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Jordi Marí
Medalla olímpica

Jocs Paralímpics Barcelona 92

La conseqüència d’aquella època va ser 
un boom immobiliari que va fer créixer 
Tiana en urbanitzacions, en nous carrers 
i en número d’habitants. Nouvinguts 
que venien a Tiana buscant la pau 
i la tranquil·litat d’un poble a tocar 
de la gran ciutat.

Si vaig una mica més enrere, l’any 1982 
va ser quan vaig perdre la vista, 
i d’abans, tinc gravades les muntanyes, 
les vinyes, els hivernacles i els carrers 
de sorra, quan podies anar caminant 
o amb bicicleta pel mig del carrer sense 
gaires cotxes. Així era Tiana! 

La Tiana del 92, sí, ja fa 20 anys!

Els que tenim certs anys no podem 
oblidar la Barcelona Olímpica. Aquells 
van ser anys d’esperances, d’il·lusions...
També van ser anys de progrés, d’obres 
a tot arreu... Totes les poblacions de les 
rodalies de Barcelona, poc o molt, en 
van sortir bene!ciades de tota aquella 
activitat, i Tiana no va ser una excepció. 
Es van construir noves infraestructures 
de comunicació amb la capital. 

Aquells anys van marcar la vida del 
municipi de Tiana, i també van marcar 
un tros de la meva vida.

Avui dia, quan penso en el dia en què 
més de 500 tianencs es van aplegar a les 
piscines Picornell per animar-me encara 
m’emociono i em sento orgullós d’haver 
nascut en aquesta vila. Tots duien 
samarretes i pancartes, i tots els crits 
i els aplaudiments deien: Jordi Marí, 
Tiana està amb tu!
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Amb en Jordi Marí comencem parlant 
de temps. La seva medalla olímpica 

ha fet 20 anys i ja en fa 30 que va perdre 
la vista en un accident. Són moltes les 

coses que fan canviar la realitat 
del nostre voltant, i de vegades, canvia 

radicalment, d’un dia per l’altre. 
En Jordi va haver d’aprendre a mirar 

d’una altra manera. Cada matí surt 
caminant de casa seva per anar 

a treballar, reparteix els cupons de 
l’Once als veïns de la Vinyeta, als bars 

del poble, i ja fa 27 anys que s’hi dedica. 
Fa broma quan parla dels sentits que es 
desenvolupen quan n’hi ha un que està 
espatllat, “jo n’hi dic el sexo sentido”, riu. 
En Jordi Marí ens escriu des dels records 

que guarda a la pell, des de l’emoció 
d’una victòria olímpica. 

L’esforç i el treball de cada dia són obvis 
per poder seguir avançant i parlar 

de temps i del temps.
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Actualment, tenim dues escoles 
d’ensenyament primari, escola bressol, 
institut, una magní!ca zona esportiva, 
carrers asfaltats... però la seva essència 
segueix sent la mateixa. Quan surto al 
carrer i sento que els veïns de tota la vida 
em segueixen saludant i ara també de 
nous, “hola, bon dia, Jordi. Passa, passa. 
Com va?”. Són moments que, juntament 
amb l’emoció que vaig sentir aquell dia 
a les piscines Picornell, em fan estimar 
aquest petit poble del Maresme.

Pugeu a l’ermita de la Verge de l’Alegria, 
als nou pins, observeu les vistes, 
tanqueu els ulls i respireu. Sentireu el 
vent que puja de mar a muntanya, l’olor 
de pi, de terra i sabreu per què 
els romans ja van escollir aquest lloc 
per viure!

Jordi Marí

Avui dia, quan penso en el dia 
en què més de 500 tianencs 
es van aplegar a les piscines 

Picornell per animar-me 
encara m’emociono 

i em sento orgullós d’haver 
nascut en aquesta vila

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be



Enoturisme, nou espai de negociTradició i negoci

LA NOTÍCIA

La relació de complicitat amb la terra, 
la passió pel conreu de la vinya i la feina 
al celler i la cava són els tres factors 
bàsics que de!neixen el negoci del vi 
a Tiana. Una activitat que va molt més 
enllà dels aspectes econòmics i que té 
les seves arrels en el segle I a.C, quan 
la vil·la romana de Sentromà es va 
convertir en un centre d’elaboració de 

5

LA VINYA, EL NEGOCI 
LLIGAT AL TERRITORI

Els cellers viuen el moment 
més important de l’any amb la verema

En temps de verema els cellers tianencs 
demostren que són un dels sectors 
econòmics més importants del municipi

vi almenys !ns al segle II d.C. Al llarg 
dels darrers anys els cellers que conreen 
el seu producte dins del nostre terme 
municipal (Alta Alella Privat, Joaquim 
Batlle, Mas Pellisser i Parxet) combaten 
la crisi amb una aposta decidida per 
un producte de qualitat capaç de ser 
exportat en mercats internacionals. 

Vins tianencs en mercats 
internacionals

Tant el celler Alta Alella Privat com el de 
Joaquim Batlle han tingut clar des del 
seu naixement la importància d’apostar 
per la producció ecològica certi!cada 
com a factor diferenciador de qualitat, 
sense addició d’herbicides, ni pesticides. 

A les seves vinyes s’utilitzen tècniques 
com l’abonament en verd i el compost 
orgànic. La verema és manual, i dura 
aproximadament dos mesos, buscant 
el moment òptim per a cada varietat 
mitjançant rigorosos controls de 
maduració. Aquest factor proporciona 
una qualitat garantida que ha cridat 
l’atenció de mercats internacionals 
com l’alemany. I és que tots els cellers 
de la vila s’han marcat com a objectiu 
anar augmentant progressivament els 
seus nivells d’exportació com a via per 
incrementar el volum de negoci.

La vinya, el vi i el cava és un sector 
vinculat amb el territori i, per tant, cada 
vegada estan agafant més importància 
les propostes que els relacionen amb 
el turisme. L’enoturisme comença com 
un complement per comercialitzar millor 
els productes però arriba un moment 
que es converteix en un negoci en sí 
mateix, ja que implica no només els 
cellers sinó també l’hostaleria, 
la restauració, etcètera. 

Ara per ara el vi no s’entendria sense 
l’enoturisme i a l’inrevés també. I d’això 
en són molt conscients els cellers 
tianencs Alta Alella Privat i Joaquim 
Batlle, que apro!ten la seva ubicació 
privilegiada enmig del Parc Natural de 
la Serralada Marina per obrir les seves 
instal·lacions als visitants.

El celler Alta Alella Privat és un dels 
que més clarament aposta per 
l’enoturisme en l’àmbit de la DO Alella. 
Compta amb un centre de recepció 
de visitants i organitza recurrentment 
activitats de tota mena pensades per 
donar a conèixer les seves instal·lacions 
i productes des de diferents punts 
de vista. I per tal d’explotar al màxim 
aquesta vessant acaba de !txar 
l’especialista suïssa Karen H. Peier 
que a!rma que “la possibilitat de 
desenvolupar el projecte enoturístic 
d’Alta Alella en aquest entorn 
màgic de vinyes, mar i muntanya 
és molt engrescador”.

El celler més antic que continua actiu a 
Tiana és Parxet, una !rma que té els seus 
orígens a principis del segle XX 
de la mà de la família Suñol. 

Al llarg dels anys s’ha convertit en una 
referència en l’elaboració de caves dins 
la DO Alella, amb una facturació anual 
que ronda els 12,5 milions d’euros. Però, 
tot i el creixement del volum de negoci, 
l’empresa no s’ha deslligat dels seus 
orígens locals. 

“Nosaltres no hem tingut mai cap ajut 
per quedar-nos a Tiana, ha estat una 
decisió estrictament vocacional perquè 
som d’aquí i no volem trencar amb 
les nostres arrels”, a!rma el conseller 
delegat de l’empresa, Ramon Raventós. 

L’empresa familiar ha reivindicat aquest 
2012 el seu lligam amb el municipi 
convertint-lo en la seu social de totes les 
seves empreses i continuant realitzant la 
criança del cava Titiana al Mas Parxet, del 
qual s’elaboren 100.000 ampolles.

