modista s’ha adaptat a aquests nous 
temps i pot realitzar modificacions d’alta 
qualitat a un vestit d’home, ajustar 
aquell vestit que ens hem comprat pel 
proper casament, adaptar la roba que ens 
comprem per internet (siguem francs: 

La María José és sastressa. Va començar 
a aprendre l’ofici en una sastreria de 
l’Avinguda República Argentina de 
Barcelona. Tenia 10 anys, era una altra 
època. A 15 anys era oficiala cosint per 
Pedro Rovira, el gran oblidat de la moda 
espanyola: sorgit del taller de Balenciaga 
va ser un dels pioners del prêt-à-porter.

Un cop casada va passar a treballar a casa, 
creant roba a mida i fent arranjaments. 

12

La Modista
Arranjaments de roba, cotilleria i merceria

Carrer Matas, 95 
08391 Tiana 

Telèfon 675 198 866
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és molt còmoda però mai ens queda del 
tot bé), fer els baixos d’uns pantalons 
o canviar una cremallera. El secret de la 
María José és que la qualitat i el preu que 
ofereix són molt competents, fent una 
comparativa amb el mercat. 
També hi podreu trobar servei de 
cotilleria, roba interior de dona, home 
o infants. Hi ha àvies a qui no els 
entusiasma la idea d’anar a segons quins 
llocs a comprar roba, per això, 

a La Modista també hi podreu trobar 
roba per a gent gran, pantalons 
còmodes o bates. I, per descomptat, 
hi trobareu el servei de merceria! 
La botiga obre a les tardes, de dos quarts 
de cinc a dos quarts de nou, perquè 
durant el matí la María José cus, planxa 
o prepara els arranjaments. Ja li agrada 
tenir conversa amb els seus clients, ja, 
però les hores del dia no donen 
per més...

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: tiana.premsa@tiana.cat

La Modista
el comerç a Tiana

ET SUGGERIM...
Adaptar i actualitzar la roba de 
qualitat que tens a casa, que és 
aprofitable i sempre s’hi troba
una solució. 

Si compres per internet, tens 
l’arranjament assegurat perquè 
la roba et quedi com un guant. 
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Laia Rudó

El Watse té 12 anys i és el cavall de la Laia. 
Viu amb ella d’ençà que era un poltre 
de 4 anys. És un cavall bo, amb molta 
força. Es coneixen perfectament, confien 
l’un en l’altre, l’amor és mutu i junts 
practiquen l’art de muntar.

La Laia va començar amb aquest art cap 
als 12 anys i ara és professora d’equitació 
a la Granja Escola de Tiana. Es va titular 
al grau mitjà de Tècnica Esportiva en 
Equitació, on s’aprofundeix en doma 
clàssica, salt d’obstacles i cross 
(salts naturals a la muntanya). 

Els cavalls tenen una alta capacitat 
de percepció i són subtils a qualsevol 
moviment que fem. 
Llegeixen constantment tot el que els 
envolta, per tant, perceben la inseguretat 
dels genets novells quan els munten. 
Per això, cada genet ha de treballar 
l’actitud i aprendre a controlar el cos i 
les energies. Aquest treball s’inicia amb 
l’anomenat peu a terra, que consisteix 
en raspallar-los, dutxar-los, curar-los 
les ferides si han pres mal o donar-los 
menjar. Els cavalls ho agraeixen, 
tot i que no ho demostren de forma 
explícita com ho faria un gos. S’estableix, 
així, una relació mútua de confiança. 

L’equitació és un art que reuneix un 
ampli ventall de beneficis, a banda 
de permetre mantenir una bona 
forma física, ja que fa augmentar la 
capacitat respiratòria, enforteix el 
cor o desenvolupa la coordinació 
motriu. També contribueix a millorar la 
concentració, allibera l’estrès i afavoreix 
la desconnexió. Però potser la més 
important de les seves virtuts és que 
millora la confiança i l’autoestima de qui 
la practica, i ajuda a superar pors perquè 
fa adquirir un gran sentit de la superació. 

