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Pere i Josep Santilari
Pintors

Aquesta realitat vista pels nostres ulls 
existeix i la recreem. Únicament mirant 
molt detingudament les coses podem 
fer-les nostres i retenir-les en la nostra 
pintura, sense cap excés ni cap saturació, 
intentant arribar a l’essencial, a la línia 
pura on la llum ens marca els límits 
de les formes.

El pas de la llum, i, en conseqüència, 
el pas del temps han estat sempre el 
repte a interpretar. En el moment de 
captar la llum de les coses, si pintem 
un gra de raïm, serem el gra de raïm, si 
pintem la pell d’una noia, serem la pell 
de la noia, o el teixit de la brusa o també 
l’espai fosc o lluminós que envolta 
l’escena que volem representar.

A nosaltres la pintura ens obliga 
a mirar, ens demana aquesta anàlisi 
gairebé científica del que ens envolta, 
ens fa curiosos i atents també al factor 
sorpresa, a allò que no esperàvem 
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Pere i Josep Santilari fa més de 30 anys 
que pinten i treballen 8 hores al dia. 
Confessen que pinten a 2 caps, no a 

4 mans. Ens reben al seu estudi de 
Montgat entre llapis, pinzells, dibuixos, 

quadres i llum. Molta llum. “La realitat 
s’ha de mirar contínuament” i està feta 

del “què hi ha, del què veus i del com 
ho veus”. Actualment, estan treballant 

en una col·lecció de vanitas, en una 
manera de mirar l’essència humana que 
empeny a reflexionar sobre el sentit de 

la pròpia existència. Pere i Josep Santilari 
piquen l’ullet a l’atzar i observen que si 

un treballa, l’atzar també ho fa. Potser 
per això, David Trueba va connectar amb 

ells i la seva feina per filmar la pel·lícula 
El Cuadro, que es va presentar el passat 

mes de gener al MNAC, a Barcelona. 
Han exposat a les fires de dibuix més 

importants, com la Salon du Dessin, 
de París i a la prestigiosa TEFAF 

de Maastricht, i segueixen treballant 
per mostrar-nos el seu particular 

diàleg amb la realitat.
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percebre tot fent possible l’intent 
d’atrapar la llum. Com a pintors ens 
motiva el repte de poder unir, lligar les 
dues llums que conformen l’objecte: 
La llum que emana de l’interior dels 
objectes i la llum externa que el dibuixa.

A través de la pintura podem prendre 
l’opció d’apropar-nos a la realitat, 
a la quotidianitat, a les vicissituds del 
dia a dia, com si fóssim notaris de la 
nostra època. 

Al llarg del temps la pintura realista ha 
volgut tenir sovint aquest paper; des 
dels paisatges de Canaletto a les natures 
mortes de la pintura barroca espanyola 
o els “Fusilamientos del 3 de Mayo” 
de Goya per posar tres exemples 
prou coneguts. 

Podem apropar-nos a la realitat des 
de diferents punts de vista; nosaltres 
hem escollit el que ens hi apropa d’una 
manera prou objectiva; per aconseguir-
ho creiem que és necessari entendre 
la llum. Per això partim de l’instant 
detingut, de l’instant ple de matisos, 
dels minúsculs canvis que la llum crea 
en els elements tot dibuixant-los 
davant nostre. 
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 Únicament mirant molt 
detingudament les coses 

podem fer-les nostres 
i retenir-les 

en la nostra pintura.
Josep i Pere Santilari



Educació primària El més petits de tots

LA NOTÍCIA

Malgrat les retallades, les mancances 
i la incertesa pressupostària que 
impedeix afrontar de manera realista 
els reptes i necessitats educatives, des 
de l’Ajuntament es constata que Tiana 
és un municipi afortunat per la potència 
del seu nivell educatiu. Una escola 
bressol, dues escoles de primària, 
un institut i una escola d’adults, a més 
d’una escola municipal de música 
i dansa, dibuixen un sòlid panorama 
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TIANA APRÈN
L’educació al municipi

Tiana, de petita a gran
formatiu per als tianencs i tianenques 
en totes les seves franges d’edat. 
Les línies de treball que defineixen 
la política d’educació de l’Ajuntament 
de Tiana són la promoció educativa, 
els projectes co-educatius que es 
desenvolupen a nivell de primària 
i de secundària, les campanyes de 
sensibilització ambiental i de consum 
saludable, la participació ciutadana 
i la mobilitat sostenible.

Educació secundària 
i Escola d’Adults

Fa 10 anys que l’Escola Timó dóna 
respostes a les necessitats dels alumnes 
de Tiana i Montgat en un entorn 
d’intercanvi i igualtat que facilita el 
procés d’aprenentatge. “La barreja 
d’edats és enriquidora”, asseguren 
les tutores, l’Ester i la Lourdes. 

Els més de 100 alumnes que hi passen 
entre setmana tenen diferents objectius, 
des de l’obtenció del Graduat Escolar 
fins als intercanvis lingüístics. L’oferta 
és àmplia i està a l’abast de tothom. 
La matriculació per obtenir el Graduat 
Escolar és del 3 al 9 de setembre. Com 
a novetat, s’oferiran cursos d’anglès 
bàsic; les proves de nivell seran del 31 
d’octubre al 7 de novembre. 

A Tiana, engeguen el curs 2013-2014 
dues escoles de primària, l’Escola Lola 
Anglada i l’Escola Tiziana. 

L’Escola Lola Anglada també estrena 
equip directiu, que treballarà d’acord 
amb els projectes engegats per l’anterior 
direcció, que vol mantenir les línies 
educatives de l’escola, i que té en 
compte la importància de la relació 
existent entre el poble i l’escola. 

Tal com ha pogut constatar la nova 
directora, Luisa Triviño, “l’escola és dins 
la vida de tothom, de totes les famílies 
de Tiana”. Aquest proper curs, se seguirà 
treballant perquè el Consell dels Infants 
segueixi sent una realitat participativa 
i que representi la visió del poble que 
volen els nens i les nenes de Tiana.

Gràcies a una inversió que ha fet 
l’Ajuntament de Tiana davant la negativa 
de la Generalitat, s’han pogut practicar 
un seguit de reformes a l’escola Tiziana 
per garantir-ne la seguretat en quant a 
accessos i s’han millorat les instal·lacions 
a la cuina.

“Respecte, autonomia i llibertat de 
moviment”, així defineix la Teresa Paris 
la metodologia de l’escola bressol 
“El més petit de tots” de Tiana. Destaca 
la importància dels límits, a la vegada 
que es respecta la curiositat natural 
dels infants.

Amb els límits i la seguretat garantida, 
els educadors de l’escola bressol 
acompanyen els infants en el seu procés 
d’aprenentatge i de descobriment 
de l’entorn. 

Aquest curs, l’escola bressol s’obre al 
municipi, per això presentaran L’Espai 
Familiar. Xerrades d’interès sobre 
salut, alimentació, comportament, 
emocions... Un espai on tots els tianencs 
i tianenques, tinguin fills o no, portin 
els seus fills a l’escola bressol o no, 
podran gaudir i utilitzar per compartir 
experiències i inquietuds. 

Aquest curs, es consolida la visita al 
Cor de Tiana, d’acord amb el projecte 
que es va impulsar el curs passat sobre 
sensibilització musical, i és que tal com 
constata la Teresa París, “els resultats van 
ser molt i molt positius”.

Respecte, autonomia 
i llibertat de moviment.

Teresa París

L’escola és dins la vida 
de tothom, de totes 

les famílies de Tiana.
Luisa Triviño

La barreja d’edats és 
enriquidora

Ester i Lourdes



Noves activitats de la 
llar de persones grans

Amb l’objectiu de respondre als 
interessos del màxim nombre de 
persones grans de Tiana, a banda dels 
tallers que s’oferien tradicionalment 
a la nostra llar (informàtica, català, taller 
de memòria, manualitats, Chi Kung, 
country, play back i sevillanes) en aquest 
nou període trobareu una oferta més 
àmplia. S’incorporen cursos de fotografia 
digital, anglès per viatjar, rummy, 
tècniques tèxtils, ioga, balls de saló i 
dansa del ventre.

