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Alfredo Martínez  
Periodista esportiu

Des de la finestra de la meva habitació, 
a la urbanització de Les Costes, albiro el 
mar. Dia rere dia, matí rere matí. Un petit 
plaer que per a molts barcelonins pot ser 
quelcom de rutinari, però que per a mi 
-i els meus amics de terra endins- és un 
gran privilegi. I el tinc a tocar. Un dels 
molts plaers que m’agradaria preservar.

Sent un xic egoista, crec que hauríem 
de conservar l’encant d’aquesta placidesa 
i d’aquesta puresa (llunyana del soroll 
i de la velocitat que malauradament 
l’envolta). O dit d’una altra manera, 
el comptar amb tots els avantatges 
tecnològics d’una gran ciutat i, també, 
d’altres d’estratègics pel fet de formar 
part del cinturó metropolità. A banda de 
mantenir la vessant romàntica i tradicional 
que fa més d’un segle cercaven els 
estiuejants de Barcelona i Badalona. 
Ja en sabien prou què s’empallegaven!

Sorprenentment són molts els que encara 
no coneixen els encants i les virtuts del 
poble. El seu secretisme el protegeix. 
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La veu que canta els gols del Barça 
és a prop. Fins i tot, podríem sentir-la 

millor si abaixem la ràdio. 
L’Alfredo, advocat de formació, 

retransmet de vegades els partits 
des de casa seva, a Tiana. Tot i que 

passa mitja vida als aeroports. 
Ho fa per a Onda Cero. 

Ha treballat també a la televisió. 
I en premsa. El 2011 va obtenir 

el Premi Nacional de l’Acadèmia 
de Ràdio espanyola a la millor 

narració esportiva. 
Té com a referents a José Mª García 

i a Joaquim Mª Puyal. 
Cuida la veu al màxim. 

No en va és la seva eina de treball. 
Res, doncs, d’aires condicionats. 

Ni de gelats, és clar.

18CATERVA
D’art i d’artistes
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Em sobta com molts barcelonins, tan a 
prop i tan lluny, desconeixen les bondats 
de Tiana. Clar que perdria el seu secret, 
aquesta mena d’encanteri que amaga 
un dels seus privilegis: la tranquil·litat. 
Quan parlo d’aquest poble, ho faig amb 
orgull, sense cap tipus de presumpció. 
Tothom que em visita, amics o familiars, 
s’emporta una grata impressió. 
Ells també en són conscients dels 
nostres privilegis. Sobretot en els temps 
que corren.

Tan lluny i tan a prop...

Ara farà tot just 10 anys que visc a Tiana. 
I cada dia estic més enamorat d’aquest 
poble. Un veritable descobriment quan 
mirava de fugir de la gran ciutat. Vaig 
visitar Teià, Cabrils o Alella. Però al final, 
allò que buscava era molt més a prop 
del que em pensava. Un lloc tranquil i 
agradable que em permetés tenir a tocar 
el brogit de la gran urbe i, alhora, gaudir 
de la calma. Sigui com sigui, el vaig 
trobar. Oi tant que el vaig trobar! I a més, 
per pura casualitat. Beneïda casualitat!

En un ofici tan tens i estressant com és 
el periodístic, on ens movem amb la 
immediatesa de la informació, restar en 
contacte amb allò quotidià -el dia a dia- 
és tot un privilegi. I encara més, comptar 
amb un recés de pau com el que es pot 
trobar a Tiana. Poder abstreure’s de la 
duresa habitual de l’ofici tot passejant 
pels carrers antics del centre del poble, 
assaborint el gust d’allò vell. Amb el luxe 
afegit d’estar a prop d’una ciutat com 
Barcelona, però sense patir els habituals 
problemes de trànsit, per exemple. 3

En un ofici tan tens 
i estressant com el periodístic, 

és tot un privilegi comptar 
amb un recés de pau 

com Tiana
Alfredo Martínez
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Ancorat al capdamunt de la Conreria, 
aquesta fàbrica de valors es presenta al 
món. És l’ull que tot ho veu. El far que tot 
ho il·lumina. La veu dolça que recomana 
abaixar el ritme. El 1998 l’antic seminari 
va donar pas a nous visitants de la mà de 
la Fundació Pere Tarrés. La serralada de 
Marina és l’entorn ideal perquè casals, 
esplais, centres d’acollida o qualsevol 
tipus de grups vinguin a desconnectar. 
Però no només. 

Arts aplicades
La casa de colònies, amb capacitat per a més 
de 300 persones, s’ha adaptat a les necessitats 
dels nous usuaris. Compta amb un teatre 
totalment equipat (fet que l’ha posat en 
l’agenda de moltes companyies teatrals que 
hi assagen) o amb una sala de ball acabada 
d’estrenar. Unes instal·lacions que han permès 
revalidar, per cinquè any consecutiu, el segell 
de qualitat turística SICTEC (Sistema Integral 
de Qualitat Turística de Destinació) que 
promou la Secretaria d’Estat de Turisme.

Des de la seva posició privilegiada tot 
es veu d’una altra manera. Hi ha marge 
per relativitzar. Es troben a només 
15 kilòmetres de Barcelona i tenen la 
Cartoixa de Montalegre (i Tiana) als seus 
peus. Acaben de passar l’època més forta 
de l’any, l’estiu. Però res no s’atura. 
Obren tot l’any. Com molt bé diu l’Ana, 
tothom és benvingut a aquest “castell”: 
“Rebem des d’escoles de música a 
practicants de ioga, corals, grups de 
colònies o, fins i tot, seguidors de les 
competicions de Fórmula 1”. 

Un entorn plàcid adaptat als pics de 
màxima afluència. Les renovades cuines 
poden abastir les necessitats de més de 
400 comensals. Un passat com a seminari, 
i una proximitat amb els cartoixans, que 
els fa sentir compromesos amb el pes de 
la història i els anima, alhora, a innovar. 

Fa anys molts tianencs visitaven les 
piscines durant les calorades d’estiu. 
Ara, l’aigua i l’aprenentatge de valors 
es combinen des de les alçades de la 
Serralada de Marina, a més de 300 metres 
sobre el nivell del mar.

Alguns dels valors que promou la 
Fundació Pere Tarrés a les instal·lacions 
de la Conreria són la cooperació 
i la solidaritat. I té mèrit, sobretot si 
tenim en compte que Franco va visitar 
l’antic Seminari el 25 de maig de 1947 
per parlar de la batalla de Belchite 
(Saragossa), enfrontament que tingué 
lloc durant la Guerra Civil Espanyola. 

Ara, però, recórrer les seves instal·lacions 
és fer pedagogia de la cultura de la pau. 
Una de les responsables de la casa, 
l’Ana Subijana, n’està molt orgullosa 
de les sales-taller: “Les jornades les 
imparteixen monitors de la pròpia 
fundació”. Els alumnes queden 
impressionats. Han adaptat diferents 
espais recreant entorns com ara el Txad 
(amb un gran arbre baobab al centre), 
Tanzània (un poblat amb la seva pròpia 
escola), el Magrib (amb desert i haima 
inclòs) o l’Egipte faraònic. Un viatge 
per diferents països sense sortir de la 
Conreria. I uns decorats que serveixen 
per explicar la importància de l’aigua, els 
diferents tipus de menjar o l’existència 
d’altres religions. 