Per ballar com la Laia ho fa amb el Watse 
cal disciplina, constància i paciència. 

EquitacióSOM 
Tiana

tiana’t, cavalleja’t
15

Irene Navarro

De ben petita, la Irene anava fent salts 
i ballant per allà on passava: no ho podia 
evitar... La Daicy i l’Ivan, els seus pares, 
la van matricular a l’Escola de Música 
i Dansa de Tiana i allà va començar la 
seva formació. La Caterina la va preparar 
per a la prova d’accés a l’Institut del 
Teatre en la modalitat de dansa clàssica 
i, és clar, hi va accedir. Ara, baixa cada 
dia a la Ciutat del Teatre. Durant el matí 
estudia 2n de l’ESO i a la tarda, 
dansa clàssica i contemporània. 

La Irene s’identifica amb la Misty 
Copeland, primera ballarina de 
l’American Ballet Theatre (ABT), 
que ha estat la primera afroamericana 
en ser-ne primera ballarina després de 
75 anys d’història de l’ABT. La Irene duu 
a la sang la líder inca Mama Ocllo 
i se sent còmoda amb la diversitat, 
que comparteix i gaudeix amb els seus 
companys de l’Institut, un selecte grup 
de 13 ballarins i ballarines. 

La Irene somia en ballar amb una 
companyia clàssica de repertori 
interpretant El Quixot, El llac dels cignes 
o Ofèlia. Quan s’enfila damunt de les 
sabatilles de puntes se sent lleugera, 
tot i que acabats els exercicis descobreix 
les llagues als dits dels peus...  
que llegeix com un senyal de l’esforç. 
És molt exigent amb ella mateixa: si a 
una sessió d’assaig no duu el monyo de 
dansa ben fet, ja no balla bé durant tota 
la tarda. No hi ha res que li doni més 
benestar que veure com se supera a 
base de constància i esforç acompanyats 
de talent. La dansa és la seva passió. 

Tot i aquesta dedicació, els divendres 
li queda temps per formar part del Grup 
Art de la seva primera escola de dansa 
a Tiana, on ella, un pianista i tres veus fan 
creacions interdisciplinàries de la mà 
de l’Andrea Mir. 

Dansa

tiana’t, dansa’t



Durant el mes de març del mateix any, es 
realitzen les primeres preinscripcions a 
la seu del futur edifici del centre, oferint 
dues línies de 1r d’ESO amb un total de 
60 places. No serà fins al moment de 
la matrícula, el juny de 2011, i gràcies 
a assolir una matriculació total de 53 
alumnes, que neix el nou institut.
Durant el mes de juliol de 2011, i 
compartint espais amb el casal d’estiu 
de l’Ajuntament, es procedeix a les 
obres d’arranjament de l’edifici vell i la 
posada en marxa de la logística i gestió 
del centre per part del Departament 

L’any 1978 es va col·locar la primera 
pedra i a la primavera de 1980 es va 
inaugurar l’escola amb la presència de la 
il·lustradora Lola Anglada que donaria 
nom al nou centre educatiu.
Es va construir un edifici de 1.227,90 m², 
més un porxo de 125,96 m².

L’Escola de primària Lola Anglada es 
converteix en l’Institut Tiana el 21 de 
gener de 2011 gràcies a l’empenta de les 
famílies, de l’Ajuntament i del projecte 
de l’equip directiu per la mancança d’un 
centre educatiu de secundària.

L’Institut va néixer sent l’Escola Lola Anglada, en aquell moment ubicada on és ara l’edifici 
de l’Ajuntament i de la Policia Local. Davant la necessitat d’oferir una escola pública de qualitat 
als infants del municipi es va lluitar perquè el projecte d’un nou edifici es portés a terme.