I, per altra banda, us oferim una sèrie de 
propostes:
• Caminades periòdiques per l’entorn 
de Tiana.
• Espai lúdic per a la gent gran: 
circuit de salut situat al Carrer St. Francesc, 
sessions d’exercicis.
• Esmorzar-col·loqui: 
compartirem esmorzar i opinió sobre un 
tema comptant amb la participació d’un 
expert en una matèria determinada.
• Dones Grans i perspectiva de gènere: 
a partir d’una sèrie de materials 
reflexionarem i compartirem com vivim 
les dones, com a tals, la segona meitat 
de la nostra vida. 
• Cinefòrum, cicles temàtics.
• Club de Lectura de Poesia.
• Sortides culturals.
• Reciclatge creatiu.

A més a més seguirem oferint diverses 
xerrades i activitats sobre salut, salut 
específica de les dones i altres temes 
amb la col·laboració de la Residència Sant 
Cebrià, el CAP de Salut Montgat-Tiana, 
la Federació d’Associacions de Gent Gran 
de Catalunya i la Fundació La Caixa.

Sense oblidar les festes, trobades, àpats 
i excursions de caire lúdic! 

I si tens alguna suggerència... 
fes-nos-la arribar! 

... I tu, a què t’apuntes?

ÉS D’ACTUALITAT

Aula Universitària 
Timó

L’any 2011 es va formar la nostra entitat 
amb un objectiu principal: 
difondre la cultura. 

L’activitat de l’entitat és promoure 
o organitzar xerrades o conferències de 
tots aquells temes relacionats d’alguna 
manera amb la cultura. Música, art, 
literatura, història, arquitectura, religions, 
entre d’altres, són molt els temes que 
s’han anat tractant durant els dos anys 
que l’entitat porta d’activitat. 

Es realitzen un total de 20 conferències 
anuals, dues cada mes, de setembre fins a 
juny. De les dues conferències mensuals, 
una es celebra a la Sala Albéniz de Tiana 
i l’altra a la sala Pau Casals de la biblioteca 
Tirant lo Blanc de Montgat, atès que 
l’entitat està oberta als veïns/es dels dos 
municipis i l’entitat té la col·laboració 
d’ambdós Ajuntaments.

Les sortides culturals són altres activitats 
que es realitzen dues o tres vegades 
a l’any. Aquest curs s’ha visitat la casa 
museu de Pau Casals al Vendrell i el Palau 
Güell de Barcelona, entre d’altres. 

L’entitat té aproximadament un centenar 
de membres i la quota és de 30€ anuals 
amb la finalitat de cobrir el cost dels 
conferenciants. Amb aquesta quota es 
pot assistir a totes les xerrades lliurament. 
Per a la resta d’assistents el cost de 
l’entrada és de 5€. Les conferències han 
tingut una gran acceptació i una bona 
assistència i volem compartir-les amb el 
màxim número possible de veïns i veïnes 
de Tiana i Montgat. 

Repensant 
la masculinitat

Que es produeixi un canvi en la forma 
en la qual es relacionen els homes entre 
ells i amb les dones, és fonamental per 
combatre la violència masclista. 

Tradicionalment se’ls ha ensenyat 
que masculinitat va unida a violència: 
envers les dones, considerades com 
a dependents i inferiors, contra altres 
homes que no encaixen en el patró 
tradicional (gais, “febles”) i a descarregar 
les seves frustracions contra aquelles 
persones que “estan per sota”, cosa que 
genera més violència. 

Eradicar la violència masclista és posar 
en qüestió un dels pilars bàsics d’aquesta 
masculinitat i anar a les causes. No és tan 
sols la violència d’homes vers les dones 
sinó que abasta també altres violències, 
l’homofòbia, per exemple, l’arrel de la 
qual és la mateixa.

Cal desenvolupar de forma suficient les 
polítiques preventives que van adreçades 
als homes, fomentant unes masculinitats 
més igualitàries, allunyades del model 
tradicional, des de l’escola i els mitjans 
de comunicació.

En l’etapa de l’adolescència ens trobem 
en un moment clau per treballar amb els 
nostres nois els estereotips, potenciant 
la comunicació fluida amb els companys 
basada en el respecte, cura dels altres i 
comunicació no violenta, oferint-los nous 
models i referents masculins positius. 
Motivant-los a expressar les seves 
emocions, repensant els paràmetres 
de la masculinitat tradicional i les seves 
conseqüències: tasca que s’està portant 
a terme a l’Institut de Tiana.
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Una entitat per difondre la cultura Els nois també ploren

Per a més informació trucar 
al 93-395.20.63 (Miquel Palau) 

Correu electrònic: 
aulauniversitariatimo@gmail.com

ÉS D’ACTUALITAT

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

Sota el lema “Aire net - Fes el pas!”, 
la Setmana del 2013 proposa una 
cerca de noves formes de mobilitat, 
allunyar-nos del domini absolut del 
cotxe particular, cap a un transport més 
sostenible, segur i saludable. Canviant la 
nostra manera de desplaçar-nos podem 
augmentar els nostres nivells d’activitat 
física, contribuir a millorar la qualitat de 
l’aire que respirem a les ciutats i ajudar a 
prevenir els accidents de trànsit. 
Caminar o moure’s en bicicleta per anar 
de compres enlloc d’agafar el cotxe pot 
ser una bona forma de protegir 
i millorar la salut i reduir l’emissió de 
gasos que provoquen l’efecte hivernacle. 
Amb la tradicional pedalada popular es 
pretén, com sempre, un retrobament 
festiu i familiar de la ciutadania amb el 
poble, la seva gent i el seu patrimoni 
cultural, en un entorn saludable i relaxat.

Conseqüent amb la mobilitat sostenible, 
l’Ajuntament ha incorporat un vehicle 
elèctric a la flota del servei de recollida 
de residus urbans i ha incorporat 
dues bicicletes elèctriques per els 
desplaçaments del personal. Així mateix 
volem recordar-vos que en cas de no 
ser possible l’ús d’un transport públic 
per desplaçar-se al lloc de treball fora 
de la vila, disposem del servei de cotxe 
compartit a l’adreça:  

HYPERLINK “http://tiana.compartir.org/” 
http://tiana.compartir.org/ 

que trobareu al web municipal.

Setmana 
de la mobilitat 
sostenible 2013

XXII Festival del Club 
Patinatge Tiana

El dissabte 21 de setembre a les 21h 
al Parc del Camp de Futbol Vell, el Club 
Patinatge Tiana celebra el XXII Festival 
de patinatge artístic. Un sorprenent 
i innovador show de música, imatge 
i focs artificials que aquest any té 
com a títol Patinatge en sèrie; una 
cadena d’il·lusions.

El Festival serà l’acte que posarà el 
punt i final a la intensa temporada de 
competicions i exhibicions d’aquest últim 
any. El club ha participat en diferents 
campionats tant a nivell comarcal com 
provincial, ha lluït les seves coreografies 
en diferents festivals i a nivell esportiu 
ha obtingut molt bons resultats. 

Aquest any s’ha centrat en millorar 
aspectes més tècnics i sobretot reforçar 
l’estil dels propis patinadors dins la 
pista; un fet que els ha aportat més 
seguretat i confiança alhora d’afrontar els 
diferents campionats. Segons Jordi Ruiz, 
entrenador del club, “-aquest any moltes 
de les nostres patinadores s’han sentit 
importants a dins la pista i s’han atrevit a 
presentar-se en moltes més competicions 
que la temporada passada”. L’entrenador 
ha dit que ara cal mantenir aquest bon 
ritme de treball i no abaixar la guàrdia. 
“ -si seguim per aquest bon camí, la 
temporada vinent podem arribar 
molt amunt”. 

Patinatge en sèrie. Una cadena 
d’il·lusions. Actualment l’entitat està 
dedicant tots els seus esforços en 
preparar el seu 22è festival. Un show de 
patinatge artístic format per més de 60 
patinadors i patinadores que al ritme de 
músiques creades especialment per a 
l’ocasió, ompliran la pista de llum i color. 
No us ho perdeu! Hi esteu tot convidats.