La petja d’en Pere Tarrés
La fundació que porta el nom d’aquest 
beat i metge manresà del segle XX 
és l’encarregada del bon funcionament 
de la casa de colònies. Una xarxa 
de centres l’objectiu dels quals és 
l’enfortiment del teixit educatiu i dels 
valors pròxims a l’humanisme cristià. 
En gestionen molts, repartits per 
Catalunya i més enllà. 

Un cop el seminari de la Conreria 
va deixar de funcionar, la fundació 
se’n va fer càrrec l’any 1998. Va posar 
l’accent en la cooperació i la solidaritat, 
complementant així el programa 
educatiu d’altres centres de colònies 
especialitzats en l’educació ambiental. 

Rebem 
des d’escoles de música 

a practicants 
de ioga
Ana Subijana

Les jornades 
sobre cooperació i solidaritat 

les imparteixen monitors 
de la pròpia fundació

Ana Subijana

CASA DE COLÒNIES LA CONRERIA
Aprenent valors



ÉS D’ACTUALITAT

Escola d’adults 
Timó

Cursos:

• Curs per a l’obtenció del Graduat 
   en Educació Secundària (ESO)
• Preparació per a la Prova d’accés 
   a Grau Mig
• Preparació per a la Prova d’accés 
   a Grau Superior
• Llengua catalana, diferents nivells
• Anglès oral, diferents nivells.
• Informàtica, tablet i mòbils 
   nivell d’usuari.
• Etapa Instrumental, 
   reforç dels coneixements bàsics.

Inscripcions:

• Del 3 al 10 de setembre (matí) 
i 7 i 9 de setembre (matí i tarda): 
Curs de Graduat en Educació Secundària 
i Prova d’accès a Grau Mig.
• Els dies 21, 22 i 23 de setembre 
(matí i tarda):  
Inscripció per a la resta de cursos.

Horari de matí: De 10.00h a 13.30h.
Horari de tarda: De 17.00h a 20.00h.

6 7

Educació continuada d’acord 
amb les necessitats de cada etapa i edat

ÉS D’ACTUALITAT

Durant la setmana del 15 al 20 de 
juny, la Biblioteca Can Baratau, la 
Sala d’Exposicions i les instal·lacions 
esportives han estat el punt neuràlgic de 
les conferències, taules rodones i clínics 
esportius de la SETMANA EDUCASPORT. 

En aquesta segona edició s’ha volgut 
canviar l’estructura envers l’any passat 
afegint taules rodones i clínics esportius 
per fer les sessions més dinàmiques 
i entretingudes. 

Ens agradaria destacar la gran rellevància 
dels ponents d’aquesta segona edició. 
Hem comptat amb professionals com 
Àlex Garcia (Director esportiu de l’escola 
de futbol base del RCD Espanyol), 
Daniel Florit (metge del FCBarcelona 
de Futbol sala), Ricard Torquemada 
(Catalunya Ràdio i TV3), David Salinas 
(diari Sport), Alfredo Martínez (Onda 
Cero), Rafa Vecina (ex jugador ACB i ex 
selecció espanyola de bàsquet), Raquel 
Gonzalez (marxadora olímpica), Julieta 
Franco (jugadora professional hoquei 
herba i selecció argentina), Elena Gómez 
(arquera professional), Lluc Muñoz 
(Jugador de rugbi professional), Dani 
Moreno (preparador físic professional, 
Joventut de Badalona), Marc Llinàs 
(ex seleccionador absolut femení 
espanyol de voleibol), Joan Antoni 
Fernandez (seleccionador absolut català 
de futbol sala), Jordi Ruiz i Núria Roger 
(patinadors internacionals), Miquel Nolis 
(ex entrenador jugadors ACB), Joan Ribas 
(coach esportiu especialitzat en tennis) 
i David Fernandez (entrenador cadet 
A RCD Espanyol).

Així doncs, des de la Regidoria d’Esports 
valorem molt positivament la rebuda 
que ha tingut entre tots els tianencs.

Setmana 
Educasport

Eines contra 
l’atur juvenil

Aquest programa, és una iniciativa 
d’àmbit europeu per reduir l’atur juvenil. 
Va dirigida a joves a partir dels 16 fins 
els 29 anys, que no tenen feina i que no 
s’estan formant en l’actualitat (estudis 
reglats). L’objectiu és garantir que els 
i les joves menors de 29 anys puguin 
rebre una oferta d’ocupació, d’educació 
contínua o un període de pràctiques 
després d’acabar l’educació formal 
o quedar a l’atur.

Més enllà del requisit d’edat, els i 
les joves interessats/des a accedir al 
Sistema de Garantia Juvenil han d’estar 
empadronats a qualsevol municipi de 
Catalunya, tenir la nacionalitat espanyola 
o ser ciutadà/ana de la Unió Europea, o 
tenir autorització per residir en territori 
espanyol que habiliti per treballar.

Tant si heu acabat d’estudiar i voleu 
explorar el mercat laboral, com si no 
vau acabar els estudis i ara us agradaria 
tornar-hi, teniu a la vostra disposició un 
servei que us facilitarà el camí. Un cop 
accediu al programa de Garantia Juvenil 
es buscarà l’actuació o les actuacions que 
més s’adaptin al vostre perfil i situació 
en un termini màxim de quatre mesos.

El dimecres 23 de setembre a les 12 
del mati, al Casal de Joves (l’Escorxador), 
se celebrarà una sessió informativa 
adreçada als i les joves que estiguin 
interessats/des i compleixin els requisits 
per accedir al programa. 

La llar de persones 
grans: espai 
de referència

Un cop consolidades les funcions 
i activitats que, fins ara, s’han dut a 
terme, des de la Llar de Persones Grans, 
-juntament amb l’equip de govern- 
volem ampliar els serveis que oferim. 
Fer que la Llar sigui un espai de 
referència per a la informació i orientació 
comunitària dels majors de 55 anys i, 
a la vegada, serveixi per prevenir, 
detectar i integrar a persones amb 
situació de vulnerabilitat.

Volem vetllar perquè les persones grans 
se sentin plenament representades en 
tots els àmbits de la nostra comunitat, 
recuperant la seva mirada (i el seu valor 
social) i incorporar-la en una participació 
activa per una societat per a totes 
les edats.

Volem que les persones grans visquin 
plenament dins els principis dels seus 
drets i deures i tinguin a la Llar un lloc 
on desenvolupar les seves potencialitats 
i accedir als diferents recursos educatius, 
culturals, espirituals, d’oci i temps.

Dignitat, independència, autorealització, 
assistència i participació.
Dels cinc principis temàtics proposats 
per les Nacions Unides, descrits als 
documents dels Drets Humans per a 
les persones d’edat, els de dignitat, 
independència i autorealització fan 
referència a la vessant més individual 
i personificable de l’ésser humà. 
En la mesura que hom rep assistència 
i que s’implica des de la participació, es 
facilita l’assoliment dels principis més 
individuals. Els principis d’assistència 
i participació ens permeten assolir 
l’autorealització personal, basada en la 
independència, per aportar-nos qualitat 
i dignitat humana.
Us esperem, doncs!