Dels inicis de l’escola 
Lola Anglada al batxillerat 
de l’institut Tiana

d’Ensenyament i la direcció de l’Institut 
Tiana. Les obres vénen marcades per una 
forta limitació pressupostària per part 
de la Generalitat de Catalunya i per la 
gran quantitat de d’arranjaments i canvis 
estructurals que s’han de fer en un edifici 
vell com el nostre.

Tot i aquestes dificultats, el dia 12 
de setembre de 2011, els alumnes i el 
professorat de l’Institut Tiana van tallar 
la cinta simbòlica d’inauguració 
del Centre.



Aquest és el lema de l’associació. La Isabel 
Montseny explica l’evolució d’una família 

que va arribar de Mali ara fa tres anys 
i actualment ja es defensen amb la llengua, 

o la dedicació al català d’una família del 
Regne Unit, arribats a Tiana esquivant 

el Brèxit. Aviat hi arribarà un noi palestí 
amb estudis superiors.

Ona TIMÓ, el taller de ràdio teatre, 
el lideren la Paola Schiavoni i l’Àngel Vila. 

El públic és majoritàriament femení. 
Les participants que tenien dificultats 

per interpretar i locutar un paper, ho han 
acabat fent a base d’esforç i autoestima.

El Xavier Kirchner explica que ha rebut un 
WhatsApp d’un noi de Secundària a qui 

va fer reforç durant el curs. Li escriu que la 
seva millora en les redaccions va fer que el 

mestre el mirés diferent i poder sortir-se de 
l’estereotip de mal estudiant. Escriu amb 

orgull que ho ha aprovat tot.

18

TIMÓ és la contracció de Tiana i Montgat. 
I és que el Centre de Formació d’Adults 
Timó és una iniciativa sustentada pels dos 
municipis, que són els que contracten 
les dues professionals que hi treballen: 
l’Esther Crivillers i la Lourdes Oliveras. 
L’escola compta amb un equip de persones 
voluntàries. La majoria són jubilades i, 
per tant, disposen de temps, energia i 
coneixement per compartir, i ho fan amb 
consciència de retorn a la societat.

El voluntariat pot tenir diferents formes, 
en funció de les necessitats de l’escola 
i de les capacitats de cadascú. L’escola 
ofereix formació continuada per adults, 
amb l’objectiu de fomentar la participació 
de les persones a la societat. Els cursos 
poden ser bàsics com aprenentatge de 
la lectoescriptura, primers coneixements 

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS TIMÓ
matemàtics, certificat d’estudis primaris, 
preparació de la prova d’accés al Grau 
Mitjà o aprenentatge de la llegua 
catalana i l’anglesa. També s’hi ensenya 
informàtica, capacitant els usuaris en l’ús 
del mòbil. 
La tasca dels voluntaris pot anar des 
d’acordar trobades de conversa per 
persones nouvingudes fins a acompanyar 
l’alumnat a les sortides culturals, passant 
per preparar xerrades sobre temes que 
el voluntari conegui i siguin d’interès per 
l’alumnat o programar rutes culturals 
per Barcelona. Tot va sempre lligat a l’eix 
educatiu de l’escola. 
Ara fa un any els voluntaris es van 
constituir en associació. La seva finalitat 
era donar una cobertura administrativa a 
l’escola però aquest pragmatisme inicial 
s’ha transformat en un projecte sòlid: 

Tots aprenem de tots

ara ja són 30 socis. Tenen un sentiment 
en comú: posar a disposició el seu temps 
i coneixement, en un entorn de respecte, 
intercanvi i igualtat perquè saben que 
la participació social té capacitat 
de transformació. 
L’Emili, l’Assumpta, el Joan, la Neus, 
la Teresa, el Zacaries, el Santi, el Josep 
Maria, l’Alícia... i podríem comptar 
fins a 30 són membres voluntaris que 
obren els braços a aquell que se senti 
identificat amb el projecte. 