Nova contracta, 
nous equipaments

Fruit de les millores assolides amb la 
nova contracta del servei de recollida de 
residus municipals i neteja viària, podem 
veure des del mes de juliol els nous 
contenidors a totes les àrees de recollida 
selectiva de Tiana. Els nous contenidors 
incorporen serigrafies amb indicacions 
orientatives per als usuaris del servei, 
com ara uns gràfics molt il·lustratius 
referents a les fraccions que es poden 
abocar o no en aquell punt, així com el 
telèfon de Medi Ambient per a qualsevol 
consulta. La boca d’admissió dels 
contenidors té un diàmetre prou gran 
per acceptar bosses de mida estàndard 
però deliberadament insuficient per 
a objectes massa voluminosos, com 
ara caixes, joguines, plàstics sòlids o 
d’altres impropis. Recomanem per tant 
evitar grans bosses plenes, impossibles 
d’encabir al contenidor i que acaben 
desades al peu o a sobre del mateix. 

El nou disseny permet ocupar menys 
espai i sens dubte ofereix una imatge 
molt més endreçada a la via pública.

D’altra banda, ja s’han començat 
a instal·lar les noves papereres 
dispensadores de bosses per a 
deposicions d’animals de companyia. 
Aquestes papereres passen a reforçar el 
parc ja existent i conegut per tothom, 
de color gris. El viu color vermell permet 
una fàcil identificació i qui sap si motivar 
una mica més a les persones que encara 
no feien ús d’aquests pràctics elements. 
El dispensador de bosses es basa en 
un sistema de molles que dificulta la 
extracció abusiva que patíem fins ara.

Cerca de noves formes de mobilitat Nous contenidors i noves papereres 
de bosses per a les deposicions dels animals

Patinatge en sèrie. Una cadena d’il·lusions
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Tiana es prepara 
per viure una nova 
Festa Major

Es manté l’estructura habitual de la 
Festa Major dels darrers anys, però 
s’introdueixen propostes de noves 
activitats que es complementaran amb 
les ja tradicionals. Festa, que aquest any 
començarà el divendres dia 13 amb el 
pregó infantil, a càrrec del Consell dels 
Infants i de l’AMPA Escola Tiziana i el de 
Festa Major, a càrrec de Josep Mª Toffoli 
i que, acabarà el dia 16 de setembre amb 
el castell de focs a la zona del Camí del 
mig d’Alella. 

Després del pregó actuarà el grup 
“Se Atormenta una Vecina” i el ball de 
Festa Major del dissabte anirà a càrrec 
de l’Orquestra Girasol. Al Parc Doctor 
Mascaró, el Xiringuito organitzarà varis 
concerts i el buzz, entre d’altres actes.

El diumenge 15 les sardanes, els 
bastoners i els gegants donaran el punt 
més tradicional a la Festa Major. També 
continuen algunes de les activitats que 
es van instaurar l’any passat com 
l’Enrucada o el “fes sonar la sirena”; 
s’aposta per un concurs de Rummikub, 
una festa de l’escuma amb disco-mòbil 
al Casal de Joves i el pícnic per poder 
gaudir dels focs des de les instal·lacions 
del Club Petanca de Tiana. 

Enguany el disseny del cartell ha anat a 
càrrec del tianenc, Andrés Ortiz, que va 
participar en el concurs que va organitzar 
la regidoria de Cultura. 

La comissió de festes ha treballat 
de valent perquè tothom pugui gaudir 
de la Festa Major de Sant Cebrià, amb 
noves propostes que faran que Tiana 
s’ompli d’activitat.

BONA FESTA MAJOR!!!

Mantenim les activitats amb més èxit i 
seguim creant noves propostes

ÉS D’ACTUALITAT

Escola adults Timó 
(Tiana –Montgat) 

L’Escola d’Adults Timó celebra el seu 10è 
aniversari amb una sèrie d’actes que es 
celebraran durant el primer trimestre del 
curs 2013-2014. El primer d’ells tindrà lloc 
el dissabte 28 de setembre, a la sala Pau 
Casals de Montgat, amb un sopar que vol 
ser una trobada amb totes les persones 
que han participat a l’escola al llarg 
d’aquests deu anys: mestres, alumnes, 
voluntaris,... per compartir records 
i vivències. 

També es celebraran les I JORNADES 
D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT, 
obertes a tothom que estigui interessat 
a reflexionar sobre el paper social de 
l’educació. Les diferents activitats seran 
del 18 al 21 de novembre, de 18.30h 
a 21.00h, amb el següent programa:

Dilluns 18: Inici de les Jornades amb 
la benvinguda de l’Alcaldessa de Tiana, 
de l’Alcalde de Montgat i dels Regidors 
d’Educació d’ambdós municipis a la 
Sala Albèniz de Tiana. En finalitzar els 
parlaments està prevista una conferència 
sobre un tema d’actualitat en educació, 
encara per concretar.

Dimarts 19: s’organitzaran diferents 
tallers a la Sala Pau Casals de la Biblioteca 
Tirant lo Blanc de Montgat.

Dimecres 20: taula rodona, seguida 
de debat/tertúlia amb cafè, a la Sala 
d’exposicions del Casal de Tiana.

Dijous 21: es tancarà la setmana amb un 
Cinefòrum, amb la projecció d’un film i 
un debat sobre diferents temes educatius 
que en sorgeixin, a la Sala Pau Casals de 
Montgat. Finalitzaran les Jornades amb 
els parlaments de cloenda.

El servei de recollida 
d’escombraries

Volem manifestar la nostra preocupació 
per certes pràctiques dutes a terme 
per algunes persones pel que fa als 
abocaments incontrolats de residus. 

Abandonar al peu dels contenidors de 
recollida selectiva tota mena d’impropis 
és, a banda d’un acte incívic sancionable, 
una manca de respecte vers la ciutadania 
que s’esforça dia rere dia a fer les 
coses com cal. La darrera campanya 
informativa porta a porta objectivava 
sobretot conscienciar de la necessitat 
fonamental de cercar la complicitat amb 
la ciutadania. Tot i així, els impropis no 
han desaparegut, entenem que degut 
a l’enuig d’algunes persones per la taxa. 

Com ja és sabut, no hi ha cap poble que 
no pagui aquest servei, que el seu cost a 
Tiana frega els 300.000 € anuals i que, és 
literalment impossible, que l’Ajuntament 
se’n pugui fer càrrec com fins ara. Si la 
motivació és estrictament econòmica, 
aquesta pràctica empitjora la situació 
general, atès que la recollida d’impropis 
suposa una despesa d’uns 30.000€ 
anuals. Fruit del bon reciclatge de la 
ciutadania, les empreses recuperadores i 
altres institucions retornen una quantitat 
important de diners al poble. Aquesta 
recaptació ja està descomptada de 
l’import que factura l’empresa de serveis 
per l’any següent. Per tant, un mal 
reciclatge representa menys ingressos 
procedents de la venda de subproductes 
i la possibilitat d’haver d’estudiar la 
revisió de la taxa en un futur. 

Afortunadament, però, la immensa 
majoria de tianencs i tianenques son 
modèlics en aquest aspecte. Convidem 
doncs a seguir el seu exemple.

Celebrem el Desè Aniversari El mal reciclatge costa diners

ÉS D’ACTUALITAT

Voreres estretes o manca de les mateixes, 
una orografia complexa o un pas 
de vehicles summament freqüent per 
determinats carrers, són alguns dels 
aspectes que fan que caminar, passejar 
i moure’s per Tiana, especialment per la 
seva zona antiga, no sigui una qüestió 
fàcil i més quan, el 82% de la població 
vianant del municipi, té més de 65 
anys. L’estudi de mobilitat de l’any 2009 
encarregat per l’Ajuntament del moment 
a la Diputació de Barcelona qualifica el 
centre de la vila com a “zona de carrers 
de convivència” –en els quals els vianants 
tenen preferència respecte el vehicle 
rodat- o en el procés de participació 
ciutadana del passat novembre de 2012, 
“Tiana ets tu”, una majoria enquestada 
de veïns i veïnes de Tiana manifestaren 
“voler disposar de zones lliures 
de vehicles”. 