La Regidoria d’esports valora molt 
positivament aquesta segona edició 
de formació esportiva

Tiana des de la mirada 
de les persones grans

Programa “La Garantia Juvenil”

Grup de suport 
emocional i ajuda 
mútua (GSAM)

El proper mes d’octubre, Serveis Socials 
amb el suport de la Diputació i la 
Fundació Hospital de Mataró, iniciaran 
un GSAM adreçat a persones cuidadores 
no professionals. 

L’objectiu del grup és millorar la qualitat 
de vida de les persones cuidadores no 
professionals i de les persones en situació 
de dependència.

Es tracta d’un recurs que promou el 
suport emocional i la relació entre 
persones cuidadores que comparteixen 
una mateixa problemàtica, per tal que se 
sentin recolzades en el procés de cura de 
la persona en situació de dependència.

El que es pretén és:
• Generar vincles de relació, recolzament 
i d’ajuda mútua entre les persones 
cuidadores perquè puguin compartir 
l’experiència de cuidar d’una 
manera satisfactòria.
• Oferir estratègies al cuidador/a perquè 
gestioni favorablement necessitats 
i conflictes.
• Donar suport al cuidador/a per a la 
gestió d’emocions i sentiments que 
surtin durant el procés de cura per tal de 
prevenir i evitar situacions d’esgotament.
• Informar a les persones cuidadores 
dels diferents recursos de suport del 
seu territori o de les diferents entitats 
públiques i privades.

El grup estarà format per un màxim de 
15 persones i es faran 10 sessions d’hora 
i mitja, amb una periodicitat setmanal. 

Per a persones cuidadores no professionals

eBiblio 
Catalunya

L’eBiblio Catalunya és el nou servei 
de préstec de llibres electrònics de les 
biblioteques públiques de Catalunya.
Teniu a la vostra disposició una col·lecció 
inicial de més de 1.900 obres de ficció i 
coneixements, abastant un gran ventall 
de gèneres de ficció i de temàtiques, 
en català i en castellà. Hi trobareu tant 
llibres per a adults com per a infants: 
novel·la, novel·la juvenil, contes, còmics, 
poesia, teatre, llibres de ciències socials, 
de desenvolupament personal, d’esports, 
viatges, informàtica, etc.

Què necessitem per poder accedir 
a l’eBiblio?
Simplement disposar del carnet de 
préstec de qualsevol biblioteca pública 
i d’un compte de correu electrònic.
Un cop tinguem el llibre digital en préstec, 
disposarem de 21 dies per llegir-lo. 

Com podem llegir-nos el llibre?
Ho podem fer de tres maneres:
• Amb la reproducció en temps real 
(streaming). Ho podem fer amb qualsevol 
navegador d’un ordinador personal o bé 
amb el navegador d’altres dispositius (de 
tauleta o de telèfon intel·ligent). Cal clicar 
simplement el botó “llegir”.
• Amb la lectura “Cloud” (núvol), per mitjà 
de l’aplicació eBiblio Catalunya, que 
trobareu disponible per a Android i IOS. 
Així ens podem descarregar l’aplicació 
en 5 dispositius mòbils diferents. Quan 
haguem sincronitzat els documents en 
préstec, els podrem llegir sense haver 
d’estar connectats a Internet.
• Descarregant-nos el llibre en un 
ordinador personal o en un lector de 
llibres electrònics (e-readers) que sigui 
compatible amb DRM d’Adobe. Si ho 
fem d’aquesta manera, per poder llegir 
els llibres, ens haurem d’instal·lar abans 
l’aplicació gratuïta Adobe Digital Editions 
i disposar d’un compte Adobe ID.

El nou sistema de préstec de llibre 
electrònic a les biblioteques catalanes

Per fer les inscripcions 
cal adreçar-se a l’Ajuntament. 

Plaça de la Vila, s/n.  
Tel. 93 465 75 25 

Si hi ha places, l’escola d’adults manté 
la matrícula oberta durant tot el curs 

en els grups de llengua catalana, anglès, 
etapa instrumental, informàtica 

i proves d’accés. 

Per a informació o preinscripcions truqueu 
a l’escola Tel. 93 469 01 72 

o envieu un correu electrònic a: 
timo@diba.cat

Per a més informació, podeu adreçar-vos 
al Punt d’Informació Juvenil (l’Escorxador), 
a Serveis Socials de Tiana: Tel. 93 465 75 25,  

o bé al web: 
http://garantiajuvenil.gencat.cat/
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ÉS D’ACTUALITATÉS D’ACTUALITAT

La Festa de l’Esport 2015 que es va 
celebrar el dia 26 de juny a la Sala Albéniz 
va ser tot un èxit amb la participació de 
més de 300 persones entre esportistes, 
entrenadors, directius esportius, 
membres del jurat, regidors i tècnics.

Un any més es va comptar amb 
la col·laboració de l’Skate com a 
presentador i amb els membres del jurat 
de la Festa de l’Esport: David Salinas, 
Sónia Rocasalva, Rafa Vecina, Fernando 
Viso, Lluc Muñoz, Elena Gómez 
i Jordi Marí.

És una festa molt esperada per tots 
els esportistes, per les entitats esportives 
i per tots els tianencs i tianenques. 
Es van repartir fins a un total de 
12 premis: 

• Oscar Navarro (Club Bàsquet Tiana) 
com a MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ
• Inès Aragunde (Club Natació Kallipolis) 
com a MILLOR ESPORTISTA FEMENÍ
• Aniceto Riera (CCE Tiana) 
com a RECONEIXEMENT AL MILLOR 
DIRIGENT
• Victor Blaya (Associació Esportiva 
Tiana) com a MILLOR ENTRENADOR 
DE FORMACIÓ
• Guillermo Castillo (Associació 
Esportiva Tiana) com a MILLOR 
ENTRENADOR DE COMPETICIÓ
• Benjamí A (CCE Tiana) com a MILLOR 
EQUIP DE FORMACIÓ MASCULÍ
• Categoria B (Club Patinatge Tiana) com 
a MILLOR EQUIP DE FORMACIÓ FEMENÍ
• Sots 21 preferent masculí (Club 
Bàsquet Tiana) com a MILLOR EQUIP 
DE COMPETICIÓ MASCULÍ
• C Petites (Club Patinatge Tiana) com 
a MILLOR EQUIP DE COMPETICIÓ FEMENÍ
• AMPA Lola Anglada i Tiziana 
com a MILLOR ESCOLA ESPORTIVA
• Club Excursionista Tiana com a 
RECONEIXEMENT a la MILLOR ENTITAT
• Campus Day com a RECONEIXEMENT 
AL MILLOR ESDEVENIMENTS

Festa 
de l’esport

Entitats i esportistes es reuneixen 
a la Sala Albéniz per rebre 
els premis esportius

Reconeixement als patrocinadors de les 
diferents entitats del municipi.