Nosaltres no hem tingut 
mai cap ajut per quedar-nos 
a Tiana, ha estat una decisió 

estrictament vocacional 
perquè som d’aquí 

i no volem trencar amb 
les nostres arrels

Ramon Raventós



Ja fa temps que això ha deixat de ser 
un acudit per ser una frase real, però ara 
ja podem dir que, a part de donar-te la 
resposta correcte, el bibliotecari te la 
donarà els 365 dies de l’any durant les 
24 hores del dia.

Això es pot fer gràcies al nou servei que 
s’ofereix a través del portal de la Biblioteca 
virtual (bibliotecavirtual.diba.cat), 
al qual hi podem dirigir preguntes, 
dubtes i necessitats d’informació 
diverses. Preguntes com “a quina hora 
passa el bus que em porta a l’estació?” 
o “per què els rellotges giren cap a la 
dreta?”, són algun exemples del què 
aquest nou servei ens pot oferir. 

El servei està obert a tots els internautes 
majors de 14 anys amb correu electrònic.
L’entrada en funcionament del Pregunta 
a la biblioteca amplia la prestació de 
serveis i recursos on-line des de la 
Biblioteca Virtual que, a més de difondre 
i promoure els serveis presencials de 
les biblioteques de la Xarxa, esdevé un 
espai per donar resposta a les necessitats 
d’informació, d’aprenentatge i de lleure 
dels usuaris de forma ininterrompuda 
i des de qualsevol indret.

També s’ofereix l’oportunitat de consultar 
una selecció de recursos d’informació 
en línia, llegir uns consells pràctics per 
trobar nosaltres mateixos la resposta 
o !ns i tot exemples de preguntes 
formulades anteriorment.

ÉS D’ACTUALITAT

Tarifació social 
per a l’escola bressol 
municipal

L’Ajuntament de Tiana ha introduït 
un sistema de tarifació social en el 
pagament de les quotes de l’escola 
bressol municipal El més petit de tots. 
Per cada infant les famílies han de pagar 
una quota que va dels 191" al 211" 
euros mensuals en funció de la renda. 
D’aquesta manera, el govern local ha 
volgut compensar l’increment dels preus 
d’aquest servei que s’ha vist directament 
afectat per la reducció de l’aportació 
de !nançament de la Generalitat en 
l’etapa educativa de 0 a 3 anys.

“Des de l’Ajuntament el què hem de fer 
és treballar per garantir la continuïtat 
d’aquest servei que pensem que és bàsic, 
sobretot per garantir la cohesió social”, 
ha argumentat el regidor d’Educació, 
Jordi Gost, qui també ha recordat que el 
govern català ha rebaixat !ns a 875" per 
alumne i curs la seva aportació mentre 
que fa dos anys arribava als 1.800". 

Això ha comportat que l’Ajuntament 
hagi hagut de buscar una fórmula per 
garantir la continuïtat del centre a la 
nostra vila. La solució que s’ha trobat 
és la de repartir la part de diners que no 
aportarà la Generalitat entre el consistori 
i les famílies a parts iguals. Davant d’això, 
el regidor ha a!rmat que l’equip de 
govern local està “absolutament en 
contra de la política que està tirant 
endavant la consellera Irene Rigau que 
incompleix la llei parlamentària i el Pacte 
Nacional d’Educació”. 

Lola Anglada arriba 
al Museu d’Història 
de Catalunya

L’exposició “Lola Anglada, poderosa 
memòria”, que ja es va poder veure 
a Tiana l’any 2010, ara ha marxat a 
Barcelona per ser exposada al Museu 
d’Història de Catalunya !ns al proper dia 
24 de setembre. A la inauguració, del 
passat 28 de juny, hi van assistir 
Esther Pujol, alcaldessa de Tiana, així 
com diversos tianencs. També hi va anar 
la Sra. Montserrat Carrió, hereva universal 
de l’obra de l’artista.

Aquesta exposició presenta un recull 
dels dibuixos i textos més desconeguts 
i més compromesos de l’artista. Entre les 
seves vessants destaca la seva mirada 
feminista, tal com ha destacat una de 
les comissàries de la mostra, Núria Rius, 
“ja que Lola Anglada trencà el prototipus 
de la dona benestant de l’època mostrant 
una personalitat insubmisa i autònoma”. 
Preocupada especialment per l’educació 
de les noies, va crear i il·lustrar el conte 
“Margarida”.

Lola Anglada va publicar llibres de 
narracions, il·lustrats també per ella 
i que van tenir força popularitat, a més 
de col·laborar en diverses revistes 
infantils i realitzar una col·lecció de nines. 

Al llarg de la guerra, Anglada es va 
allunyar de la seva producció habitual 
i va crear un seguit de dibuixos que 
tractaven temes bèl·lics. La seva obra 
va ser reconeguda amb premis com la 
Medalla al Mèrit Cultural de la Diputació 
de Barcelona (1975), la Medalla del 
Foment de les Arts Decoratives (1980), 
o la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya (1982).
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L’EMMD resisteix, 
tot i les retallades 
de la Generalitat

L’Escola Municipal de Música i Dansa 
de Tiana comença el curs amb 
normalitat després de mesos d’incertesa. 
L’Ajuntament ha volgut estudiar amb 
deteniment la viabilitat econòmica 
d’aquest servei abans de decidir 
prorrogar per un curs acadèmic l’actual 
empresa concessionària, ja que l’educació 
artística s’ha vist afectada directament 
per les retallades de la Generalitat 
i des del món local s’han hagut de buscar 
solucions per defensar-la en l’actual 
conjuntura econòmica.

El regidor d’Educació, Jordi Gost, 
ha volgut subratllar que “el govern local 
aposta fermament pel valor de l’educació 
artística” i, per tant, el que ha fet el 
consistori és garantir el servei aportant 
l’edi!ci (renovat el curs passat amb una 
reforma que va costar 80.000"), el cost 
del manteniment de les instal·lacions 
i la neteja i l’empresa gestiona l’alumnat 
i la part econòmica. 

La concessió del servei !nalitza aquest 
any, després de quatre anys de vigència 
i a !nals de juliol el govern local va 
portar a una sessió extraordinària del 
ple municipal la pròrroga per un curs a 
l’actual empresa concessionària. 

Han estat mesos de negociacions 
i s’ha acabat amb un acord de 
reorganització de grups dins de l’escola, 
així com dels preus públics, i amb una 
proposta de l’empresa concessionària 
d’ajustament dels sous de tot el personal 
per tal de garantir el manteniment 
en la prestació del servei amb criteris 
“més e!cients” que, segons el regidor, 
“permetin ajustar l’aportació municipal 
a un nivell assumible davant la situació 
econòmica pressupostària”. 

Pregunta 
a la Biblioteca

La gent gran celebra 
l’arribada de l’estiu 
amb una paella

Els cuiners van ser Francesc Riera i Josep 
Berenguer i van fer dues paelles de peix 
i marisc, una per a 110 persones i l’altra 
per a 40. En total per preparar les dues 
paelles es van utilitzar 15 quilos d’arròs 
i el resultat va ser satisfactori per a tots 
els comensals, ja que les paelles van 
quedar escurades

Després d’aquest suculent dinar, els avis 
van poder gaudir del seu !nal de curs 
particular. Al damunt de l’escenari de la 
Sala Albèniz, van posar en pràctica 
el què havien après al llarg de l’any en un 
dels tallers que es fan al Casal, el ball 
del country. 

També hi va haver lloc per a play-backs 
d’artistes tan famosos com Rita Pavone, 
el “Fumando Espero” o el mític “Singing 
in The Rain”. Fins i tot alguna de les 
integrants es va atrevir amb una cançó 
en directe com “Luna de Miel” 
de Gloria Lasso.

En !nalitzar l’acte, el president de l’esplai 
de la gent gran, Josep Pisa, va agrair 
l’assitència de la gent gran del municipi 
i l’aportació de l’Ajuntament per fer 
possible el dinar.

D’altra banda, l’alcaldessa de Tiana, 
Esther Pujol, es va mostrar encantada 
per la demostració i per la bona 
disposició dels membres de l’esplai de 
Tiana a fer actes i mostrar actituds que 
segurament desconeixíem. 

A més, va destacar el valor social que té 
aquesta trobada per facilitar que gent 
gran del municipi tingui l’oportunitat de 
trobar-se un cop l’any i fer germanor.