Aquests són alguns dels antecedents 
de pes que han fet agilitzar la decisió 
del govern de Tiana respecte el projecte 
de reordenació del trànsit als carrers 
centrals de la vila (Carrers Sant Cebrià, 
carrers Lola Anglada i Carrer del Centre 
fonamentalment) amb l’objectiu de 
pacificar la circulació, creant àrees de 
prioritat per a vianants. El projecte, 
anomenat “RETROBEM-NOS” com un 
homenatge a la recuperació de l’antic 
espai públic del centre vila, va arrencar el 
passat mes de maig amb una presentació 
del procés de participació als portaveus 
de l’oposició –amb presència del grup 
de CiU i del PP-, veïns i veïnes dels carrers 
afectats, comerços associats a l’ACIST i 
comerços no associats. L’actuació inclou 
tants els aspectes més directament lligats 
a l’ordenació viària (direccions de trànsit, 

Retrobem-nos

Ja s’ha iniciat el projecte de participació ciutadana per a la pacificació del centre de la vila

àrees de circulació restringida, etc.) com 
actuacions d’obra pública (millora de 
la pavimentació, enllumenat, mobiliari 
urbà...). 

Amb la consciència que qualsevol 
actuació en aquest sentit genera 
perspectives contradictòries entre els 
usuaris de les àrees afectades -per un 
costat, el veinat resident en l’àmbit 
d’actuació; i per l’altre, el veïnat que 
accedeix al centre per fer-hi gestions de 
tota índole, comerços i serveis, vehicles 
d’usos públics, etc- des d’Alcaldia s’ha 
volgut dotar a la Comissió de Seguiment 
constituida per tots els veïns/es de Tiana 
que manifestin la voluntat de participar-
hi, d’un acompanyament expert en 
matèria de mobilitat , dinamització 
i animació comercial. La Comissió 
garantitza, així, la posada en valor dels 
aspectes més funcionals de la totalitat 
de les actuacions que es portaran a 
terme: ens referim a aspectes com la 
funcionalitat del viari de l’àrea afectada 
i les necessitats dels diferents tipus 
d’usuaris, la colonització dels carrers 
respecte els seus usos, la dinamització 
i animació comercial i la millora de la 
mobilitat i l’accessibilitat en general. 

El projecte, finançat per la Diputació 
de Barcelona, amb un import de 
450.000€ forma part d’una actuació més 
àmplia com és la reordenació del horts 
municipals ja executada l’any 2012, 
el proper trasllat de la seu de la petanca 
al primer nivell dels horts municipals i la 
conversió de l’actual equipament de la 
petanca amb un aparcament ampliat 
de 81 places. 

Aquest projecte no es pot fer 
sense una participació 

dels protagonistes d’aquest 
espai, com són els veïns 

i les veïnes de Tiana, així com 
dels agents que desenvolupen 
una activitat econòmica en el 

mateix. Per això, ens cal conèixer 
en profunditat les necessitats 

que cada comerç/servei afectat 
per aquesta actuació té en 

l’actualitat. Aspectes com el 
tractament dels proveïdors 

(horaris de càrrega i descàrrega, 
etc), els hàbits de compra 

tradicional i/o via xarxa, els dies 
de major activitat comercial, 
entre d’altres, cal que siguin 

analitzats amb cura 
i coneixement de causa; d’aquí 
que, tant les enquestes que els 
hem adreçat com les enquestes 

sobre hàbits de compra que 
estem demanant 

a la ciutadania, ens han 
de dibuixar les necessitats 

respectives, especialment des 
del punt de vista qualitatiu. 

El “què et preocupa i què 
necessites” és justament la 

nostra preocupació i objectiu
Esther Pujol, Alcaldessa

Per conèixer el projecte “Retrobem-nos” i/o participar amb la teva opinió, pots visitar la pàgina http://retrobemnos.tianat.cat/
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ÉS D’ACTUALITAT ÉS D’ACTUALITAT

D’ençà diversos mesos, el nostre 
Ajuntament ha rebut múltiples 
sol·licituds de veïns i veïnes residents 
a la zona sud de Tiana -i propera a 
Montgat- manifestant les dificultats 
hagudes en relació al dèficit d’espai 
d’aparcament al voltant de la zona 
mencionada. Aquestes dificultats no 
sols s’acusen especialment en caps de 
setmana i en horaris a partir de les 8 
de la tarda, sinó que es posen també 
de manifest en aquelles llars que 
disposen de més d’un vehicle, com és 
habitual a Tiana. Així mateix, l’estudi de 
mobilitat del nostre municipi realitzat 
per la Diputació de Barcelona l’any 
2009 ja contemplava la conveniència de 
desplegar diverses mesures d’ordenació 
de l’estacionament de vehicles en 
diversos punts del poble i entre ells, 
la zona sud de Tiana. 

Conscients de les prioritats que en 
matèria d’estacionament s’han reflectit 
als carrers de Bòbila Jordana -on els 
vehicles han d’aparcar sobre la vorera-, 
carrer Matas (i zona interior), Avda. 
Onze de Setembre, carrer Assemblea de 
Catalunya, carrer Verge de Montserrat, 
carrer Mossèn Cinto Verdaguer, carrer 
Sant Jordi, carrer Mar i Camí de Can 
Garra, la Regidoria de Prevenció, 
Seguretat Ciutadana i Mobilitat ha 
implantat una Àrea Verda, els objectius 
de la qual són facilitar l’aparcament dels 
vehicles dels residents o autoritzats en les 
zones amb dèficit d’espai, fomentant un 
millor repartiment de l’espai disponible, 
al temps que es redueix el trànsit i es 
millora la qualitat mediambiental. 

L’identificador de “resident i/o autoritzat” 
és gratuït i es pot sol·licitar i recollir a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament des del passat 15 de juliol. 

Zona verda a Tiana? 
Sí, gràcies!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Així mateix, s’ha previst en cinc dels 
carrers mencionats diverses bosses 
d’aparcaments blaus, que funcionaran 
amb rellotge horari com a la resta del 
poble, destinades a usos específics i 
temporals. Aquest disc horari es lliurarà 
a la recollida del comprovant de 
“resident” de forma totalment gratuïta. 

Assenyalar que qualsevol resident a Tiana 
amb independència del seu domicili 
postal pot sol·licitar l’identificador per 
poder aparcar a la nova àrea. Finalment 
i en paral·lel, a efectes de resoldre 
situacions concretes demandades pels 
residents de la zona, l’Ajuntament està 
atorgant autoritzacions o permisos 
especials per raons familiars, de treball, 
etc. prèvia sol·licitud i valoració per part 
de la Regidoria. 

La data de posada en funcionament 
de l’Àrea Verda és el dia 1 de setembre, 
de tal manera que al llarg dels mesos 
de juliol i agost, la Policia Local, l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana i els responsables 
de la via pública, han estat informant 
al respecte amb l’objectiu que la zona 
estigui normalitzada a la tornada de les 
vacances d’estiu. 

Les oficines d’atenció ciutadana 
de l’Ajuntament (93.395.50.11) 

i de la Policia Local (93.39515.15) 
estan a la vostra disposició 
per a qualsevol aclariment, 

així com els requisits per sol·licitar 
els identificadors 

de RESIDENT I/O AUTORITZAT 
al web municipal www.tiana.cat

S’inicia una nova temporada esportiva 
a Tiana i per això des de la Regidoria 
d’esports es proposa:

interactuar - multiplicar - generar 
compartir - amplificar - viralitzar

L’ESPORT

I- Interactuar-compartir: L’Ajuntament 
està impulsant un Pla Estratègic de 
l’Esport. Aquest Pla Estratègic és 
l’instrument de treball que permetrà 
a tots els agents esportius i ciutadans, 
identificar, proposar i prioritzar els 
diferents projectes de futur per a l’esport 
de Tiana.

Durant els propers mesos es convocarà 
un procés participatiu on les entitats, 
agents i actors esportius de Tiana podran:

Identificar les principals necessitats 
de l’esport i la visió de futur del municipi.
Identificar els principals objectius i 
projectes estratègics a implantar.
Proposar un Pla d’Implantació.

II-Generar-multiplicar l’oferta esportiva 
existent. Partint de l’oferta actual, 
augmentar la varietat i diversitat 
d’esports i activitats esportives generada 
pels agents esportius. 