El propòsit d’exercir un retorn social és el motor del voluntariat

Ningú educa ningú 
-ningú s’educa a si mateix-, 

els humans ens eduquem entre 
nosaltres amb la mediació 

del món
Paulo Freire
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L’Evaristo Pacheco Halcón va néixer 
l’any 1935 a Dosbarrios, un bonic poble 
situat a la província de Toledo, prop 
d’Ocaña. El nom del municipi ve del 
segle XII o XIII, quan una colònia àrab 
i un poble cristià, separats per la vall 
de Carábanos, es disputaren la Fuente 
de Los Cinco Caños, d’aigua cristal·lina, 
que encara hi podem trobar avui dia. 

Ell tenia 3 anys quan li van matar el 
pare al front, lluitant per la República. 
A Dosbarrios hi va viure fins als 16 anys 
amb la mare, la Gabriela Halcón, l’àvia, 
la Luciana Toledo i els seus cinc germans. 
La vida al poble era feixuga i passaven 
gana. Si moria alguna bèstia, en dos 
dies només hi quedaven els ossos. 
Per aconseguir verdura anaven un tros 
més avall de la riera on la rentaven, a 
esperar que se n’escapés alguna peça. 
Finalment, com a últim recurs, 
menjaven herbes. 

La família decidí que ell i el germà gran 
viatgessin a Catalunya fugint de la fam 
i buscant la prosperitat. Arriben a Tiana 
l’any 1951 i s’instal·laren a Casa Pascuala. 
L’Evaristo en deia Casa Socorro perquè 
havien arribat a viure-hi 14 persones. 
La casa disposava de dues habitacions 
i no tenia bany. Els germans van anar 
arribant i, finalment, ho va fer la mare. 

L’Evaristo i son germà van començar 
a treballar a les mines d’aigua de Tiana: 
netejaven i en feien el manteniment 
però a ell, cada dia, quan veia aquelles 
roques, se li encongia el cos. 
Un dia va confessar amb determinació 
al seu germà: “Tu i jo no vàrem venir del 
poble per deixar de passar gana i ara 
morir sota les pedres de la mina.” 

Aleshores, començà a treballar a Can 
Roca de picapedrer. D’aquella pedrera 
en sortien les llambordes dels carrers 
de Barcelona. Quan la feina a la pedrera 
es va acabar, la mateixa mestressa el va 
llogar perquè fes de portador. Cada dia, 
l’Evaristo es llevava a les cinc del matí 
i carregava un sac a l’esquena amb les 
eines que li preparava el manyà: les hi 
havia de dur caminant de Tiana fins a 
Alella. Al cap d’uns anys de malviure, 
va arribar a la Montgatina, la fàbrica de 
porcellana de Montgat, on va treballar-
hi 26 anys fent de forner amb jornades 
laborals de 10 hores. 

Amb la seva dona, també van regentar al 
poble una botiga de pesca salada durant 
10 anys: una vida conjunta de treball. 

A la Carmen Aguilar la va conèixer a 18 
anys. Tots dos tenien la mateixa edat, 
es van casar i han tingut dos fills. 
Fa 57 anys que viuen a Ca n’Orella, dins 
del conjunt arquitectònic del qual forma 
part la masia, datada el s. XV. L’Evaristo 
explica que quan van arribar-hi no s’hi 
podia viure, i, precisament, era l’any 
1962, el de la nevada! La seva filla tenia 
mesos i s’escalfaven amb una estufa de 
petroli, un artefacte que ara considera 
summament perillós. Amb esforç i il·lusió 
van anar arreglant l’habitatge on hi han 
viscut amb els fills i les corresponents 
mares. Després, els germans van anar 
habitant les cases confrontades a la seva. 

La família Pacheco es reunia al vespre, 
a l’era de Ca n’Orella, a prendre la 
fresca a l’estiu i fer-la petar. 
L’Evaristo i la Carmen encara surten 
ara per trobar-s’hi amb els actuals 
veïns, a aquella hora del dia en què la 
calor afluixa i el dia reposa. 