Els vitralls de Tiana 
es cataloguen

Com a continuació del projecte que 
estudia vitralls gòtics i renaixentistes 
“Corpus Vitearum Medii Aevi”, creat 
el 1981, l’Institut d’Estudis Catalans i 
el Departament de Cultura han creat 
el “Registre i inventari dels vitralls de 
Catalunya”. Aquest projecte té com a 
objectiu principal catalogar els vitralls 
catalans del Barroc !ns al Modernisme, 
a més de salvaguardar, donar a conèixer, 
protegir i actuar sobre aquest patrimoni. 

La iniciativa s’encarrega d’examinar 
cada obra per fer-ne un estudi històric 
i iconogrà!ci, a més, analitza la tècnica 
emprada, l’interès estètic i històric i el 
valor de l’autoria. Les característiques 
bàsiques de cada vitrall quedaran 
re#ectides en una base de dades.

Aquí entren els vitralls de la Sala Albéniz, 
que es van construir l’any 1911 i per tant 
serien de l’etapa modernista, així com el 
fanal de Can Figueres, que també s’inclou 
en aquesta categoria. Xavier Barral, 
director del treball i membre de l’IEC, ha 
considerat que “la iniciativa és un gran 
pas per poder-nos equiparar amb països 
pioners en la conservació del patrimoni, 
com ho és França”. 

Aquest projecte també té el suport 
del departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest 
aspecte Jordi Roca, director general 
del Patrimoni Cultural comenta que 
la creació d’aquest inventari suposarà 
“un abaratiment” de les despeses 
relacionades amb la conservació del “ric” 
patrimoni artístic català.

ÉS D’ACTUALITAT

Per primera vegada s’aplica 
una diferència de preus en funció 
de la renda de les famílies

L’Ajuntament de Tiana prorroga per 
un curs acadèmic el conveni amb l’actual 
empresa concessionària 

Mostra sobre la part més desconeguda 
de l’obra d’aquesta artista republicana, 
catalanista i crítica amb la submissió 
de les dones de l’època, i que sempre fou 
lleial al seu compromís amb la República

Hi ha un acudit que diu: “Google et donarà 
un milió de respostes, el teu bibliotecari 
et donarà la correcte”

L’Institut d’Estudis Catalans està fent 
un catàleg dels vitralls, des del Barroc al 
Modernisme. El fanal de Can Figueres 
i els de la Sala Albéniz ja han estat 
catalogats i fotogra!ats 

Fins a 120 persones es van reunir a la 
Sala Albéniz per a la tradicional paella 
que organitza l’Ajuntament. La festa 
gastronòmica es va cloure amb una sèrie 
d’actuacions a càrrec del Casal de Gent Gran

La continuïtat 
de l’escolarització de 0-3 

anys és bàsica per garantir 
la cohesió social

Jordi Gost

mite
falta el punt
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Nou aparcament 
públic al centre 
del poble

L’Ajuntament de Tiana construirà 
un nou aparcament públic a la zona 
del centre del poble. El consistori vol 
apro!tar que el Pla Parcial Can Matas 
es troba encara pendent d’execució per 
habilitar un aparcament provisional per a 
45 vehicles i 9 motos per tal de solucionar 
el problema de la manca de places en 
aquesta zona del municipi.

S’ha arribat a un acord amb l’empresa 
propietària de les !nques, Focomin 
Residencial S.L, segons el qual 
l’Ajuntament pot disposar d’un espai de 
més de 2.200 m2 per a aquest ús públic 
durant dos anys, amb opció de pròrroga. 

L’alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, 
ha destacat que aquesta és “una acció 
important per donar suport al comerç 
local” i per això s’està comptant amb 
l’opinió de l’Associació de Comerciants 
i Serveis de Tiana (ACIST).

Per fer-ho, el terreny necessitarà una 
adequació que consistirà en la instal·lació 
d’una tanca metàl·lica que delimiti 
l’aparcament públic de la resta de la 
!nca i l’ampliació de l’accés actual amb 
trencament del mur perimetral de la 
zona de la Riera. Les obres les assumirà 
Focomin Residencial, S.L. i l’Ajuntament 
en farà el manteniment. L’empresa 
propietària de la !nca no ha pogut iniciar 
la urbanització de Can Matas per la 
situació actual del mercat immobiliari. 

Promovent 
l’envelliment actiu 

Envellir activament és optimitzar la salut, 
la participació i la seguretat, amb la 
!nalitat de millorar la qualitat de vida.
L’objectiu de l’Any Europeu 2012 és 
realitzar accions que serveixin per 
construir una societat més integradora 
per a totes les edats: tinguem l’edat que 
tinguem podem continuar participant en 
la societat.

En el cas del nostre municipi s’han dut a 
terme diferents projectes: s’ha signat un 
conveni de col·laboració amb la Fundació 
la Caixa que inclou diverses activitats 
per a les persones grans, aprenentatge 
tecnològic, tallers i xerrades informatives 
sobre salut.

Es realitzen, així mateix, els Tallers 
preventius d’entrenament de la memòria 
i, incorporant la perspectiva de gènere 
en relació a l’envelliment, s’ha dinamitzat 
un grup de dones des del concepte 
“L’edat de la saviesa: envellir en Femení” 
mitjançant unes sessions en les que s’han 
compartit les diferents vivències de les 
participants. 

Però, més enllà d’aquest any, hem de 
seguir treballant perquè la vellesa 
sigui una etapa per viure plenament, 
ser conscients de la contribució 
de les persones grans en la nostra 
societat, potenciant la solidaritat entre 
generacions, donant visibilitat a les 
valuoses aportacions dels coneixements 
que cal que siguin transmesos, tenint 
en compte l’heterogeneïtat d’aquest 
col·lectiu i comptant també amb les 
persones en situació de dependència.

Tiana Solidària 
es reactiva

Un grup de ciutadans i ciutadanes de la 
vila ha decidit reactivar Tiana Solidària. 

L’entitat es va dissoldre la primavera del 
2011 després d’haver estat treballant 
des del 1996. Però l’esgotament dels 
qui tiraven de les regnes del col·lectiu 
va desembocar en la seva desaparició. 
Ara, diversos veïns i veïnes del municipi 
han tornat a engegar aquesta entitat, ja 
que consideren que el difícil moment 
econòmic que està vivint la nostra 
societat necessita més que mai de petites 
iniciatives que puguin ajudar a millorar 
el dia a dia de la gent. 

L’objectiu principal és tirar endavant 
iniciatives solidàries dins del poble en 
àrees com l’economia social amb accions 
d’intercanvi. “Hi ha molta gent que s’està 
quedant a l’atur, gent que no pot pagar 
el lloguer i gent gran que està tenint 
di!cultats importants i nosaltres volem 
aportar el nostre granet de sorra per 
solucionar aquesta situació”, a!rma una 
de les noves integrants, Araceli Comas, 
qui també ha assegurat que, per tal que 
les seves accions vagin encaminades 
en la direcció correcta, volen treballar 
conjuntament amb els Serveis Socials de 
Tiana, la Creu Roja i la parròquia de Sant 
Cebrià, que ja fa anys que estan ajudant 
a les famílies més necessitades.

El passat encara cueja

Just en el moment en què es reactiva 
l’entitat, s’han fet públics alguns dels 
resultats de les accions que es van fer en 
el passat. Els antics membres de Tiana 
Solidària han rebut una carta d’agraïment 
de la Fundació Vicente Ferrer, de les 
dones del poble de Katrimala (Índia), 
per l’ajut en la construcció d’un pou.

ÉS D’ACTUALITAT ÉS D’ACTUALITAT

Nou equip directiu de 
l’Escola Lola Anglada

Després de set anys al capdavant de 
l’Escola Lola Aglada, el nou curs comença 
sense la direcció de Núria Minoves, qui va 
decidir a !nal del curs 2011-2012 dimitir 
per motius personals. Xavier Eguiguren 
és el mestre que ocupa ara el seu càrrec. 
I és que l’objectiu, segons ell mateix 
declarava a Ràdio Tiana, era que “el nou 
equip directiu sortís del mateix centre”. 
L’equip directiu, sorgit del mateix claustre 
de l’escola, el completen Montserrat 
Mateo i Concepció González.