Patinatge, tennis, bolei, futbol-sala, 
bàsquet, futbol, fitness, natació de 
recreació,..., Tiana disposa d’una oferta 
variada però, volem ampliar-la i apropar-
la als ciutadans. Per aquest motiu les 
entitats i els agents esportius estan 
planificant diferents activitats al carrer, 
algunes amb una llarga tradició i altres 
més noves, com la Festa del Tenis, 
El Festival de Patinatge o la Competició 
de Tenis Taula.

Tiana fa 
#SHARING ESPORT

Què és fer #SHARING ESPORT?

Enguany comptem amb la celebració de 
la segona edició de l’Enrucada, i des de 
l’Ajuntament volem potenciar encara més 
l’ús de la Serralada de Marina com espai 
per a la realització de diferents pràctiques 
esportives en l’entorn natural.

III-Amplificar-viralitzar: promocionar 
i augmentar el nombre de practicants 
esportius. Fer que la pràctica esportiva es 
viralitzi, per això, cada ciutadà ha de tenir 
accés a un esport o pràctica esportiva 
adient a les seves necessitats.

Igualment el Casino de Tiana presenta 
una renovada Escola de Tennis que 
pretén arribar a tots els tianencs 
i tianenques.

Des de la Regidoria d’Esports continuem 
acompanyant i donant suport a les 
entitats esportives, sobre tot amb la 
campanya iniciada per la Seguretat Social 
vinculada a les inspeccions laborals dels 
diferents clubs esportius de Catalunya.

Malauradament hem de dir adéu al Club 
Esportiu Sant Gabriel de Sant Adrià de 
Besòs que enguany ja no utilitzarà el 
nostre camp de futbol. Tot i valorar molt 
positivament aquesta col·laboració per 
ambdues parts, el Club ha trobat un 
camp de futbol més proper a Sant Adrià 
per fer la seva activitat.

Durant aquest mes de setembre, com 
cada final de temporada d’estiu, es 
realitzarà la valoració dels servei de la 
piscina municipal i del casal d’estiu. 
A més de fer i valorar les enquestes, 
es realitzarà un grup de treball amb 
usuaris/es per fer una avaluació 
d’ambdós serveis.



pista de frontó, una pista poliesportiva, 
un bar restaurant, i una sala de festes, 
tot emmarcat per una àmplia zona 
enjardinada. La nova Junta Directiva 
treballa perquè a cadascuna d’aquestes 
instal·lacions s’hi ofereixin diferents 
activitats dissenyades per a totes 
les edats i gustos. 

El xef i l’equip del bar restaurant del 
Casino de Tiana ens presenten unes 

El Casino de Tiana és un club social 
i esportiu que poden visitar tots els 
tianencs i tianenques. La nova Junta 
Directiva, encapçalada per Ana Sacasas, 
convida a què tothom pugui conèixer 
totes les activitats que s’hi organitzen, 
a més de comprovar les possibilitats de 
gaudir de totes les instal·lacions. 

Gimnàs, piscina, solàrium, quatre pistes 
de tennis, dues pistes de pàdel, una 
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propostes gastronòmiques que van des 
d’un dinar de feina entre setmana a una 
celebració familiar el cap de setmana, 
sempre en el marc de la cuina tradicional 
i mediterrània. Per això, s’han ideat dos 
tipus de menús: un per al dia a dia i un 
per al cap de setmana. 
Al Casino de Tiana hi ha espai per a tothom 
i des de la Junta Directiva celebren que tots 
els tianencs i tianenques puguin gaudir 
d’aquest entorn privilegiat, “organitzant 

campionats oberts a tothom per tal 
de donar-nos a conèixer”, puntualitza 
Ana Sacasas.  

Conscients de la situació econòmica 
de moltes famílies, la Junta Directiva està 
buscant noves vies de treball per oferir 
més i millors serveis als socis i donar a 
conèixer als que encara no ho són la 
gran varietat d’opcions per divertir-se 
i relaxar-se que tenen al seu abast.   

ESPAI PATROCINAT:

Aquesta secció està patrocinada pel 
Casino de 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

EL CASINO 
DE TIANA

Club social i esportiu. Bar-restaurant.

C/ Edith Llauradó, 6 - Tiana
Tf. 93.395.30.57 / Fax. 93.497.01.68

www.casinodetiana.net
secretaria@casinodetiana.net
Tf. Bar- restaurant: 93.395.49.02

rcc.tiana@gmail.com

Escola de tennis
Tinguis l’edat que tinguis, és un bon moment 
per començar a practicar aquest esport. 

Bar – Restaurant
Gaudeix de la cuina tradicional i mediterrània 
en un entorn privilegiat.

ET SUGGERIM...EL CASINO 
DE TIANA
el comerç a Tiana
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Alba Serrano

Anar tot un curs a Irlanda li fa il·lusió 
i respecte. “M’han explicat que els 
irlandesos són molt catòlics”, confessa 
amb sorpresa encongint les espatlles. 

Compartirà habitació amb una austríaca 
i té ganes de conèixer altres maneres 
de fer, d’experimentar, de viure tot el 
que veurà. Les seves assignatures 
preferides són les mates i la biologia 
i es decantarà per fer un batxillerat 
científic. Tot i que no sap què vol 
ser quan sigui gran, els seus passos 
es dirigeixen cap a la medicina o 
l’enginyeria química, però no oblida 
com li agraden les mates, per això dubta 
si preferirà fer una carrera econòmica. 

“Quan em posen un problema, m’agrada 
entrar-hi i veure com el vaig resolent 
ràpid, ràpid”, s’explica amb les mans 
indicant la velocitat a què es poden 
resoldre els problemes matemàtics. 

No li agraden gaire les assignatures 
de llengua i literatura, però confessa 
que no li costen. I creu que costen més 
les ciències per als de lletres, que les 
lletres per als de ciències. 

L’Alba s’hi posa bé davant de les seves 
obligacions i se les mira de cara, 
desafiant-les una mica, però amb ganes, 
respecte i bon humor.

Cursarà 4t d’ESO a Irlanda

Biel Serra

En Biel ho té clar des que tenia 7 anys. 
“Quan molts amics deien que volien 
ser policies o astronautes, jo ja volia 
ser cuiner”. Tot i que aleshores era un 
nen, en Biel sap argumentar la seva 
decisió, que sorgeix de la curiositat i la 
creativitat, aspectes que ja ha descobert 
a través del dibuix i de la plàstica. 

Té 16 anys i un cop finalitzat el 4t d’ESO, 
començarà els estudis per ser cuiner 
en una escola que combina la teoria 
i la pràctica, que és el que té ganes 
d’estrenar. En Biel vol descobrir, vol fer, 
vol treballar. Però sobretot, el que més 
vol en aquests moments és viatjar. 
I no tria un país en particular, sinó 
que tria el món sencer. 

El seu plat preferit és la pasta i de 
postres, el braç de gitano. A casa té via 
lliure per provar i inventar plats. 

“A la meva mare no li agrada cuinar”. 
Vol ser gran per poder tenir recursos, 
per treballar i seguir descobrint el món. 

A en Biel no li agraden ni les mates, ni 
les llengües, però és conscient que s’ha 
d’esforçar amb l’anglès, per poder viatjar 
més i més lluny.  

Comença a estudiar Cuina i Rebosteria
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SOM 
Tiana

tiana’t, ordena’t tiana’t, prova’t
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Hi havia dues menes de celebracions 
a la Festa Major: la religiosa i la profana. 
A Tiana, els actes religiosos es celebraven 
a l’Alegria, i els profans en una era que 
podria ser la de Can Fàbregas, Ca l’Andreu 
o Can Cirera. El Comú de Tiana compra 
uns terrenys de La Vilesa als Marí, que 
es convertirien en la Plaça de la Vila, 
punt de trobada per a la gent del poble 
i per a les celebracions de la Festa Major.

Tot i que es creu que Tiana venerava a 
Sant Cebrià des del segle IV, no és fins 
el 1018 que es té constància d’aquesta 
celebració. Així ho confirma un 
document en què Guiscafred i la seva 
dona Filmera venien a l’abat de Sant 
Cugat unes terres que posseïen a Tiana. 
“in Chomitato Barch., in marítima, 
in termine de parrochia S. Cipriani 
màrtir Tizana.” 