Tu i jo no vàrem venir 
del poble per deixar 

de passar gana i ara morir 
sota les pedres de la mina

Evaristo Pacheco Halcón
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SRA. MARTA MARTORELL CAMPS 
  (Alcaldia i Àrea de presidència)
• Càrrec: Alcaldessa.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: tiana.alcaldia@tiana.cat
• Partit polític: Esquerra Republicana.

SR. MATEU HERNÀNDEZ BOSCH
• Càrrec: Primer Tinent d’Alcaldia. 
  Coordinador de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: hernandezbmt@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana.
 

SR. ÀLEX ROBLES MINGUELL
• Càrrec: Segon Tinent d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat i Espai Públic.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: roblesmal@tiana.cat
• Partit polític: Esquerra Republicana.

SRA. MARTA GUARDIA PUJADES
• Càrrec: Tercera Tinenta d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de Benestar Social, 
  Cicles de Vida i Cultura.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: guardiapm@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana.

HORARIS REGIDORIES:
(Demanar visita per telèfon 
o correu electrònic)

L’ÀGORA
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REGIDORS SENSE DELEGACIÓ:

SR. ISAAC SALVATIERRA PUJOL 
• Portaveu de Junts Per Tiana. 
a/e: isaac@juntstiana.cat        

SRA. CRISTINA COMAS SPADA 
• Junts per Tiana. 
a/e: cristina@juntstiana.cat 

SRA. NÚRIA AMADO ROMAN 
• Junts per Tiana. 
a/e: nuria@juntspertiana.cat

 SRA. SUSANNA CAPELL AGUAYO 
• Junts per Tiana. 
a/e: susanna@juntstiana.cat        

SR. RAMON COLL ARTÉS 
• Junts per Tiana. 
a/e: ramon@juntstiana.cat 

Aquestes primeres setmanes de Govern Municipal hem marcat 
les prioritats del que queda d’any i hem engegat diverses línies de 
treball, entre elles la de preparació dels pressupostos del 2019 
(que estan prorrogats) i del 2020. En aquest article volem centrar-
nos a parlar de la participació ciutadana i la transparència, 
ja que són dues de les nostres prioritats programàtiques i,
com no podia ser d’una altra manera, són una prioritat de l’actual 
Govern Municipal. 

La transparència és clau per a què tothom tingui informació de 
com es gestiona el consistori i, per tant, quina és la tasca que fan 
els nostres representants a l’Ajuntament per tal de complir amb 
les seves tasques representatives. En aquest sentit, des del mes 
de juliol, es pot consultar al web i a les xarxes socials l’agenda 
diària de l’alcaldessa així com un resum de l’acció de Govern 
Municipal setmanal.

Pel que fa a la participació, considerem, com sabeu, que no es pot 
limitar a l’elecció dels representants municipals cada quatre anys, 
sinó que cal implementar un model de participació ciutadana 
que aprofundeixi en la democràcia representativa i asseguri una 
participació directa que potenciï el protagonisme de la ciutadania 
en la construcció col·lectiva del nostre poble. En aquest sentit, 
s’han realitzat ja diferents accions: 
• Obertura d’un número de whatsapp de comunicació directa 
  amb l’Ajuntament.
• Obertura del Consell Municipal d’Igualtat 
  i Contra la Violència Masclista.
• Creació de la Comissió Permanent de Participació, que 
  prioritzarà l’actualització del Reglament Orgànic Municipal 
  i el de Participació, així com la posada en marxa de la figura 
  del Síndic de Greuges.
• Canvi de l’horari de l’Audiència Pública, abans dels Plens  
  Municipals, per facilitar la participació de la ciutadania.

Des de juliol hem seguit avançant en aquestes línies i seguirem 
fent-ho. A més, tal com vam establir al Pacte de Govern, 
engegarem en breu el procés de participació per a l’elaboració 
del Pla d’Actuació Municipal.
Per tot això, us animem a participar en tot allò que us sigui 
possible per tal que entre tots i totes fem avançar Tiana des 
de la col·lectivitat. 