Xavier Eguiguren ha a!rmat que viuen 
aquest procés “amb il·lusió, però aclaparats 
pel gran volum de feina que tenim sobre 
la taula tot i que, al mateix temps, esperem 
amb moltes ganes que comenci el curs”. 
Tot i les energies renovades, Eguiguren 
assegura que “estem en un moment de 
situació complexa en l’educació i serà un 
curs difícil”. 
El nou director aposta per la continuïtat 
del llegat de Núria Minoves, qui, segons 
a!rma, ha deixat “el llistó molt alt”. 
També aportaran coses pròpies, sempre 
amb l’objectiu clar de “seguir fent escola, 
seguir fent Tiana i seguir fomentant 
la participació”.

Per la seva banda, la direcció de l’AMPA 
de l’escola espera que “segueixi la bona 
relació i col·laboració com !ns ara amb 
l’antic equip directiu”. Un factor que el 
mateix Eguiguren ha a!rmat que és una 
de les seves prioritats.

Mou-te 
en la direcció 
correcta

Un any més a !nals de setembre viurem 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura que es celebra a tot Europa, 
amb l’objectiu de fer-nos re#exionar 
sobre la necessitat de fer servir mitjans 
de transport més sostenibles minimitzant 
la utilització del vehicle privat. 

Enguany la Regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Tiana anima a 
participar a la Pedalada Popular Contra 
el Canvi Climàtic, que s’organitza arreu 
de Catalunya i que es celebrarà el 
diumenge 30 de setembre a les 11 
del matí fent servir la bicicleta com a 
mitjà de transport saludable, sostenible 
i segur per a desplaçar-nos pels carrers 
del poble. 

Aquesta pedalada s’organitzarà amb 
la col·laboració de les entitats de la vila 
que treballen per a la promoció d’aquest 
mitjà de transport. 

Hi haurà un petit obsequi i un munt de 
sorpreses per a tots els participants!

A banda, a l’escola, es desenvoluparan 
un seguit d’activitats per re#exionar 
sobre com anem a l’escola amb els 
més petits. 

Sentromà torna a 
obrir les seves portes

La tardor passada, just després de la 
darrera jornada de portes obertes del 
jaciment de Sentromà, la Generalitat 
de Catalunya va fer unes millores que 
seran presentades a tots els tianencs 
i tianenques el proper dia 7 d’octubre 
amb una nova visita. Aquesta és una 
nova jornada que començarà a les 12 
del migdia amb l’obertura de l’acte per 
part de representants de l’Ajuntament 
de Tiana. Just després hi haurà una 
explicació sobre la manera en que 
s’elaborava el vi en aquesta vila romana, 
a càrrec de l’arqueòloga Montserrat 
Comas, investigadora del comerç 
del vi de l’època romana i en especial 
de la zona de la Laietana. 

A partir de les 12.30 hi haurà una visita 
a les instal·lacions romanes de Can 
Sentromà. Aquesta visita es centrarà 
en els aspectes vinícoles del jaciment, 
explicant les principals eines de les que 
es disposaven en aquella època. 
A part, segons Enric Ricart, membre dels 
Amics de Sentromà: “mirarem el jaciment 
des de les habitacions, és a dir, des de 
dalt, cosa que no hem fet mai. Sempre ho 
fem des del camí de l’entrada”. En acabar 
la visita hi haurà un tast de vi romà. 
Enric Ricart assegura que: “fer una visita 
a Senromà és garantia d’èxit, ja que al ser 
una propietat privada, la gent té moltes 
ganes de veure-la i de gaudir-la, ja que 
la resta de l’any no ho poden fer.”
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Dins del Pla Parcial Can Matas 
s’habilitarà un aparcament provisional 
per a 45 vehicles i 9 motos

L’ajut a les persones de l’entorn més proper 
és l’objectiu principal

Tiana es suma a l’Any Europeu 
de l’Envelliment Actiu

Núria Minoves va abandonar el càrrec 
per motius personals el passat més de juny 
i ara treballa un nou equip encapçalat 
per Xavier Eguiguren

El jaciment arqueològic tornarà a obrir les 
seves portes per mostrar a Tiana els secrets 
de la vila romana

Del 22 al 29 de setembre es celebra 
a Catalunya la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura

Fer una visita a Senromà 
és garantia d’èxit, ja que al 
ser una propietat privada, 
la gent en té moltes ganes 

de veure-la
Enric Ricart

Al web de l’Ajuntament hi podreu 
trobar un banner que permetrà 
posar en contacte els diferents 
usuaris per compartir els seus 

desplaçaments diaris i d’aquesta 
manera estalviar diners i benzina 

i emissions contaminants.

És una acció important 
per donar suport 

al comerç local
Esther Pujol

L’objectiu és seguir fent escola, 
seguir fent Tiana i seguir 
fomentant la participació

Xavier Eguiguren

mite
treure en
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I Jornades de Salut i 
Benestar de Tiana

L’Associació de Comerciants i Serveis 
de Tiana (ACIST) organitza el cap de 
setmana del 27 i 28 d’octubre les 
primeres Jornades de Salut i Benestar 
de la vila, en les quals es realitzaran 
diversos tallers de temàtiques ben 
diverses. Entre les propostes con!rmades 
destaca una exhibició d’equinoteràpia, 
una demostració de tai chi o un taller 
d’alimentació bioenergètica.

Aquestes jornades estan pensades 
per potenciar la visibilitat dels agents 
clau del sector a Tiana. I és que al 
nostre municipi actualment s’hi troben 
professionals com logopedes, oculistes 
o !sioterapeutes que també apro!taran 
aquesta cita per donar-se a conèixer 
entre la ciutadania. A més, s’ha volgut 
convidar professionals externs que 
puguin aportar un valor afegit com 
l’Associació Catalana de Tai-txi. 

Però aquesta no serà l’única disciplina 
oriental que es podrà veure a Tiana, 
ja que també està previst que una 
especialista faci demostracions 
del massatge Tui-na, una teràpia 
vinculada a la medicina tradicional 
xinesa molt utilitzada en el tractament 
de lesions musculars. 

La idea és presentar activitats dirigides 
a diversos col·lectius com la gent gran 
o les famílies. I és per això que, per tal 
de crear unes jornades fetes a mida del 
públic potencial, durant els mesos d’abril 
i maig l’ACIST va recollir les inquietuds 
de la gent del poble en l’àmbit de la salut 
a través d’unes urnes instal·lades 
a diversos comerços del municipi.

En neteja i recollida 
menys és més!

No és més net qui més neteja sinó qui 
menys embruta, per aquest motiu al llarg 
de tot l’any s’ha intensi!cat la vigilància 
i control de la neteja viària de la vila i de 
la recollida d’escombraries. 

També s’han realitzat una sèrie de proves 
pilot amb diferents maquinàries que 
han permès, després de realitzar una 
auditoria i un estudi d’optimització dels 
serveis a nivell tècnic i econòmic amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, 
aprovar al Ple Municipal extraordinari 
del 24 de juliol els plecs tècnics i 
administratius que permetran posar en 
marxa en el decurs dels mesos un nou 
contracte de recollida de residus i neteja 
viària.

A banda, a la deixalleria, que des del mes 
de juny també està oberta els diumenges 
de 10 i 13h, es disposa d’un cobert per 
apro!tar materials que encara estan 
en bon estat, per tal de reduir residus, 
reutilitzar objectes i allargar-ne la seva 
vida útil. A partir del mes de juliol tindreu 
en funcionament un protocol més àgil 
per tal de retirar-los. 

Podràs consultar l’inventari de materials 
a la deixalleria o al web 
de l’Ajuntament (s’actualitzarà 
setmanalment). 

Si estàs interessat en algun objecte 
caldrà que omplis el formulari, i el vagis 
a recollir a la deixalleria, on s’adjudicaran 
els objectes per ordre de petició 
presencial. 

El servei és gratuït. Per a fer-lo servir 
cal estar empadronat a Tiana i mostrar 
el DNI. Els materials retirats no tindran 
garantia, i existeix una limitació anual per 
domicili amb un màxim de 5 objectes.