També es varen fer diferents mencions 
a esportistes tianencs.

A més dels diferents gags que va fer el 
presentador de la gala, al finalitzar es va 
oferir una degustació de vins i caves als 
assistents, cortesia de Parxet, Joaquim 
Batlle i Alta Alella, acompanyat per un 
petit aperitiu.

Tranversalitat 
i perspectiva 
de gènere

Un dels objectius de la Regidoria 
d’Igualtat és impulsar la transversalitat 
de gènere. O sigui, integrar la perspectiva 
de gènere en tots els àmbits de la 
societat, prestant atenció a la realitat 
diferenciada de les dones i els homes i 
dissenyar actuacions que s’hi adaptin o hi 
donin resposta des d’un nou enfocament 
per aconseguir la igualtat entre ambdós.

En aquest sentit entenem que no 
només s’han d’implementar accions 
específicament adreçades a les dones, 
sinó dissenyar i avaluar el conjunt 
de les polítiques públiques sota el 
criteri d’identificar i preveure les seves 
repercussions diferenciades sobre 
els homes i les dones. Un canvi en el 
concepte d’igualtat de gènere més ampli 
que l’existent requereix un enfocament 
global que combati explícitament el 
sistema patriarcal, centrant-se en les 
causes múltiples i entreteixides que 
creen una relació desigual entre els 
sexes amb desavantatge de les dones 
en diferents sectors com família, treball 
remunerat, política, sexualitat, cultura i 
violència masclista. La incorporació de la 
perspectiva de gènere significa abordar 
els problemes d’igualtat de gènere 
dins de les tendències dominants de la 
societat, i en polítiques específiques 
integrar la coeducació com a eina  
didàctica de la Igualtat, donant el valor 
just a les diferents aportacions fetes per 
les dones i pels homes i treballar pel 
desenvolupament humà en condicions 
de llibertat i equitat. Aquesta tasca 
coeducadora, a banda de portar-se a 
terme a les escoles i instituts, s’ha de 
fer extensiva a altres àmbits: esplais, 
centres juvenils, instal·lacions esportives, 
escoles d’adults i llars de persones grans... 
incorporant-ne la perspectiva de gènere. 

La incorporació de la perspectiva de gènere 
significa abordar els problemes d’igualtat 
entre dones i homes

El 18 d’octubre Tiana 
pedalarà per mitigar 
el canvi climàtic 

Sota el lema “Tria. Canvia. Combina”, 
se’ns proposa combinar diferents formes 
de mobilitat i fer ús de la diversitat de 
mitjans de transport per poder reduir l’ús 
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. Escollir 
el transport públic col·lectiu per anar a 
la feina, caminar o moure’ns en bicicleta 
sempre que sigui possible en comptes 
d’agafar el cotxe pot ser una bona manera 
de contribuir en la reducció d’emissions 
de CO2, que són els gasos responsables 
de l’efecte hivernacle i a més, millorar 
la nostra salut.

El proper diumenge 18 d’octubre 
a les 11h es celebrarà la Pedalada Popular 
per la mitigació del canvi climàtic. 
La jornada, organitzada per la Regidoria 
de Medi Ambient, també compta amb la 
col·laboració de diverses entitats locals: 
Saltamarges BTT, Bike Tiana, AEGI Roger 
de Flor, FUTSAL Tiana i Club Patinatge 
Tiana. Els objectius d’aquesta passejada 
en bicicleta pels carrers de Tiana són: 
fomentar, d’una manera lúdica i festiva, 
l’ús de la bicicleta com a vehicle sostenible 
i segur, conscienciar sobre la importància 
del transport sostenible per millorar la 
qualitat de l’aire i promoure una mobilitat 
activa i saludable. Igual que a les edicions 
anteriors, la pedalada començarà i 
acabarà al Parc de l’Antic Camp de Futbol 
i transcorrerà per diferents carrers de la 
nostre vila. Per finalitzar l’acte es realitzaran 
tallers infantils i es farà entrega dels 
premis del concurs escolar de dibuix de la 
Mobilitat Sostenible i Segura.

De l’11 al 18 d’octubre se celebra 
a Catalunya la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura

Aquest any 2015 la setmana 
educasport i la Festa de l’Esport 

han estat un èxit i des de la 
Regidoria d’Esports volem donar 
les gràcies a les entitats i agents 

esportius del municipi per la 
seva participació i col·laboració; 

esperem seguir oferint 
formació esportiva i lúdica 

de qualitat!
Núria Blasco

Bambolines torna 
amb tres espectacles 
ben diversos

La programació de l’últim trimestre del 
2015 segueix amb la voluntat d’oferir 
espectacles de qualitat i de diferents 
gèneres per tal d’arribar a tots els públics.
Bambolines torna a l’octubre amb tres 
propostes d’espectacles ben diferents 
que esperen atraure al públic familiar.
 
A l’octubre la companyia JAM ens 
convida a participar de l’espectacle Mêtre 
on un personatge peculiar i divertit té 
la insistència de mesurar-ho tot amb un 
metre, i ens farà gaudir de situacions 
còmiques, divertides i tendres.

Produccions Essencials portarà al 
novembre l’espectacle d’actors amb 
titelles on aprendrem a relacionar-nos 
i conviure des de l’humor amb les nostres 
pors. El porquet Da Vinci serà l’encarregat 
de buscar l’ingredient màgic del coratge 
per vèncer les nostres pors.

El punt i final a la programació del 2015 
el posarà l’espectacle de la tianenca Sol 
Homar, amb l’espectacle “Camino de la 
Alegría”, a través del qual es podrà viatjar 
per diferents països de Llatinoamèrica 
influenciats per la cultura africana. 
És tracta d’un concert per a tota la família 
on ens inviten, a grans i a petits, 
a transportant-nos a un univers encantat.

Els espectacles tindran lloc a la Sala 
Albéniz, un diumenge al mes, a les sis 
de la tarda. Les entrades tenen un preu 
de 5 euros.

Omplim la sala Albéniz i gaudim 
dels  espectacles!!! 

Us hi apunteu?

Últim trimestre de 2015



ÉS D’ACTUALITAT

10 11

ÉS D’ACTUALITAT

Ja fa gairebé un any del lliurament 
dels nous cubells de la recollida porta 
a porta que va permetre un increment 
de la recollida de la fracció orgànica en 
quasi 22 tones i una reducció del rebuig 
en 13 tones. Per aquest motiu volem 
felicitar els veïns i veïnes, que amb 
la seva contribució són els veritables 
protagonistes d’aquests resultats i 
animar-los a seguir participant en la 
recollida selectiva per tal de poder gaudir 
d’un poble més net i endreçat. 

De la mateixa manera volem encoratjar a 
tots aquells veïns que encara no han fet 
el pas de participar al porta a porta a fer-
ho i recordar a tots els que no disposin 
dels nous cubells per a la recollida de 
la fracció orgànica i resta que poden 
sol·licitar-los a l’Ajuntament o trucant 
a l’Oficina d’Informació Ambiental, 
i apuntar-se a tots aquells que ja fa anys 
que contribueixen a que Tiana es faci una 
millor gestió dels residus que generem. 