Facebook: esquerra.tiana
Instagram: erctiana
Twitter: @Esquerra_Tiana

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DOS EIXOS PRIORITARIS Comencem des de zero. “Tabula Rasa”. Desitjos i esperances 
renovades. Escrivim els primers versos del nostre futur, en el que tu 
estàs inclòs/sa. Són temps de joia, creieu-me, sabem que arrancar 
el curs és complex i que allargaríem les vacances fins a l’infinit. 
Són temps per desfer maletes i refer les nostres vides. 
Reprendre-les o construir-les de nou. Aprofitem l’energia que hem 
renovat aquest estiu i projectem-la en el dia a dia. Cal que ens 
estimem i estimem a qui ens envolta, i no només em refereixo 
a les relacions en parella -que també- sinó de proferir amor pels 
amics, per la feina i per aquells projectes que toca reprendre, 
refundar o començar. 

Sabem que la vida és capriciosa i depara sorpreses de tota mena. 
Calcin el peu que calcin, hem de reunir forces i ajuntar-nos amb 
qui ens inspira, i nodrir-nos de qui vessi energia pels quatre 
costats, d’aquell o aquella amb qui riure i plorar. 
Recordem: Estimar i ser estimat. I tot comença per estimar-se. 
I els nens i nenes, que probablement hauran viscut l’estiu de les 
seves vides, que hauran fet el primer petó, o hauran tastat les 
carabasses per primer cop... A ells i elles se’ls hi obren unes portes 
que amaguen estímuls tant desconeguts com emocionants. 
És per això que el millor consell és que gaudeixin d’aquest camí. 
Que el visquin intensament, que el sentin i així coneixeran. 
A Tiana ho tenim fàcil. La benevolència de Sant Cebrià fa que des 
del primer moment estem celebrant la Festa Major, una de les 
dates, sinó la més esperada de la temporada. Una setmana per 
reconstruir ponts, retrobar-nos amb qui fa temps que no veiem 
i compartir moments únics. 

Els carrers fan goig i traspuen 
cultura, el somriure és el nostre 
estat d’ànim permanent. 
Estem joiosos i som tant o 
més amables que de costum. 
La Festa Major és capaç de 
transformar la vila i transformar-
nos per uns dies. 
Aferrem-nos-hi. 
Que la festa no s’aturi. 
VISCA TIANA i VISCA 
LA FESTA MAJOR!!

Albert Sales. Portaveu PSC Tiana

         683 24 85 85

SR. ALBERT SALES CASTELL 
• Portaveu Partit dels socialistes de Catalunya. 
a/e: tiana@socialistes.cat        

SR. ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
• Partit dels socialistes de Catalunya. 
a/e: tiana@socialistes.cat 

SRA. MIREIA SALVADOR PÉREA
• Càrrec: Quarta Tinenta d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: salvadorpmr@tiana.cat
• Partit polític: Esquerra Republicana.

SR. JAUME DARBRA MUÑOZ
• Càrrec: Regidor de l’Àrea de Serveis Interns 
  i Transparència.
• Telèfon: 93 395 50 11
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana.

La força del poble ens ha donat 5 regidors al ple municipal. 
Isaac Salvatierra, Cristina Comas, Núria Amado, Susanna Capell 
i Ramon Coll estan al servei del poble. 
Els regidors de Junts per Tiana tenen un espai d’atenció a la 
ciutadania els dimarts a les 19 h a l’Ajuntament. 
Us podeu posar en contacte amb el grup municipal mitjançant 
el correu junts@juntstiana.cat o el tel 682 441 547.