ÉS D’ACTUALITAT

El 27 i 28 d’octubre l’ACIST organitza 
activitats obertes al públic en general, 
com una exhibició d’equinoteràpia

La deixalleria de Tiana obre un servei 
de recuperació d’objectes de 2a mà 
que es troben en bon estat 

Bona valoració dels 
serveis d’estiu a Tiana

Un any més els diferents serveis, tant 
lúdics com esportius, sense oblidar 
la vessant educativa d’estiu a Tiana 
han !nalitzat amb bona nota les seves 
activitats. Més de 250 joves en diferents 
torns, han passat pels diferents casals 
i campus programats, un cop acabat 
el curs lectiu. Totes aquestes activitats 
s’han dut a terme a la zona poliesportiva 
municipal i a l’Institut Tiana.
Una d’elles ha estat el casal d’estiu 
promogut per l’ajuntament i dut a terme 
per EUMA Serveis Escolars SL que ha 
combinat diverses activitats, entre les 
que destaca el taller d’anglès, organitzat 
per Kid´s & Us, una novetat d’aquest 
any. El curs de natació o el taller de 
monitoratge també hi han estat presents. 
Maria Cortés, responsable de l’empresa 
a!rmava que: “La crisi l’hem notat i molt, 
però estem satisfets i !ns i tot ha anat 
millor del que podríem esperar”.

Un altre ha estat el Campus de 
Tecni!cació especí!ca de futbol 
i bàsquet, on els participants han pogut 
perfeccionar els aspectes tècnics de 
cada especialitat de la mà d’esportistes 
de primer nivell estatal com l’ex-jugador 
del Joventut de Badalona, Josep Maria 
Guzman, en el cas del campus organitzat 
pel CB Tiana i de David Prats, jugador 
de l’Hospitalet, en el del futbol, 
a banda de gaudir d’altres activitats 
complementàries com sortides a l’entorn 
de la Vila, gimcanes, i la pràctica 
d’altres esports.

Un estiu més els nens i nenes de Tiana 
han pogut gaudir dels campus que s’han 
organitzat durant el mes de juliol

11

Els equips esportius de Tiana tenen al 
davant el gran repte d’igualar els grans 
resultats que van obtenir la temporada 
passada. Especialment els focus estan 
posats en el Centre Cultural i Esportiu 
Tiana (CCE) i el Futbol Sala Tiana. Per una 
banda, el primer equip dels blaugranes 
van aconseguir ser campions de Tercera 
Catalana i, per tant, ara començaran 
a jugar en una categoria superior.

Una delegació del CCE abans de marxar 
de vacances va fer entrega a l’alcaldessa 
de Tiana, Esther Pujol, d’una samarreta 
commemorativa de l’ascens signada pels 
components de la plantilla i l’alcaldessa 
va respondre agraint al club “els anys de 
treball continuat amb els joves de Tiana 
i el seu compromís amb el poble”.

D’altra banda, el primer equip del Futbol 
Sala Tiana també s’ha proposat mantenir 
el nivell de joc que els ha portat a la 
segona posició del campionat de lliga i 
a campions de la Copa Catalunya, el qual 
comporta que en aquesta temporada 
podran participar en competició 
europea. Però, a més, repeteixen en 
l’organització de l’escola esportiva mà 
a mà amb les AMPAs de les escoles de la 
vila per endinsar els infants en la pràctica 
d’aquesta disciplina. De tot plegat en va 
voler fer partícip al poble en general 
i a l’Ajuntament en particular, lliurant 
una pilota signada per tots els jugadors 
a l’alcaldessa el passat 10 de juliol, quan 
van apro!tar per brindar per tots els èxits 
del darrer any.

També cal destacar que el sènior del 
Club Bàsquet Tiana !nalment continuarà 
a Primera Catalana tot i que s’havia 
guanyat el descens. 

Comencen els esports 
a Tiana

Tiana es prepara per 
viure la Festa Major 
de Sant Cebrià

El dijous 13 començarem la Festa Major 
amb el pregó que servirà per donar el tret 
de sortida als actes festius que tindran 
lloc aquests dies i, que comptaran amb 
els tradicionals correfoc, castell de 
focs, sardanes, o!ci solemne, la plena 
i l’orquestra de dissabte a la nit, però 
que també comptaran amb novetats 
com la gimcana familiar organitzada per 
l’Agrupació Escolta i guia Roger de Flor, 
el pregó infantil i l’Enrucada promoguda 
per Bike Tiana. 

Hi haurà, per anar fent boca, 
l’actuació d’Improshow, un espectacle 
d’improvisació i monòlegs, Putu Nota i 
Chocadelia Internacional, entre d’altres. 

La Festa Major també omplirà d’actes tot 
el mes de setembre, amb la mongetada 
popular o el concurs de paelles. S’hi 
sumaran altres com la visita a Sentromà 
i l’actució de la Societat Recreativa 
Els Nou Pins, que ens presentarà Mar 
i Cel, una producció espectacular en la 
que hi porten temps treballant. 

Les activitats esportives també tindran 
cabuda en aquesta festa. El Futsal Tiana 
organitza un torneig de 2x2 i un de futbol 
xapes. El Bàsquet Tiana i el CCE Tiana 
també faran diversos amistosos i tornejos 
per celebrar Sant Cebrià.

El Xiringuito del Doctor Mascaró tornarà 
amb el Buzz Tiana, un concurs que en els 
darrers anys ha agafat molta popularitat. 
Aquest serà un dels actes estrella 
d’aquest espai, tot i que les activitats no 
s’aturaran durant la Festa Major.

Els tianencs i tianenques esperen amb 
moltes ganes una Festa Major, que 
enguany continua amb molta força i, en 
la que els organitzadors, la Comissió de 
Cicle Festiu, hi ha posat molta il·lusió.

El paisatge urbà 
és cosa de tots

Amb aquest objectiu la Comissió de 
Via Pública –formada pels responsables 
muncipals de Serveis Tècnics, Neteja i Gestió 
de residus i Policia Local directament de la mà 
d’Alcaldia- ha endegat un nou procediment 
en virtut del qual s’impulsa la protecció del 
paisatge com un element de convivència i de 
qualitat de vida del municipi. 
La nova regulació afecta principalment 
al manteniment de murs i solars privats, 
l’arrenjament del quals no es realitza amb 
la deguda diligència i podria comportar un 
ventall de riscos que s’ha considerat urgent 
minimitzar en paral·lel a l’obligació 
del compliment de l’Ordenança de 
Convivencia Ciutadana. 

Les novetats fonamentals del nou procés 
administariu consisteixen en la comunicació 
formal a la propietat de les actuacions 
necessàries a portar a terme en els elements 
privats afectats mitjançant escrit acompanyat 
de fotogra!es digitals degudament datades, 
així com de la possible sanció administrativa 
en cas de defugir de la responsabilitat 
corrresponent. Així mateix, per tal d’estimular 
l’activitat econòmica del poble, s’informa 
sobre les possibles empreses proveïdores 
locals (jardineria, construcció, neteja...) amb 
capacitat per portar a terme els arrenjaments 
en qüestió. La darrera novetat afecta al règim 
sancionador: un cop realitzat el requeriment 
amb les facilitats mencionades, es procedeix 
a sancionar mensualment, !ns a la realització 
de l’actuació obligatòria, a través d’escrit 
acompanyat de fotogra!es actualitzades que 
mostren l’evolució del malbaratament de 
l’espai o de la via pública. 

El nou procediment s’ha començat a 
implementar amb èxit a la zona d’Els 
Vessants i Les Costes on la pràctica totalitat 
de propietaris de solars han realitzat les 
actuacions previstes seguint la via del 
requeriment sense necessitat d’arribar a la 
sanció administrativa que la normativa de 
convivència ciutadana preveu. 