Es va inaugurar un saló de ball que, 
segons la premsa de l’època, “no tenia 
rival a Catalunya”. Era la Sala Giral, 
que a començaments del segle XX 
es va convertir en el Cine, i destacava 
per les seves àmplies dimensions, l’elevat 
sostre i la decoració. Els programes de 
l’època ja anunciaven balls com el vals, 
la masurca o la polka, que propiciaven 
el contacte físic entre homes i dones. 

Fotografies d’arxiu 
d’en Josep M Toffoli

FOTOS D’ARXIU

19931939
Últim any de Festa Major amb envelat, 
una de les aportacions més originals 
a l’arquitectura popular mundial. 
El seu origen és català, es creu que del 
Maresme, i és que l’envelat està basat 
en la tecnologia marinera, és una 
invenció que, a diferència del circ, 
no es recolza sobre la seva estructura, 
sinó que desapareixen tots els suports 
de l’espai interior.

Fins aleshores, els actes de la Festa 
Major eren organitzats per les diferents 
entitats del poble. L’Ajuntament 
només pagava l’orquestra per a l’ofici 
i la processó. Després de la Guerra Civil 
havien desaparegut totes les diferents 
opcions polítiques i les entitats culturals, 
l’Ateneu i Foment Cultural, d’esquerres 
i dretes respectivament. La Festa Major 
passava a organitzar-la l’Ajuntament.

Des de quan fem Festa a Tiana?
LA FESTA MAJOR



Tot i la seva formació de post-grau en 
Dansa Moviment Teràpia i tot 

i ser secretària de l’Associació Dansa 
Moviment Teràpia Espanyola 

(www.danzamovimientoterapia.com), 
avui dia, a la Carme, encara no la 

poden contractar com a terapeuta 
en aquesta especialitat. “Ja arribarà”, 
informa tranquil·la. Ha treballat amb 

drogodependents, amb prostitutes 
i amb discapacitats, i els ulls li brillen 

quan recorda les seves expressions. 
“Hi ha molta gent que per les seves 
condicions, siguin físiques, mentals 

o socials no es poden comunicar 
des del seu propi espai”. I és que les 

emocions potser no són gaire extenses, 
però sí són profundament intenses, 

i parlant amb la Carme, es comprova 
que no entenen de capacitats 

o d’incapacitats. Només de persones. 
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La dansa moviment teràpia és una 
especialitat en psicoteràpia que utilitza 
el moviment del cos per promoure la 
integració emocional, cognitiva i física 
de les persones. La Carme Martínez fa 4 
anys que treballa a l’Escola Municipal 
de Música i Dansa de Tiana amb nois 
i noies que tenen alguna discapacitat. 

La Carme Martínez treballa a partir 
del que hi ha, del que sí es pot fer. 
“Tots tenim un potencial”, constata. 
La seva feina no consisteix en ensenyar, 
consisteix en acompanyar perquè 
puguin treure aquest potencial, el que sí 
poden fer. I a partir d’aquí, a poc a poc, 
aquest saber fer millora, avança i creix.
La Carme treballa amb les coordenades 
espai-temps que permeten generar un 
espai de seguretat per als seus alumnes. 

DANSA MOVIMENT TERÀPIA
Escola de Música i Dansa de Tiana

La dansa moviment teràpia demostra 
que a través del moviment del cos es 
poden treballar les emocions; la Carme 
ens posa un exemple ben senzill per 
il·lustrar la teoria: “Com camines quan 
estàs trist?” 

El passat mes de juliol, al Congrés 
Nacional de Teràpies Creatives celebrat 
a Vitòria, la Carme va presentar un cas 
concret de dansa moviment teràpia: 
l’Ariadna és una noia de 27 anys que per 
la seva patologia no aconseguia donar 
una volta sobre sí mateixa. 
Avui, pot. 
I per fer una volta sencera, va començar 
amb un petit moviment de braços i a 
poc a poc avançava amb un lleuger 
moviment del tronc, fins que ella sola, 
va aconseguir-ho. 

En Moviment
Carme Martínez

I això ha motivat un canvi en la seva 
posició davant del món, en la seva visió 
de la realitat que l’envolta. 
Dels nois i noies que assisteixen a les 
sessions que s’imparteixen a l’Escola 
de Música i Dansa de Tiana, la Carme 
Martínez en coneix totes les patologies, 
fet que li permet acostar-se a ells, no a 
les seves discapacitats. La Carme creu 
en el seu potencial, en la seva capacitat 
expressiva i creativa i amb la seva feina 
aconsegueix que ho expressin a través 
del moviment i que visquin i gaudeixin 
la seva pròpia experiència. 

Tots tenim 
un potencial.

Carme Martínez
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http://tonimorata.wordpress.
com/2013/06/28/lavi-de-80-anys-que-
em-va-avancar-tres-vegades/

La seva mirada de felicitat combinada 
amb la d’esforç per superar, o millor 
dit, conviure, amb les seves limitacions 
físiques pròpies de l’edat em van 
captivar de tal manera que, avui, uns 
dies després de creuar-me’l pel passeig 
marítim de Badalona, no m’he pogut 
estar de dedicar-li un breu post com a 
mostra d’agraïment per l’energia positiva 
que em va transmetre.

Mentre jo anava tot xino-xano en 
bicicleta amb la meva filla de sis anys, 
que tot sigui dit, va batre el seu récord 
personal de distància baixant desde 
Tiana fins al port de Badalona, els meus 
pensaments se n’anaven vers l’admiració 
i la contemplació del seu somriure 
radiant, conscient que aquella proesa 
no estava a l’abast de tots els nens de la 
seva edat i menys dels que encara van 
amb rodetes.

I, per si no anava prou bocabadat, va 
resultar que cada vegada que paràvem a 
fer un glop, un avi d’aquests que podrien 
ser besavis, ens avançava a ritme lent i 
constant, pràcticament arrossegant els 
peus i amb més cara de velocitat de la 
que realment duia. 
(...)

L’avi de 80 anys 
que em va avançar 
tres vegades

@Futsal_Tiana  
Futsal Tiana
Oscar Rodriguez, Capità del 
Futsal Tiana, als Jocs Mundials 
de Cali amb la selecció Nacional 
de Catalunya.
25-07-2013

@MaresmeLV   
Maresme LV
Incendi a zona boscosa de Tiana 
provocat per un llamp. 
No sembla gaire important. 
Hi actuen efectius de Protecció 
Civil i bombers.
18-07-2013

El Celler Joaquim Batlle 
Sobre una cima con 
espectaculares vistas frontales 
al mar y a la derecha vistas a 
la ciudad de barcelona, estoy 
situado en Tiana donde en 1999 
funde mi propia seuño 
la Bodega Joaquim Batlle, 
DO Alella. Con unos viñedos 
en pendiente, acariciados por 
la brisa marina que dejará 
después su imprenta en 
los vinos.
(...)
16-07-2013

LA VEU DE TIANA

@tianat_

@MediambienTiana  
Medi Ambient Tiana
Repartim més cistells als 
punts de retorn del cabàs! Als 
establiments de la Xarxa de 
Comerç Verd de #Tiana http://
youtu.be/S-EeExRq1bg
08-07-2013

@galisteas 
Ester Villar
Inscrita a l’Enrucada de Tiana 
el 14/9!!
23-07-2013

L’Anna París Fusté 
Foc al bosc de Tiana. Sembla ser 
provocat per un llamp.
18-07-2013

Igualtat Ajuntament de Tiana  
LA NOSTRA PETITA CAMPIONA 
D’ 11 ANYS
INÉS ARAGUNDE BELMONTE
La Inés Aragunde Belmonte 
forma part de l’equip 
aleví de CNSabadell de 
natació sincronitzada que 
fa competicions a nivell de 
Catalunya i d’Espanya.
(...)
18-07-2013

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

DADES DE CONTACTE
correu-e: redaccio@tianat.cat
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El Tiana’t publica en aquesta secció 
un petit recull de tweets públics, 
comentaris de facebook i algun post 
que faci referència a Tiana. Per facilitar 
la feina a l’equip de redacció preguem 
mencioneu en els tweets que volgueu 
dirigir-nos,

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

Només es publicaran les imatges amb 
suficient resolució. 