No podem deixar de recordar també la 
importància de treure el dia que toca 
la fracció orgànica o la resta dins el seu 
cubell corresponent.

Tot i l’excel·lent tasca ciutadana, algunes 
persones continuen rebutjant la 
comoditat del servei de recollida porta 
a porta i abandonen bosses d’orgànica 
i rebuig al mig del carrer o a certs 
punts negres com les àrees de recollida 
selectiva del pàrquing de Cals Frares, 
els contenidors del Passeig Vilesa amb 
Joaquima Vedruna o les papereres del 
carrer de Sant Bru. 

Les àrees d’emergència que podem 
trobar a la Catequística o al parc de 
l’Antic Camp de Futbol, sovint es troben 
desbordades degut a que hi ha veïns que 
les utilitzen de manera quotidiana. 

Hem de recordar que una emergència 
és una situació excepcional, i no ha 
de convertir-se en una pràctica diària. 
En altres casos, el problema neix de la 
manca d’informació sobre el reciclatge 
o el desconeixement, des de l’Oficina 
d’Informació Ambiental s’atén a tots 
aquells veïns que tinguin dubtes sobre 
el seu funcionament. 

Per una Tiana 
més neta

L’incivisme el paguem tots

La recollida de les bosses trobades fora 
de lloc va a càrrec del servei de neteja viària 
i no pas del de recollida d’escombraries 
motiu pel qual, cal pagar-ho a part. 
Aquest servei extra té un cost que hem 
de pagar entre tots i totes incloses també 
les persones incíviques que realitzen 
aquests actes. Creiem que és molt injust 
que qui recicla correctament hagi de pagar 
l’incivisme d’altres i convidem a les persones 
que ho fan a rectificar pel bé de tothom 
i del nostre poble.

“Hem de recordar 
que una emergència 

és una situació excepcional. 
Aquest servei extra té un cost 
de 85.000€ aproximadament
que hem de pagar entre tots 

i totes, incloses també 
les persones incíviques.

Però també volem felicitar els 
veïns i veïnes de Tiana, 

que amb la seva contribució 
són els veritables protagonistes”

Xavier Doñate

La FESTA MAJOR ha esdevingut, al 
llarg dels anys, un punt de trobada dels 
tianencs i les tianenques. La festa marca 
un parèntesi en la quotidianitat de la 
vida al nostre poble de manera que 
per uns dies preval, aparentment, el 
“tot s’hi val”. La Festa Major transforma 
l’espai quotidià en l’espai on té lloc el 
ritual festiu. Així, hem de protegir-la dels 
que no la volen i també d’aquells que, 
emmascarats en la festa, aprofiten per 
malmetre. La festa és necessària però cal 
tenir en compte que, per tal que tingui 
un sentit, hem de tenir i deixar molt clar 
que no tots els dies són festa. Finalment, 
no hem de perdre de vista que la nostra 
festa ha d’estar viva, oberta a canvis; 
que es pot modelar, i que s’ha d’anar 
adaptant a les necessitats que genera 
i també al seu propi creixement.

Enguany la Comissió de Festes ha 
proposat, després del rebombori 
ocasionat a la festa major de 2014, 

un canvi per a la nit de dissabte, traslladar 
part de la festa al poliesportiu.  
La implicació d’una colla de joves dins 
la comissió de festes ha permès canviar 
el format de dissabte a la nit. Esperem 
que aquest nou emplaçament sigui 
una decisió encertada.

Les jornades festives d’enguany són molt 
diverses. Les dates de la Festa Major 
faran que aquest any l’estiu s’allargui; 
el primer dia festiu serà el patró de la 
vila, Sant Cebrià, on el protagonisme el 
tindran els més petits amb activitats per 
poder gaudir de la festivitat del municipi. 

Així doncs, dimecres 16 de setembre 
al matí podrem participar d’activitats 
esportives i d’un taller de manualitats, 
a la tarda, després del ja tradicional 
pregó infantil del Consell Municipal del 
Infants, podrem passar una bona estona 
ballant i tenyint-nos de colors a la Festa 
dels Colors. 

Les activitats però començaran com ja 
fa una pila d’anys amb el pòrtic de Festa 
Major, la Mongetada Popular i la cantada 
d’havaneres el dia 10 de setembre i 
finalitzaran el 26 de setembre amb el 
Festival de Patinatge. 

La Festa
Major

Sant Cebrià 2015

El cap de setmana fort d’activitats serà 
el 18, 19 i 20 de setembre on la comissió 
de festes ha treballat de valent per 
encaixar les activitats de cada any, i les 
diferents propostes rebudes. El pregó 
a la plaça de la Vila serà l’encarregat 
d’obrir les activitats que portaran a un 
cap de setmana sense parar, el concert 
a la plaça, l’Enrucada, activitats infantils, 
espectacles, circ, correfoc, sardanes, 
castells, gegants, ball, música... tradició 
i novetats.

Quatre idees bàsiques que la Comissió 
de Festes té en tot moment molt clar a 
l’hora d’organitzar la Festa Major:
1- La festa ha de contemplar-se com a 
espai de trobada.
2- L’acte festiu s’ha de considerar com 
quelcom excepcional.
3- És necessària una implicació de 
tianencs i tianenques en l’organització de 
la festa. 
4- S’ha de tenir en compte que no volem 
que perdi el caràcter local i els trets que 
la identifiquen.

Així doncs gaudim de la Festa Major!!
 



Kids&Us és molt més que classes 
d’anglès, ja que té un univers de 
productes i serveis per garantir 
l’aprenentatge dels seus alumnes. 
Així, ofereix serveis que van des dels 
tallers de cuina (Little Chef ) o hores del 
conte (Storytimes), fins a aplicacions per 
a dispositius mòbils o llibres de lectura 
(www.readmeastory.es/ca/)  
que reinventen els contes tradicionals 
gràcies a l’ajut d’un llapis que parla 

La missió de Kids&Us és aconseguir que 
els nens i nenes del món sencer formin part 
de la gran tribu en què s’ha convertit la 
humanitat. Una tribu plural 
i diversa, però al mateix temps unida per 
una llengua que facilita la comunicació 
i l’entesa: l’anglès.
A Kids&Us acompanyen als infants en 
l’aventura d’aprendre anglès des del primer 
any de vida fins als 18 anys, des de les 
primeres paraules fins al domini de l’idioma.
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o talking pen, passant per tota una 
àmplia gamma d’activitats d’estiu. 

Kids&Us vol facilitar als nens 
i adolescents tot tipus d’eines que 
els ajudin a refermar els coneixements 
adquirits. Només cal fer un cop d’ull a la 
seva botiga online: 
(www.store.kidsandus.es) per veure 
la gran quantitat de suports adaptats 
a les seves necessitats. 

La combinació del mètode Kids&Us 
amb els nous materials d’estimulació en 
l’aprenentatge de l’anglès són eines que 
complementen la dedicació i, sobretot, 
la passió amb què l’equip docent hi 
treballa en cadascun dels més de 200 
centres Kids&Us nacionals 
i internacionals. 