ÉS D’ACTUALITAT

El CCE i el Futbol Sala Tiana volen repetir els 
bons resultats de la temporada passada

Vetllar pel bon manteniment dels solars 
públics i privats de Tiana

Tot un seguit d’actes que ompliran gairebé 
una setmana de festa a la nostra vila 

La crisi l’hem notat i molt, 
però estem satisfets i !ns 

i tot ha anat millor del que 
podríem esperar

Maria Cortés



Finques Tiana
Agència immobiliària

Carrer Sant Francesc, 5
Tiana

93 395 39 49 
!nquestiana@hotmail.com

www.enalquiler.com

Passeig de la Vilesa de Tiana. Pati interior, 
columnes de marbre, font, coberta de 
vidre emplomat, tanca de ferro forjat...
Era una !nca de l’època, i la família, 
aleshores, tenia més de 10 persones 
al seu servei.  
L’any 2005 la promotora COMHABIT S.L 
comprà la !nca de Can Xipell a la família 
Barrau per construir-hi habitatges. En 
les tasques de rehabilitació es va haver 
de respectar l’estructura de l’edi!ci, fet 

L’any 1983, Carme Pujol i Josep Salvatierra 
varen fundar Finques Tiana, la primera 
agència immobiliària del municipi. 
Actualment, tenen més de 160 pisos 
en venda i lloguer, però avui i aquí ens 
presenten el seu producte més preuat: 
Can Xipell. 
La història d’aquesta !nca va començar 
a principis del segle XX. L’any 1916, Josep 
Xipell va demanar permís per construir 
una casa en un terreny que tenia al 

que va condicionar la construcció dels 
12 apartaments, que són completament 
diferents entre ells. Actualment, i d’acord 
amb les circumstàncies del moment, 
s’han abaixat els preus i queden els últims 
pisos en venda. Els veïns que hi viuen 
ja coneixen els avantatges d’estar en un 
entorn privilegiat al centre de Tiana. 
I no només això, tots han triat viure en un 
espai que s’allunya del què és estàndard 
i convencional. 

No valoren el luxe, sinó la tranquil·litat 
que s’hi respira. El disseny del jardí ha 
estat concebut en aquesta direcció, més 
acord amb l’època en què es va construir 
la !nca que amb la d’ara. Cal dir que el 
manteniment de l’edi!ci i dels jardins 
no arriba als 90 euros mensuals per 
propietari. Els veïns saben que viuen en 
un lloc exclusiu i que ja formen part de la 
història que va començar a construir 
el senyor Xipell l’any 1916.

ESPAI PATROCINAT:

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

DADES DE CONTACTE:

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

FINQUES TIANA
el comerç a Tiana



Núria Minoves

Durant set anys, la Núria ha liderat 
el projecte educatiu de l’Escola Lola 
Anglada, !ns ara, que comença el curs 
no com a directora, sinó com a mestra. 

El somriure de la Núria és afable i la seva 
veu, càlida. Ens rep al seu despatx encara 
de directora i el primer que ens crida 
l’atenció és l’estatueta que presideix 
la taula de reunions. És una !gura que 
representa El Més Petit de Tots, un petit 
símbol que ens recorda l’amor a la feina, 
per més dura que sigui, l’amor a la terra 
i a la llengua, la solidaritat, la bondat 
i la màgia. 

La Núria practica molts esports i sap 
que per aconseguir !tes cal anar a poc 
a poc, ser constant i esforçar-se. 

Parlem d’aquests temps convulsos que 
estem vivint, vagues, manifestacions i 
retallades en educació, però les paraules 
de la Núria són petites passes que van 
una mica més enllà del moment actual 
i pedalen cap a noves concepcions 
de la feina i del sistema educatiu. 

Mestra de l’Escola Lola Anglada

Mònica Regueiro

Mònica Regueiro fa sis anys que és 
policia i en fa tres que forma part de la 
Policia Local de Tiana. Va néixer a Madrid 
però per les seves venes hi corre “sang 
gallega 100%” comenta orgullosa. 

Du l’autoritat no només a l’uniforme, la 
du impregnada a la pell. Filla de policies, 
neboda de policies, parella de policia...

Per a ella els horaris intempestius, 
les guàrdies, els torns, !ns i tot, la por, 
formen part de la vida i la feina. 

Durant el curs escolar, la trobem cada 
matí a la porta de l’Escola controlant 
el trànsit de cotxes. Tots els nens la 
saluden i ella saluda tots els nens amb 
un somriure d’orella a orella. Sap qui són, 
qui són els seus pares, i ens ensenya 
la cara guapa i amable de la policia. 

Treballa cada dia per fer que l’autoritat 
sigui propera per a tothom i creu que 
és fonamental que els nens aprenguin 
a mirar la policia amb con!ança, per 
això voldria eliminar del vocabulari 
tradicional aspectes que es transmeten 
com: “si no et portes bé, vindrà la policia 
i se t’endurà”.

Agent de la Policia Local de Tiana
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EL CARRER SANT BRU
Passeig per un sant carrer

16 17

Es celebra la primera festa major 
el 6 d’octubre. Era una gran celebració 
en què tots els veïns s’aplegaven per 
fer ofrenes al seu sant. 
Es té coneixement que una de les 
ofrenes era el rés del rosari, que es feia 
dins les cases, una tradició que ha arribat 
!ns als nostres dies.

Es creu que cap al 1790 es va obrir 
aquest carrer, al camí de Montalegre 
que en!lava des de Tiana cap a la 
Cartoixa. Les cases es van anar 
construint amb el seu hort al davant 
i en totes hi havia un pou. 
Hi ha documents escrits que demostren 
que a !nals del segle XVIII ja hi havia 
cases habitades.

El cardenal Casañas va autoritzar 
la fundació d’un convent de les 
Carmelites Descalces. 
Això va provocar el rebuig dels veïns 
del carrer. Els molestaven les campanes 
i el fet que hi hagués un cementiri 
al convent, que representava un perill 
per als seus pous d’aigua. 

Fotogra!es d’arxiu 
d’en Josep M To"oli
i M Dolors Romeu

FOTOS D’ARXIU

20061960
El 6 d’octubre, Ma. Dolors Romeu, 
decideix reprendre el rés del rosari 
amb motiu de la festivitat de Sant Bru, 
tal i com havia vist fer a la seva àvia i a la 
seva mare. Posa en coneixement de tot 
el poble l’existència d’aquesta celebració 
centenària i aconsegueix recuperar la 
diada festiva en honor de Sant Bru, 
que presideix el carrer, amb la preparació 
d’altars, l’organització de petits concerts, 
rifes i un sopar popular.

En aquella època era molt habitual 
que des de les institucions es canviessin 
preuades talles originals per d’altres 
més senzilles. Així, es va canviar la 
talla de fusta de Sant Bru per la que hi 
ha actualment. Hi ha veïns que han 
intentat recuperar la talla original.



Fa un any, quan estava de vacances en un hotel 
amb la seva família, en Johnatan va assistir a un 

espectacle musical. Espontàniament va pujar 
a l’escenari i la seva actuació va arrencar un llarg 

aplaudiment. Era una petita mostra del que sabia fer. 
Quan van tornar, els seus pares van decidir organitzar 

un espectacle amb ASPAMOTI on tots els nanos amb 
discapacitat ensenyessin què saben i què poden fer. 

I és que la Pepi no té pensaments, ni idees, la Pepi fa 
pensaments, fa idees. I juntament amb en Julio i la Trini 

ho duen a terme, ho desenvolupen, remouen cel 
i terra !ns que ho aconsegueixen. 

Fa un any que la Pepi és presidenta de la Junta i allà on 
va la Pepi, va ASPAMOTI, juntament amb el seu marit 
i els seus !lls. En els seus dies no hi ha un espai per a 

cada cosa, ella posa tota la seva energia en cada minut, 
en cada segon de cada dia que passa. 

“Y cuando no puedo más, me pongo el bolso y me voy 
a la montaña, cuatro caracoles, cuatro espárragos y 

cuatro "ores y llego nueva”. Moltes gràcies a tots.
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ASPAMOTI és l’associació de pares 
i mares de persones amb disminució 
psíquica de Tiana i Montgat que va 
néixer fa vint anys a Montgat. 

La seva feina va dirigida a què els seus 
!lls puguin participar al màxim en la 
societat en què viuen, i això signi!ca 
treballar, estudiar i de tant en tant sortir 
amb els amics al cine o a la discoteca. 

Els pares i mares que tenen un !ll amb 
alguna discapacitat ja saben que els 
seus !lls no poden fer moltes coses i que 
tenen in!nitat de portes tancades. El que 
precisament pretenen és obrir-los portes 
a totes les coses que sí poden fer. I per 
esbrinar-ho cal imaginació, creativitat i 
con!ança, tres paraules que l’equip que 
lidera ASPAMOTI omplen dia rere dia. 