La redacció no comparteix 
necessàriament les opinions expressades 
i no es fa responsable de la correcció 
ortogràfica i sintàctica. 

@paudarbra 
Pau Darbra Martinez
1000 ganes de començar la 
pretemporada tant amb el tiana 
com amb la vila olimpica
27-07-2013

@ericbertran  
Èric Bertran
Al pati dels tarongers del 
Palau de la Generalitat amb la 
fantàstica coral de Tiana
26-07-2013

Cartes del lector

Cruïlla perillosa

Vull advertir del perill que representa 
sortir del carrer Vistalegre amb la cruïlla 
del carrer Matas i Roderic Robert. Quasi 
sempre hi ha aquest tanc estacionat just 
al mateix lloc i la visibilitat dels cotxes 
que pugen del carrer Matas és nul·la. 

Has de treure tot el cotxe a poc a poc 
i fins que no tapones tot el carrer no 
veus el que puja i a més a més també 
has de vigilar que et pot baixar algun 
per la dreta. És un punt molt perillós 
que crec que s’ha de solucionar. 

Oriol Paris

Contenidors d’escombraries

Ja fa un temps va sortir a (no recordo 
a quin) un Diari, que feia constar que 
Tiana havia estat el primer municipi 
de recollida selectiva d’escombraries, 
perfecte, però.... el que no es va tenir 
en compte es que cada vegada que a 
no se qui se l’hi encén la bombeta de 
les ideés, canvia els contenidors, amb la 
complicació de que el forat es mes petit 
i també cada cop triguen mes a buidar-
li-ho, la conseqüència es que quan vols 
reciclar (com bon ciutadà), et trobes que 
la teva bossa no hi cap, (estem a l’estiu 
i no es moment d’emmagatzemar bosses 
d’escombraries a casa), intentes fer-la 
entrar a la força, amb el resultat de que 
et fas (en el millor dels cassos) un pessic 
al braç i en el pitjor un bon tall amb 
una llauna. 

Per tant i per la bona salut de tothom, 
demano a l’Ajuntament prengui les 
mesures que siguin necessàries per 
arreglar aquest problema que ens afecta 
a tots.

M.A.LL.

El Cangur

Faig aquest comunicat a través de la 
Revista perquè totes les persones que 
residiu a Tiana estigueu assabentades 
que l’escola bressol El Cangur no podrà 
obrir les portes el proper curs 2013-2014 
donada la manca d’infants a causa 
de la crisi actual. 

Durant 33 anys hem estat donant 
aquest servei amb il·lusió i amb una 
gran qualitat humana i professional. 

Agraeixo a totes les persones que 
des que vàrem obrir fins avui han 
format part de la nostra família: mestres, 
educadors/es cuineres, personal 
de neteja… 

M’enorgulleixo durant tots aquest anys, 
d’haver estat un referent al Maresme, 
sobretot en el projecte de famílies, 
com tots sabeu pel Cangur les persones 
que n’heu format part heu estat el 
més important . Sempre us hem tingut 
present per poder tirar endavant 
el nostre projecte, les famoses “portes 
obertes a les famílies”.

Sempre hem participat en les diferents 
activitats en que se’ns ha demanat 
col·laboració com ara el Nadal, St. Jordi, 
llibre gegant, festes majors i s’ha creat 
un vincle entre la nostra escola i l’entorn 
més proper.

Em dol fer aquesta carta, però a vegades 
a la vida s’han de prendre decisions que 
no agraden i aquesta n’ha estat una 
d’elles, i de les més doloroses i difícils 
que he hagut de prendre, doncs aquesta 
ha estat casa meva i casa vostra.

Fins sempre.

Teresa París Torrell 
Tiana, setembre 2013

@esterpujol 
Ester Pujol
Acompanyem en el sentiment 
a la familia Comas despres 
de la mort del Manel avui. 
Et trobarem a faltar
17-06-2013

La Llar De Persones Grans 
L’Esplai Tiana
El nostre company i amic, 
Joaquim Duran Domènech, 
en Quimet, antic president de 
la nostra Llar, ens va deixar el 
passat 18 de juliol però la seva 
empremta segueix present... 
24-07-2013

Voreres estretes

Algunes voreres del poble es troben 
envaïdes per les plantes dels jardins 
de propietats particulars. 

Si hi sumem que les voreres són estretes 
i hi sumem la poca solidaritat dels 
propietaris, ens trobem amb continues 
incomoditats i situacions de perill per 
als vianants. 

N.D.

Incivisme

Una mostra de l’incivisme de la gent. R.C.

Can Roca Tiana
esperem que aquesta 
puja refresqui una mica la 
temperatura, però que faci sol 
el cap de setmana! esperem 
bones nits a la fresca a la 
terrassa de Can Roca Tiana!!
18-07-2013



EL GALLINER

Atès el breu espai que disposem els 
grups municipals en aquest mitjà, 
incomplint el Reglament de 2010 que 
obliga a dedicar el 20 % de la “revista 
municipal” als grups municipals per 
garantir la pluralitat i caràcter informatiu 
d’un mitjà públic, a continuació 
relacionem un breu enunciat de diferents 
qüestions, convidant-vos a llegir el nostre 
blog i publicacions. També per saber que 
succeeix en els Plens municipals si no hi 
podeu assistir.

Venim denunciant aquesta situació fa 
temps, sense resultat. 

MIRACLE A TIANA?
“L’Ajuntament de Tiana ha passat en 
un any d’una situació d’insolvència 
econòmica a una situació d’absoluta 
solvència” (Ester Pujol, 15.03.2013, 
segons “Tiana’t” núm. 8)

S’ha produït un miracle a Tiana? 
Evidentment, no. Perquè no estàvem en 
aquella situació, i la realitat s’explica a 
través de l’increment de l’endeutament i 
dels impostos en aquest any.

TIANA IS DIFFERENT
Prou conegut és que el govern municipal 
a Tiana té un estrany pacte amb el PP, 
gràcies al qual tira endavant. Un inaudit 
trio PSC-ERC-PP que té el seu origen en 
l’època Vallespinós.
En el Ple de juny es va fer palesa un cop 
més la incongruència. Després d’aprovar 
gràcies al PP la conversió d’una masia 
en “hotel-oficines-comercial” (no se 
sap ben bé què es vol fer, però “tot val” 
va venir a dir el govern), davant una 
Moció promoguda per CiU sol·licitant 
la supressió de la “Delegación del 
Gobierno”, el regidor del PP la va titllar 
d’inconstitucional i va demanar que es 
votés individualment, com insinuant 
conseqüències als regidors que votessin 
a favor.

Majoria ultralliberal? espanyolista? 
Què n’ha de dir ERC?

L’AJUNTAMENT I ELS PRODUCTES 
FINANCERS TÒXICS
En el moment de la disbauxa financera, 
l’Ajuntament de Tiana es va embolicar en 
una operació econòmica per construir 
equipaments, sense posar-hi diners 
inicialment, acceptant pagar un cost 
desorbitat per maquillar l’endeutament. 
El rescat de la concessió demanial l’any 
2008 va posar fi a aquesta operació. 

Aquest any s’ha celebrat conjuntament la 
Festa Major Petita i el Tast Tiana, i aquesta 
no ha estat la única novetat.
El Tast Tiana es va situar per primer cop 
a la Plaça de la Vila i als Jardins Lola 
Anglada. A més, es va organitzar una 
Fira de comerços al voltant del Tast. 

És evident que hi ha coses a millorar: 
l’espai de la Plaça va quedar una mica 
limitat per a la quantitat de gent que va 
assistir; els concerts, El Bar de Baix i Y la 
Maté, que estaven en un espai fantàstic, 
van patir el soroll de la Plaça, 
on continuava la gresca del Tast; i, 
al ser novetat i pel recorregut que tenia, 
la Fira no va tenir tots els visitants que 
s’esperava. Tot i així, fem una valoració 
molt positiva de la iniciativa de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, 
ja que el Tast va tenir un èxit espectacular: 
es van vendre més de 4.000 tiquets 
en tres dies! El primer dia vam doblar el 
nombre d’assistents de l’any passat. 