ESPAI PATROCINAT:
Aquesta secció està patrocinada 
per Kids&Us. Si també vols que el teu 
comerç o activitat patrocini aquesta 
secció, envia’ns la teva proposta.

DADES DE CONTACTE:
telèfon: 607 150 244
correu-e: redaccio@tianat.cat

ET SUGGERIM...
Read me a story
www.readmeastory.es/ca/

Online Shop
www.store.kidsandus.es

Tele Kids
www.kidsandus.es/tele-kids/

 
KIDS&US TIANA

Escola d’anglès

Carrer del Centre, 12 - Tiana
934 657 605

tiana@kidsandus.es
tiana.kidsandus.es

www.facebook.com/kids.tiana

 
KIDS&US
el comerç a Tiana

Preparem el nou curs 
2015-2016 amb molta 
il·lusió per seguir oferint 
classes d’anglès i un 
Univers 360º



Rosa Mª Mascorda

Dibuixa amb els peus al ritme de la 
cobla. I fa ballar l’espàtula amb la 
serenor pròpia de l’experiència. Ara farà 
30 anys de la seva primera exposició 
a Tiana. Una data que bé es mereix 
fer la vista enrere. A mitjan anys 80 la 
ingenuïtat que destil·la aquesta filla de 
l’Eixample la va empènyer a visitar la 
Lola Anglada. Volia conèixer el seu parer. 
La mestra va aconsellar-li: “Has de parar 
atenció a la perspectiva”. No fou, però, 
l’únic advertiment.

Un altre dels grans, l’Àlvar Suñol, li 
recomanà: “Has de fer el que surti de tu”. 
Dit i fet. Això sí, sense deixar de banda 
el consell més personal: “La família és el 
primer”. Es va centrar en pintar la natura. 
Gens fàcil, sobretot si tenim en compte 
les limitacions a l’hora de captar, per 
exemple, totes les varietats del verd. 
El resultat són paisatges tianencs, olotins 
o empordanesos que homenatgen els 
grans mestres impressionistes. 
Amb alguna concessió al figuratiu, 
com ara els retrats de nimfes embellides 
amb pa d’or.

Però no només d’art viu la Rosa. Des del 
2011 és el pal de paller de l’Agrupació 
d’Amics de la Sardana. La seva empenta 
es veu reflectida en els aplecs i festivals 
que omplen cada any l’agenda del 
poble. Podríem fer seu l’eslògan: 
“Espardenyes, prohibit descansar!”.

Encara té temps per assistir al club de 
lectura de la Biblioteca Can Baratau. 
Un ritme que és possible gràcies, com 
molt bé diu, “a la meva mala salut de 
ferro”. I a una sensibilitat especial per la 
bellesa. Només així s’entén que la Rosa 
se’n vagi a dormir cada nit acaronada pel 
pinzell rococó de Fragonard.

Pintora i sardanista

Aida González

Es pot fer la volta al món sense mirar-
se el melic? Difícil. De fet, diuen que la 
visió que tenim d’altres cultures varia en 
funció del número de països que hem 
visitat; sobretot, si encara conserven 
un vernís d’exotisme. Paisatges, olors, 
sabors, religions i, també, balls. Sovint 
és inevitable associar un lloc a una 
dansa. Pensem, sense anar més lluny, 
en la dansa del ventre. Però no només. 
N’hi ha d’altres expressions que han 
sabut aplegar tradicions mil·lenàries 
i, a més, irrompen amb molta força a 
Occident. És el cas, per exemple, de 
l’anomenada Dansa Tribal Fusió: el punt 
on s’hi troben el folklore àrab, turc, 
beduí, hindú o zíngar. 

L’Aida González és una mena 
d’ambaixadora d’aquestes danses a 
Barcelona. Malgrat la seva joventut, 
porta anys donant-les a conèixer. 
Ha creat la companyia Elfikas, amb la 
que presenten els seus moviments 
sensuals i precisos a terrasses d’estiu 
i festes benèfiques. A banda de fer-ne 
també d’aquest art un ús més social 
i compromès, participant en tallers 
per a adolescents conflictius o nens 
amb discapacitats. 

“El que busquem amb l’ensenyament 
d’aquestes danses ancestrals és activar 
l’estimulació del nostre cos”, diu l’Aida. 

Qui s’animi a fer un viatge a través del 
cos la pot trobar a la Llar de Persones 
Grans de Tiana, entre espelmes, encens 
i moviments corporals. En perfecta 
harmonia amb músiques d’allò més 
hipnòtiques i embriagadores.  

Professora de Dansa Tribal Fusió
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SOM 
Tiana

tiana’t, sardana’t tiana’t, fusiona’t
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Els agustins adquirien en subhasta l’heretat 
anomenada Mas Pascual (o Mas de l’Argent 
en el moment de la venda) a causa dels 
deutes contrets pel seu propietari: 
Mateu Sanar i Argent. Pel paller i la resta 
de dependències hi passava el camí públic 
que menava a l’església parroquial. Limitava 
a ponent i al nord amb el mas de l’Andreu 
de Plassa dels agustins. Al ser contigües 
i compartir el nom, Mas Pascual, fa pensar 
que havien estat una sola propietat.

Els frares de Sant Agustí de Barcelona 
adquireixen la casa Andreu de Plassa, 
esmentada amb el nom de Pascual en un 
document datat l’any 1481 (i més antigament 
com a Mas d’en Fuster). Pascual i Fuster eren 
noms antics a Tiana. Un document del 1398 
en parla de Joan i Bernat Pascual; un del 1372 
cita un tal Bernat Fuster. L’any 1584 en Joan 
Marí atorgà en precari el mas Pascual-Fuster 
a Bartomeu Andreu, quedant en domini 
de la Casa Marí.

Un tercer mas, anomenat antigament Sala, 
després Sanromà de Plassa i darrerament 
Trias, va ser comprat a Jaume Cordellas 
també pels agustins. Limitava al nord amb 
una altra de les seves propietats (mas 
Pascual) a través del camí anomenat del 
Fons. Al segle XVI aquest mas va pertànyer 
a Joan Trias -pagès de Sant Ginés de 
Vilassar-, àlies Sanromà, per viure al mas 
Sanromà de Plassa. El 1614 l’adquiria la 
família Alsina, fins vendre’l als frares.

Esteve Bachs, fabricant de cartrons, compra 
la finca als successors d’en Jordi Miralles. 
L’any 1920 entrà com arrendatari Antoni 
Torrell i Solé. El 1925 comença a treballar-
hi Cebrià Vilarnau Cussó, qui es quedà a 
viure a Cal Frares després del seu casament 
amb la filla de l’Antoni Torrell. L’any 1998 
adquiria la casa (més l’hectàrea annexa) 
a la neboda d’Esteve Bachs. Altres terrenys 
d’aquesta i d’altres finques adjacents 
formen l’actual urbanització de Can Gaietà.