AMB CAPACITAT
Aspamoti

I és que els seus !lls sí que poden 
treballar, sí que poden estudiar, sí 
que poden passar-s’ho bé, etcètera. 
Organitzen concerts, tallers de joieria 
i manualitats, obres de teatre i festivals 
de dansa. Plegats, van a muntar a cavall 
o a fer esports aquàtics. En alguns 
aspectes necessiten acompanyament 
i ajuda, però en molts d’altres poden 
funcionar de manera autònoma. 

Actualment són molts els voluntaris 
que comparteixen amb ells aquesta 
tasca, però necessiten més gent i més 
jove; valoren moltíssim la feina que 
desenvolupen els actuals voluntaris 
però tots són conscients que per 
entrar a una discoteca plena de música 
i de gent jove, caldrien persones 
igualment joves.

El que precisament 
pretenen és obrir portes 

a totes les coses que sí 
poden fer els seus !lls

La Pepi, en Julio 
i la Trini

Associació de pares i mares de persones 
amb disminució psíquica de Tiana i Montgat

Ja estan pensant en les properes 
activitats, el dia 3 de desembre és 
el Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat, i ja tenen al cap 
la Cavalcada de Reis de Montgat on 
participen amb la construcció d’una 
carrossa. La certesa que els seus !lls 
SÍ PODEN i la con!ança que han 
dipositat en les seves capacitats els 
empeny a fer una crida a totes les 
persones, nois i noies joves, que vulguin 
ajudar-los i a acompanyar-los en aquesta 
tasca, que és molta.



LA VEU DE TIANA

Com a novetat tenim les extraescolars de taekwondo, l’Escola de música i dansa de Tiana i sobretot la nova extraescolar d’anglès en horari 
de migdia, que tan bona acceptació ha tingut entre les famílies.

Aquest és l’enllaç on podreu trobar la informació detallada: https://sites.google.com/site/ampalolaangladatiana/extraescolars-1

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

DADES DE CONTACTE
correu-e: redaccio@tianat.cat
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Les AMPA’s del Lola Anglada i del Tiziana ja tenen la nova oferta d’activitats extraescolars pel proper curs!
Són activitats obertes a tots els nens i nenes de Tiana, escolaritzats o no al municipi.

CURS 2012/2013 Lloc 
de realització

Horari 
de l’activitat

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ACOLLIDA MATINAL Lola Anglada 
i Tiziana

de 7.45 
a 8.45 hores P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è

REFORÇ 
I ESTUDI

 de 16.15 
a 18 hores 1r a 6è 1r a 6è 1r a 6è 1r a 6è 1r a 6è

LUDOTECA Lola Anglada 
i Tiziana

de 16.15 
a 18 hores P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è

TALLER 
DE CUINA

 de 16.15 
a 18 hores P3 a 6è     

TALLER 
DE PLÀSTICA

 de 16.15 
a 18 hores  P3 a 6è    

TEATRE Lola Anglada de 16.15 
a 18 hores   P3 a 6è   

ESCACS 
I JOCS DE TAULA

 de 16.15 
a 18 hores    1r. a 6è  

FUTBOL SALA Lola Anglada 
i Tiziana

de 16.15 
a 18 hores 1r. a 6è  1r. a 6è   

BÀSQUET Lola Anglada de 16.15 
a 18 hores  P4 a 6è  P4 a 6è  

MULTIESPORTS Tiziana de 16.15 
a 18 hores P4 a 3r     

TAEKWONDO Tiziana de 16.15 
a 18 hores  1r. a 6è   1r. a 6è  

MINITENNIS 
I TENNIS

Tiziana de 16.15 
a 18 hores    P3 a 6è  

PISCINA Duet esports de 16.15 
a 18 hores 1r. a 3r. 4art a 6è P5 P4 P3

DANSA 
I MÚSICA

Lola Anglada 
i Tiziana

de 16.15 
a 18 hores 1r a 3er 4r a 6è  P3 - P4 - P5  

ANGLÈS Lola Anglada de 16.15 
a 18 hores P3 a P5  1è a 6è   

ANGLÈS MIG DIA Lola Anglada Depèn 
del grup P4 a 6è P4 a 6è P4 a 6è P4 a 6è P4 a 6è

En relació amb l’article del Partit Popular 
del passat mes de juliol, voldria fer la 
següent manifestació:

Exhibir banderes republicanes està 
emparat pels articles de la Constitució 
que consagren la llibertat ideològica 
i la llibertat d’expressió, segons una 

sentència de la secció Novena de la 
Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Madrid. 

La sentència està datada el 15 de 
desembre de 2003.
 
Josep Ma To"oli Carbonell

Llibertat d’expressió

Cartes del lector

mite
Treure l'Escola de música i dansa de Tiana i posar "de música i dansa"

mite
migdia



EL GALLINER

Com és ben sabut, els grups municipals 
del PSC i ERC estan governant a Tiana en 
minoria. Dels 13 regidors que conformen 
el Ple del nostre consistori, el PSC compta 
amb 4 regidors i ERC amb 2. Per tant, 
aritmèticament, són més els regidors què 
estan a l’oposició que els que governen. 
Ja hem dit en altres ocasions, que aquesta 
circumstància obliga al govern, si més no 
moralment, a cercar acords amb els partits 
què estem a l’oposició. 

En un any, s’han pres decisions amb 
l’aprovació del Ple. N’hi ha hagut 
d’importants, i al produir-se, el Govern, 
-recordem en minoria-, ha buscat, i ha 
comptat amb el incondicional suport del 
regidor del PP. Us en donarem exemples:

 Ordenances Municipals 2012, amb la puja de l’IBI 
   de 4.56%: Aprovat amb el PP

 Pressupostos 2012, elaborats per la Diputació: 
   Aprovats amb el PP

 Nou Pla de Sanejament 2012-2014, elaborat per la 
   Diputació amb una puja de l’IBI del 31%: Aprovat amb el PP

 Noves Ordenances Escola Bressol amb la puja pels pares 
   en dos anys del 41%: Aprovades amb el PP

Això només n’és una mostra! Queda clar 
doncs, que A TIANA TENIM UN TRIPARTIT 
“DE FACTO” (PSC-ERC-PP), que és la reedició 
del que havíem tingut en els governs 
anteriors al 2007.

Perquè l’equip de govern parla habitualment 
amb el regidor del PP, i no ho fa de la 
mateixa manera amb els de CiU? Des del 
nostre grup, ho trobem del tot incoherent.
Voldríem recordar que governant CiU i GPT, 
vam començar a posar en marxa mesures 
d’ajustament ja a l’any 2008, just en adornar-
nos de l’arribada de la crisi. Molt diferent ho 
varen fer el Govern central del Sr. Zapatero 
i el Govern Tripartit de la Generalitat. 

Cal recordar l’herència que han deixat?
Una previsió: els propers mesos, el Govern 
tianenc, informarà amb tot el soroll què 
sigui capaç, de la millora de les !nances 
municipals. Serà veritat, i us en donarem 
tres raons:

 Ajustament del Govern anterior CiU i GPT des de l’any 2008
 Ajuts i Pla d’Ajustament del Govern estatal del PP
 Ajuts de la Diputació de Barcelona amb govern CiU

Cal destacar que el suport de les 
administracions superiors en mans de CiU 
i PP han estat claus en aquesta millora. 