Isaac Salvatierra
Va néixer a Tiana l’any 1977. És periodista especialitzat en internet 
i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i professor 
de comunicació de la Universitat de Barcelona. És el director de 
comunicació de la Conselleria d’Agricultura. Ha treballat a l’ARA, 
RAC1, l’ACN i El Punt.  Amb 19 anys funda Ràdio Tiana i després 
impulsa La Local. Ha format part de la Societat Coral Joventut 
Tianenca i  l’Agrupació Artística del Casal i va rehabilitar el tramvia 
amb l’ex regidor Lluís Carreras.
Cristina Comas
La Cris té 51 anys. Ha estat membre de diverses entitats com 
el Casino, l’Agrupació Artística del Casal i l’ACIST on va ser la 
presidenta. La Cristina és regidora de Junts per Tiana des del 2015. 
Núria Amado
La Núria va néixer fa 52 anys. Fa 20 anys que viu a Tiana. Ha viscut 
a les Costes, can Gaietà i ara s’ha instal·lat a la Creu de Terme. 
És una de les fundadores de l’Associació de Veïns de les Costes.
Susanna Capell
Té 39 anys i és tècnica d’acció social a la Fundació Save the Children 
a l’àrea de violència, migracions i pobresa infantil. 
La Susanna fa més de 20 anys que es dedica al servei de les persones.
Ramon Coll
Té 70 anys. És doctor en Medicina i Cirurgia, professor associat 
del Departament de Medicina de la UAB, ex cap del Servei de 
Medicina Física i Rehabilitació a can Ruti. Ha treballat als hospitals 
de Bellvitge, Sant Pau i la Fe de València. 
És el president de Metges jubilats de Can Ruti. 

AL SERVEI DEL POBLE

Vam iniciar un mes de juny molt intens per les negociacions 
postelectorals, el pacte de govern entre Esquerra Tiana i JxC Tiana, 
envoltat de polèmica per part d’alguns, i la constitució del nou 
govern el 15 de juny.

Dimarts, 9 de juliol primer Ple extraordinari de la nova legislatura. 
Un Ple que, tot i que es van aprovar tots els acords, també va 
suscitar polèmica arran de la publicació, poc rigorosa, en alguns 
mitjans de comunicació sobre l’actualització de sous, subvencions 
i propostes de retribucions, tant per a l’equip de govern com per 
als regidors a l’oposició.
Per manifestar que som un govern transparent i ètic vam 
emetre un comunicat aclarint i argumentant com havien quedat 
actualitzades i el perquè d’aquestes retribucions sempre complint 
amb la legalitat vigent.

Valorem molt positivament aquest inici de legislatura amb tot 
l’equip de govern immers en els projectes aprovats anteriorment 
i d’altres de nous que també van quedar aprovats en el Ple 
extraordinari del 25 de juliol. 
Els nostres regidors, Mateu Hernández i Marta Guàrdia estan 
treballant intensament cadascun en la seva àrea per tirar endavant 
les millores proposades per Tiana, com les de la Sala Albéniz, 
per poder oferir més confort als assistents dels diversos actes 
que s’hi fan.

També han començat a funcionar noves iniciatives d’aquest nou 
govern, com les Audiències Públiques, la comunicació directe amb 
l’Ajuntament per whatsap, el nou programa de protecció a la llar 
que posa a disposició la Policia Local, etc...

Tiana és un poble molt actiu en tots els àmbits i aquest estiu 
hem pogut gaudir de tot tipus d’activitats per a grans i petits: la 
Festa Major Petita amb el Tast Tiana, els concerts als jardins de la 
Lola Anglada, el Festival de Sardanes i Cinema a la Fresca a l’antic 
Camp de Futbol, circ Homenatge a Joan Armengol, el Correaigua, 
Campus esportius de Cruz +Domínguez, Sergio Lozano, i d’altres...
Volem ser un govern modern, actual i proper, 
per a una Tiana millor.

Esperem que hàgiu passat un bon estiu i us desitgem una molt 
bona Festa Major de Sant Cebrià 2019.
JUNTS PER CATALUNYA TIANA

TRES MESOS A GOVERN
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