El decret conegut com a Desamortització de 
Mendizábal comportà la venda en subhasta, 
per minorar el deute públic, de les propietats 
dels frares agustins el 1835. L’any 1844 Josep 
Molleres havia reclamat el mas Trias, ja que 
els seus antecessors havien venut aquesta 
finca als agustins amb pacte de retrovenda. 
El 1847 Jordi Miralles Gil adquireix en 
subhasta l’heretat anomenada dels Frares, 
amb totes les terres i propietats adjuntes 
situades a Martorelles, Alella i Badalona.

Una urbanització amb arrels monàstiques

DEL MAS D’EN FUSTER 
A CAN GAIETÀ

1709 1736 19031835
Fotografies d’arxiu 
d’en Josep M Toffoli 
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El col·lectiu Caterva ja en porta dues 
exposicions. La primera, sota el títol 

El primer alè, fou el tret de sortida. 
No dubtaren a repetir l’any següent, 

el 2014, amb un epígraf força 
suggeridor: Còlics. Totes dues a la Sala 

d’Exposicions de la Casa de la Punxa 
(El Casal). Enguany en preparen una 

altra, però adverteixen que volen anar 
més enllà dels límits propis d’una 

sala d’art. De moment, però, 
no en donen més pistes. 

Tothom que tingui coses a expressar 
és benvingut. Això sí, sense obligacions 

de cap mena. Quan arriba el moment, 
allà hi són. Remant plegats. 

O conspirant. Però en el sentit original 
de la paraula. És a dir: respirant junts en 

la mateixa direcció. Al cap i a la fi, 
l’art és plural i imprevisible. 

Restarem expectants, doncs. 
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Fent cas al diccionari els podríem definir 
com a desordenats i d’escàs valor. 
Això almenys és el que acompanya la 
definició de caterva, el mot que aixopluga 
un important nombre d’artistes del poble. 
No hi són tots. Clar que tampoc era aquest 
l’objectiu. Només cal veure les disciplines 
i els suports que fan servir per adonar-se 
de la riquesa: fotografia, pintura, gravat, 
escultura o titelles. D’acord. Desordenats. 
Però alhora conscients del pòsit artístic 
de Tiana. Fins al punt de no voler deixar 
passar l’experiència de reunir-se i fer coses. 
Clar que parlem d’artistes. Per tant, el que 
surti de tot plegat ningú no ho sap. 

En Lorenzo Duaso fotografia concerts, 
però no només. “Toco tots els pals”, diu, 
“tret del que considero que són les 
desgràcies humanes”. 

CATERVA
D’art i d’artistes

L’Helena Carreras pintava mandales. 
Ara ha obert un nou camp amb la 
ceràmica: “Necessitava tocar matèria i 
connectar amb el color i la natura”. Pel 
que fa al grup, ho té molt clar: “M’agrada 
perquè ningú no va de divo”. En Fletxa 
(o en Josep Mª Galceran) pinta natures 
mortes a partir de fotografies que fa ell 
mateix. Capta l’instant d’uns models tan 
caducs com són les flors. És hereu de 
l’escola dels germans Santilari. 

Per la seva banda, la Glòria Arrufat 
(Zipit Company) fa titelles. Un art pròxim 
a l’escultura. L’ofici el va perfeccionar 
arran del seu pas pel Marionetàrium del 
Tibidabo. El basc Iñaki Ojinaga dibuixa. 
Està a punt d’exposar a la galeria Agora 
de Nova York. Per cert, va conèixer el 
pintor Mario Tarragó tot passejant el gos. 

De mostrar

De Tiana, l’Iñaki diu que el va atrapar 
l’atmosfera i l’educació dels seus 
habitants. Hem de tenir en compte 
que sap del que parla. Abans d’arribar 
al poble ja havia passat per Teià, 
El Masnou i Alella. L’Elena Llongueras 
s’autoretratava amb un marcat toc naïf. 
Pinta amb rock simfònic de fons. 
Molt terapèutic. Ara és la natura la seva 
protagonista, amb colors vius. 
Té una gran admiradora: la fotògrafa 
Colita. I el Joel Yuste, l’Oriol Casanovas, 
la Montse Sardà, el Pere Francí, 
el Marc Soldevila... 

M’agrada perquè ningú 
no va de divo

Helena Carreras



#tiana
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LA VEU DE TIANA

@tianat_
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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, l’usuari @tianat_ 

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

@JEROCASTELLA
Jero Castellà
Gràcies a tots per venir al Mas 
Blanc, gràcies María, molt 
content de tocar a Tiana, 
Fins aviat !
19-07-2015

20

@Toni_Calvo 
Toni Calvo
CLIMBING “La Conreria”. Pujant 
l’ alt de La Conreria des de Tiana 
#Conreria #Tiana #Maresme… 
instagram.com/p/5c2PsMCBbv/
23-07-2015

@Victoria_Riba 
Victoria Riba Video del 
concierto de ayer en mi Tiana...
no se ve muy bien pero fue una 
noche muy muy mágica. 
Otro… https://instagram.
com/p/5O_GD0TV4_/
17-06-2015

EMPRENEDORS

Cada any arriben a la meta 450 corredors. 
Aquest és el número oficial d’inscripcions, 
però sempre en són més els que 
s’engresquen i fan acte de presència. 
Una cita esportiva que coincideix amb 
la Festa Major. Perquè, a banda del 
ball i de les copes nocturnes, l’exercici 
també pot tenir-hi cabuda. Això sí, res de 
competitivitat. Fet que diferencia aquesta 
cursa de la resta. 

L’Skate n’és el promotor. Ha practicat 
esports sempre, sobretot de caire individual 
(esquí, snowboard i running). Tot i que 
també ha organitzat partits de futbol sala 
al Poliesportiu. Uns partits poc ortodoxos, 
doncs competien equips on es barrejaven 
homes i dones de totes les edats amb... 
pallassos! Res estrany si tenim en compte 
que ell forma part de la companyia de 
clown Los Herrerita, creada el 2005. 

Sigui com sigui, l’Skate subratlla una de 
les causes que el van portar a tirar endavant 
aquesta iniciativa: “Et fas gran, t’engreixes i, 
de cop, et fots a córrer. 

Fins i tot, de nit”. És així com entrà 
en contacte amb el seu veí, en Jordi 
Masdeu, bregat en el món de l’esport 
i a qui li demanava consells durant les 
primeres sessions. Després de fer la 
proposta oficial a l’Ajuntament, van 
contactar amb el Jordi Sanchís perquè 
els fes un cop de mà en la cerca de 
patrocinadors. 

Trobar-li un nom a la iniciativa va ser 
una cursa d’obstacles. A la típica llista de 
propostes van succeir-los els preceptius 
retrets del tipus “és poc comercial” 
o “massa tòpic”. Fins que una conversa 
informal amb el cronista tianenc Josep 
Mª Toffoli va posar-los sobre avís quan 
els recordà que el recorregut passava 
pel Rocar. I es així com es va forçar la “o” 
del disseny definitiu: Enru(o)cada. De fet, 
s’ha de ser un pèl ruc per tirar endavant 
una idea com aquesta i fer diana. 
En qualsevol cas, alguns rucs -dels de 
veritat- es poden trobar a la muntanya 
per on es desenvolupa la cursa. 
Uns exemplars que són propietat del 
celler Quim Batlle.