Salutacions

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

Escribo estas líneas el día que se cumplen 
15 años del abominable y vil asesinato de 
Miguel Ángel Blanco, su memoria estará 
siempre presente en el recuerdo de los 
que vivimos con tensión aquellos dos 
días de angustia.
Las palabras siguientes las quiero dedicar 
a las personas que están intentando 
transformar una situación de catástrofe 
económico-!nanciera, en la que esta 
sumida toda España, noticias, correos 
y comunicados de las redes sociales 
dibujan una situación que hay que 
analizar en su justa medida.
Yo desde estas líneas pido que si 
deben hacerse mas sacri!cios que se 
determinen y expliquen claramente ya, 
el pueblo lo entenderá como lo esta 
haciendo hasta este momento dada la 
precariedad de la situación. Debemos 
salir de este circulo vicioso y la única 
forma es, ahorrar, amortizar deuda e 
invertir lo poco que se pueda en crear 
trabajo e incremento del PIB.
Me consta que muchas de las medidas 
que se están tomando, vulneran el 
compromiso de nuestro último programa 
electoral, no obstante también me consta 
que la inconsciencia y la falta de verdad 
en reconocer la situación creada, unida a 
falta de criterio, han sido algunos de los 
motivos que nos han llevado a ello.
Esta claro que debemos transformar 
nuestra sociedad y ponerla en sintonía 
con la del resto de Europa, debemos 
aplicar criterios que combinen el 
ajuste con el incremento de actividad y 
generación de empleo, solo así saldremos 
adelante.
Lo urgente, además de todo lo que 
ya se esta haciendo, es reformar 
la Administración, cara y pesada 
actualmente; se deben eliminar las 
odiosas duplicidades, cargos políticos 
inocuos, funcionariado a dedo no 
profesional, asesorias, coordinaciones y 
otros cargos que no tienen sentido y que 
solo generan gasto.
Hay que atender las exigencias que la 
Sociedad esta demandando y no vale 
mirar para otro lado como si la cosa no 
fuera con nosotros, somos todos los que 
estamos en el barco y debemos remar y 
salvarlo saneado. Esperemos que así sea.
Con referencia a nuestro pueblo, en su 
vida política, poco que decir, el ultimo 
pleno fue casi de tramite y el único 
tema algo trascendente, con unas 
aplicaciones de 475.000,00 Euros, casi 
paso de puntillas, el tiempo pasa rápido, 
veremos como se plantean los próximos 
presupuestos, que imagino serán 
movidos.
Feliz !esta mayor 2012.
manuelgonzalo@terra.es 

La inconsistència de les actuacions del 
govern municipal es posa contínuament 
en evidència. Malauradament, també 
forma part del tarannà d’aquest govern 
la nul·la informació a la població.

A més, això es veu complementat amb 
declaracions públiques que per força 
han de confondre a la ciutadania. Veiem 
un clar exemple en els preus de l’escola 
bressol. El PSC en la revista municipal del 
juliol a!rma que és l’única força del poble 
contra les retallades a les escoles bressol.  

Els fets però són que el gener el govern 
encapçalat pel PSC va aplicar una puja 
dels preus del 26 % traslladant als pares 
i mares tota la retallada de la Generalitat, 
i afegint una retallada en l’aportació 
municipal. I ara, al juliol, el govern 
municipal aprova en el Ple (PSC, ERC 
i PP), els preus pel curs vinent i afegeix 
una nova puja d’entre el 16-28 % (quota 
d’entre 191-211 !/mes) depenent de la 
renda. És a dir, un increment d’entre 
el 46 i el 62 % en sis mesos! 

El nostre grup va proposar l’octubre de 
2011 un model que garantís la viabilitat 
econòmica i la qualitat del servei però 
també preus assequibles. Això implica 
compartir entre Ajuntament i pares les 
retallades de la Generalitat, i introduir 
el criteri de la renda. La quota resultant 
mitja hauria d’estar pel curs vinent al 
voltant dels 165 "/mes (50 % del cost del 
servei, criteri de la Federació de Municipis 
de Catalunya). Així ho vam defensar 
en el Ple (octubre 2011, gener i juliol 
2012), amb el vot en contra de la majoria 
“confusa” que dona suport al govern. 

Evidentment, aquesta informació no 
consta a hores d’ara al web i el període 
legal d’informació pública per a que 
la ciutadania pugui opinar acaba el 
8 d’agost (després que es publiquin 
aquestes línies gràcies a la política 
d’informació municipal).

Gent seguirem informant i reclamant 
polítiques més justes. Per això, 
presentarem al·legacions exigint que 
el govern recti!qui en el Ple del mes 
de setembre.

Tiana, 15 de juliol de 2012

Els ciutadans patim les conseqüències 
de la dilapidació dels recursos públics 
per part dels governs espanyols: Governs 
que han llençat 150.000 M en AVE sense 
passatgers, autopistes sense cotxes 
i aeroports sense avions. Patim les 
decisions preses pels governs espanyols 
que van ser incapaços de preveure la 
crisi, van in#ar-se el pit defensant el 
sistema bancari espanyol com el més 
solvent del món, i van menystenir els 
riscos bancaris associats a la bombolla 
immobiliària. L’Estat ha perdut 4 anys 
i ha vist créixer el problema !ns a la 
dimensió dels 1,3 bilions d’euros, que 
suma el deute públic, el deute dels bancs 
i el de les grans empreses.

L’ajuda europea en forma de rescat vol 
posar ordre a les !nances públiques 
espanyoles i als balanços dels bancs 
i caixes que impedeixen que el crèdit 
#ueixi a l’economia productiva. Fins ara, 
cap dels 320.000 M que el BCE ha injectat 
als bancs espanyols ha anat les pimes 
o a les famílies.

Cap mesura va en la direcció de potenciar 
el capital humà, l’educació, la formació 
professional, la innovació, l’R+D, la 
internacionalització o el suport als 
sectors exportadors que aguanten 
el tipus en una economia deprimida.

Veiem com l’estat no s’aprima, 
continuen els projectes ruïnosos d’AVE, 
continuen funcionant els ministeris 
sense competències, es mantenen els 
pressupostos de defensa i de la casa 
real, de forma que el pes de l’ajust 
es carrega sobre els ciutadans, 
i especialment als catalans. 

Una República catalana sense espoli 
!scal no hauria de patir aquests episodis 
d’espoli social sistemàtic, donat que 
seríem una economia amb superàvit 
públic, compliríem el dè!cit zero i 
podríem articular polítiques de suport 
als sectors productius i als pilars de l’estat 
del benestar com l’educació, la salut, 
els serveis socials o la formació, dels 
quals en depèn el benestar, la igualtat 
d’oportunitats i la competitivitat futura.

Ja som al setembre i mica en mica 
els carrers i parcs de Tiana tornen a ser 
l’escenari de rencontre d’aquells que han 
pogut viatjar -malgrat la crisi -, i dels qui 
han decidit romandre a la vila. De ben 
segur que uns i altres s’explicaran les 
seves experiències; n’hi haurà que haurà 
deixat coses per fer per després de l’estiu 
i també qui s’haurà estimat més deixar 
la feina feta i marxar amb una mica 
de tranquil·litat.

Aquest ha estat el cas dels i les membres 
de l’equip de govern. No podíem 
descansar sense abans haver tancat 
temes fonamentals com ara el pagament 
de les factures pendents de l’anterior 
govern municipal o la reducció a 90 dies 
del termini de pagament a proveïdors 
-molts d’ells petits industrials de Tiana-.

No era lògic marxar sense haver pres la 
determinació de fer fora els ocupes de 
la corba del patatero i la seva immediata 
digni!cació. Calia implantar un nou 
procediment per mantenir els solars 
nets abans de l’estiu, millorar el conveni 
amb Montgat en matèria d’aparcament, 
constatar que Tiana cada cop està 
més neta i que érem capaços de reduir 
el temps de resposta als suggeriments 
ciutadans a 24 hores o menys. 

Com desconnectar de la feina 
sense haver concretat el nou espai 
d’aparcament de Can Matas, preparar 
la nova web municipal per presentar-
la pels volts de la festa major, la nova 
revista o haver solucionat de!nitivament 
la qüestió dels horts municipals per a 
satisfacció de tothom? Només ens hem 
permès descansar un mica després 
d’enllestir els plecs de condicions per a 
la nova contracta de neteja i recollida 
de residus del poble. I per ! ha arribat 
el setembre i amb ell les festes, palesant 
que hem salvat de la crema la cultura 
a Tiana. Gaudim doncs d’aquests dies 
d’alegria perquè se’ns gira molta feina.  

La nova manera de gestionar la vida 
municipal, re#ectida al Pla d’Actuacions 
Municipals, necessitarà de la participació 
ciutadana. Carreguem doncs les piles 
i bona festa major! 
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EL GALLINER

Els deures fets El tripartit de Tiana Plou sobre mullat a l’escola bressol 
municipal

La irresponsabilitat de l’Estat espanyol 
ens porta més espoli social i !scal

Horaris Regidors de Govern

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

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

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

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

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

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

Regidors sense delegació

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

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

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