Els restauradors de Tiana van fer un 
esforç molt gran per cuinar per tanta 
gent sense tancar els seus restaurants i 
van cuinar plats exquisits, la més sincera 
enhorabona! I no cal dir que gaudir dels 
vins i caves de la nostra terra amb aquests 
plats va ser, com cada any, digne de 
repetir! Una nova demostració de la gran 
qualitat gastronòmica de la nostra vila.

La Festa Major Petita va estar plena 
d’activitats familiars i infantils durant els 
quatre dies que va durar. Va coincidir amb 
la celebració dels 15 anys de la Biblioteca 
Can Baratau que va organitzar l’hora 
del conte amb la Llegenda dels Nassos 
acompanyada dels nostres Cavaller i 
Novícia; els més petits estaven encantats! 

I volem fer una menció especial al 
Col·lectiu Dr. Mascaró, que va organitzar 
dos nits de festa i concerts que van ser 
tot un èxit. Els tianencs i tianenques vam 
poder gaudir de l’immillorable Maskaroke 
dels De Mortimers, i dels fantàstics 
concerts de Susis and the Waitlords i dels 
Veïns, sense oblidar els incansables Dj’s 
Mascaró. La Festa Major Petita de Tiana va 
ser gran, molt gran. 

L’enhorabona a tothom qui la va 
fer possible!

1. Gestió econòmica. L’Ajuntament 
ha passat en dos anys de l’insolvència 
econòmica a una situació de solvència. 
De -1.680.000€ al 2011 a + 838.061€ 
al 2012.
2. Les persones. Malgrat les retallades, 
hem estat capaços de mantenir o millorar 
els serveis públics municipals, entre 
d’altres, la recollida selectiva amb el nou 
parc de contenidors.
3. Apostes pels menys tenen: Tarifació 
social a l’Escola Bressol Municipal o 
el pagament de les taxes judicials per 
denunciar l’estafa de les preferents.
4. “Tiana ets tu. Moments per fer poble” 
concreta actuacions als “barris” de Tiana. 
Del carrer Escalfapé als Vessants, 
La Bòvila, La Virreina i Can Gosch 
entre 2013 i 2014.
5. Creació d’un corredor lliure de vehicles 
per fomentar el comerç especialitzat i de 
proximitat. 450.000 euros de la Diputació 
de Barcelona es destinen a pacificar el 
trànsit al centre de Tiana.
6. Transparència. Publiquem quins són 
i com s’utilitzen els recursos municipals. 
Les sessions informatives sobre la situació 
econòmica de l’Ajuntament en són 
un exemple.
7. La congelació dels impostos 
focalitzada en l’IBI. En dos anys hem 
baixat el tipus en 7 centèssimes, passant 
del 0,55 al 0,48 l’any 2013.
8. Responsabilitat social. Acords amb les 
empreses de serveis d’actuacions envers 
Tiana per celebrar activitats inèdites al 
poble, com l’encesa de l’arbre de Nadal 
o Tiana Negra i patrocini de “clàssics” 
com el Tast Tiana.
9. Cooperació entre municipis: Policia 
Local amb Montgat o altres convenis de 
col·laboració (Vilassar de dalt, Sant Adrià 
del Besos, Montgat...) que milloren 
els serveis al poble.
10. Proximitat. Comunicació amb 
l’alcaldessa és transparent i immediata. 
S’ha millorat la resposta i la gestió 
de queixes/suggeriments al nou web 
de l’Ajuntament.

L’equip de govern seguirà treballant per 
consolidar els avenços aconseguits i 
assolir noves fites. Amb el vostre suport, 
aviat tindrem la Tiana que tots i totes 
sempre hem volgut.
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Acomplim 10 promeses 
en aquests dos anys

Tast Tiana i Festa Major Petita
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Horaris Regidors de Govern

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

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

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

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

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

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

Regidors sense delegació

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

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

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

El mes de Juny de 2011 , un nou equip  
municipal , de PSC i ERC, va prendre 
possessió del Govern de Tiana. Passats 
dos anys i, a meitat del mandat volem fer 
una avaluació de la tasca desenvolupada. 
Donat escàs espai que disposem en 
aquesta revista, ho ampliarem en el 
proper butlletí de CiU.

 CiU, durant els dos anys de nou govern 
transcorreguts, ha intentat ajudar 
i oferir la seva col·laboració. Pensant que 
el que convenia era sumar i ajudar en 
tot el que ha convingut en benefici del 
nostre poble. Hem tingut la disposició i, 
no ho hem aconseguit per la manca de 
receptivitat d’ERC i PSC.

Aquesta és la nostra valoració; durant 
el primer any del mandat , denunciàvem 
la falta d’actuació i de decisions per 
part del equip municipal , es va perdre 
un any preciós i, el que això ha suposat 
ha estat la manca de serveis i cost per 
a tots. El segon any hem vist decisions 
molt transcendents que, a criteri nostre, 
no han estat correctes o es podien haver 
millorat, però, les nostres propostes 
no han estat recollides.  

Ens sap greu veure als responsables 
del Grup municipal de ERC sense acció 
pròpia i fent seguidisme del que ordena  
el PSC , això sí; un Govern minoritari amb 
el recolzament sempre incondicional del 
regidor del PP. El tripartit a Tiana 
és vigent. Una llàstima!

Els regidors del grup PSC, estan totalment 
tapats per l’acció de l’alcaldessa. A CiU 
estem molt allunyats i som crítics amb 
les seves maneres de fer , narcisistes, poc 
col·laboratives, molt populistes i, amb 
actituds de desconsideració i menys preu 
amb tothom.     

Un Govern i una acció municipal amb 
moltes mancances, sense maduresa 
i sense assumpció de responsabilitats. 
Amb situacions de compromís, la culpa 
és sempre, de l’equip de govern anterior, 
CIU-GENT o del Govern de la Generalitat.
Després de dos anys, tots els tianencs 
hem de demanar una notable millora 
en la gestió del Govern, i que a hores 
d’ara no ho han fet. Tiana s’ho mereix 
i ho necessita.

Ja fa dos anys!

Como en mi escrito anterior insisto en que 
estamos viviendo unos tiempos en los 
que parece un sin sentido, o un trágala, 
mucho de lo que está aconteciendo.

Si no recuerdo mal, fui presidente 
de la mesa por edad, en la sesión de 
constitución del Ayuntamiento derivado 
de las últimas elecciones municipales. La 
sesión se celebro el 11 de junio de 2011 y 
también recuerdo que en la misma, a cada 
uno de los componentes de la mesa, 
les pedí:

“Juráis o prometéis, por vuestra 
conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones de regidor o regidora del 
Ayuntamiento de Tiana, con lealtad al Rey, 
guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado”.

Recuerdo que cada uno lo hizo como 
creyó conveniente y se obligo a ello. 
Después votaciones y proclamación de 
nuestra Alcaldesa, a la que volví a hacer 
prácticamente la misma lectura o petición 
anterior. Entiendo que el cumplir la Ley, 
es obligación de todos nosotros, también 
entiendo que el que incumple la Ley es 
el no cumplidor y que llegados a esta 
situación, el que actúa correctamente 
es el que actúa de forma consecuente 
haciéndola cumplir. No obstante parece 
que ha algunos no les gusta que se lo 
recuerden y quieren enmascararse en no 
sé qué afrentas y ataques al pueblo y a la 
convivencia ciudadana?
No es la Administración municipal la que 
tiene en su caso que modificar las Leyes, 
evidentemente existen otros cauces y 
cada grupo político, con la fuerza que le 
dan los ciudadanos que escogen la opción 
que creen que mejor los representa, la 
que en otros ámbitos tiene poder para 
ello, también según la Ley.

Creo que cuando uno incumple y no está 
de acuerdo con la Ley debe planteárselo 
muy seriamente y no actuar de forma 
contradictoria sin más.
Recomiendo otra vez releer la 
Constitución y así, saber porque tenemos 
que trabajar si es que deseamos que 
alguno de sus puntos sea modificado 
haciéndolo en otros foros, el nuestro 
bastante tiene con mantener bien 
administrados a nuestros convecinos.
 También como en el anterior escrito, 
acabo como empezaba, recordando 
a todos el cumplir lo jurado o bien 
prometido, aunque haya sido por 
imperamento legal

Cumplir lo jurado o prometido
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