Enguany serà la quarta edició. 
Repeteixen el circuit de l’any passat. 
Força dur. Però que ningú no s’espanti. 

Es pot fer també caminant. N’hi ha dos 
recorreguts: 13,5 km per als runners 
i 10 km pers a la resta. Tothom és 
benvingut. La sortida serà des del 
Parc dels Teletubbies el dissabte 19 
de setembre. La inscripció inclou el 
dorsal, l’assegurança, l’entrepà i un petit 
obsequi. 10 € que casen perfectament 
amb la pràctica d’un dels esports més 
econòmics: sortir a córrer. “És un afició 
molt popular a causa de la crisi. És barata 
i, a més, et manté en forma”, conclou 
l’Skate. Tampoc no s’oblida mai de 
recordar els gairebé cinquanta voluntaris 
que cada any fan possible l’èxit de 
la cursa.

Per a més informació i inscripcions 
visiteu: www.enrucada.tianat.cat

Skate

Organitzador de l’Enrucada 

Et fas gran, t’engreixes i, 
de cop, et fots a córrer

Skate

Iniciatives 

en marxa

Escola Municipal de Música 
i Dansa de Tiana
Representación final dels 
nostres tallers d’estiu!!!
Hem cantat, ballat i fet teatre. 
Tot un éxit els nos tres petits 
artistas. Gràcies per aquestes 
dues setmanes.
11-07-2015

Fe d’errata:
Les imatges de l’apartat La Notícia del número setembre-
octubre de la Revista Municipal on surt l’Agrupació 
Artística del Casal, son cedides per Georgina Aixelà.
Les declaracions d’aquesta notícia són d’Albert Freixes.

Aspamoti Montgat Tiana
Gairebé tothom ja està 
de vacances, nosaltres no 
descasem..... el nostre hort no 
ens ho permet, però a més a 
més ja estem treballant per 
fer cosetes per el setembre. 
Col·laboració amb el Lounge-
Beach miLola de Montgat
(Platja de Sant Joan al costat 
de l´espigó) i amb L´Onada 
sup&surfclub. 
www.lonadasupsurf.com/
Farem iniciació al Pàdel surf 
amb el nostres nois, els caps 
de setmana de Setembre. 
També estem preparant una 
sorpresa per la setmana del 25 
de Setembre al 3 d´Octubre. 
Tenim ja confirmada la sortida 
per fer Hipoteràpia el 2 de 
Setembre....... i engegant 
les noves activitats del curs 
vinent!!!!!!!!
20-07-2015

L’ Ampa Lola Anglada De 
Tiana Venda de llibres al 
GIMNÀS de l’escola
DIMECRES 22 DE JULIOL DE 
10,30 A 13,30 i DE 15,30 A 19,30 H
DIJOUS, 3 DE SETEMBRE DE 
15,30 A 19,30 H
20-07-2015

@EstelPaloma  
Estel 
A Tiana amb la Principal 
d’Amsterdam #sardanes #nit-
estiu #caloret @quimrutllant 
#notépreu
15-07-2015

@myriamaguado
Menina 
En mi pueblo, #Tiana, 
la cobertura brilla por 
su ausencia.
13-07-2015

L’ Enrucada
Inscripcions obertes 
http://enrucada.tianat.cat/
inscripcions/
23-07-2015

@marta_mestre
Marta Mestre  
Avui preparo el meu últim ple 
en directe per @RadioTiana i 
@lalocaltiana #Maresme #Tiana
07-07-2015

LA LOCAL
RÀDIO TIANA

El coordinador del Bàsquet Tiana ha fet 
una valoració de com ha anat aquesta 
temporada i ha avançat que la propera 
campanya jugaran a tercera. 
http://lalocal.tianat.cat/josep-maria-guzman-del-
basquet-tiana-ens-hem-venut-la-placa-segona-per-fer-
les-coses-des-de-baix/
16-07-2015

Marta Mestre, fins ahir directora de La 
Local, se’n va satisfeta de la feina feta i 
amb agraïment cap a moltes persones. 
http://lalocal.tianat.cat/marta-mestre-desitjo-la-local-
el-maxim-dindependencia-periodistica/ 
16-07-2015

Ahir a la nit Victòria Riba va deleitar més 
de dos cents tianencs amb la seva veu 
amb un concert als Jardins Lola Anglada. 
http://lalocal.tianat.cat/victoria-riba-posa-la-pell-de-
gallina-als-tianencs-amb-la-seva-veu/ 
17-07-2015

Pep Sànchez i Carme Cussó, integrants 
del programa musical l’Envelat, fan un 
balanç de la temporada 2014-2015. 
http://lalocal.tianat.cat/lenvelat-acaba-una-
temporada-positiva/
22-07-2015



EL GALLINER

Quan s’escriuen aquestes línies, en ple mes 
de juliol, llegim als diaris que el govern del 
PP ja ha advertit que es mirarà amb lupa la 
convocatòria d’eleccions del 27 de setembre, 
que és una manera gens dissimulada de dir 
que les prohibirà per poc que pugui i tot 
fa sospitar que si s’arribessin a suspendre 
ens trobarem amb un agost i encara 
més un setembre, amb la Diada pel mig,  
particularment conflictiu.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ja 
ha deixat clar que els socialistes catalans 
volem que es facin aquestes eleccions, per 
clarificar, en el sentit que sigui, l’actual situació 
d’incertesa que viu Catalunya. 
Els socialistes tianencs també vàrem proclamar 
que acatarem el resultat de les eleccions i 
el mandat que sorgeixi del Parlament, com 
no pot ser d’altra manera en democràcia. 
També hem deixat ben clar que no som 
independentistes, el que no exclou en absolut 
que calgui i sigui urgent una reformulació de 
l’estat, ja que una constitució sorgida d’un 
pacte amb personatges vinculats directament 
amb el franquisme i vigilada de prop per 
l’exèrcit potser era l’única possible en aquell 
moment, però ni aleshores ni ara reflectia la 
realitat política i social d’Espanya.

Som i serem respectuosos amb les forces 
polítiques i les persones que de tot cor es 
proclamen independentistes, simplement 
perquè creiem que és una opció que, encara 
que no compartim, és digna de respecte. 
Però una anàlisi desapassionada del panorama 
polític català fa sospitar molt seriosament 
que no tots els encesos discursos reclamant la 
independència són sincers, ni de bon tros. 
Al caliu de l’independentisme, mantingut per 
uns pocs des de sempre, s’hi han acostat d’altres, 
be per a tenir o mantenir protagonisme, per 
a guanyar o no perdre vots o be, simplement, 
perquè pensen que d’aquesta manera finalment 
Madrid cedirà i ens donaran alguna coseta que 
farà canviar el discurs. La vella història del “peix 
al cove” que ja coneixem.
Angunieja aquesta darrera possibilitat perquè, 
davant la gran transcendència que poden tenir 
aquestes eleccions, podria passar el que deia el 
vell Horaci: Parturient montes, nascetur ridiculus 
mus (pariran les muntanyes i naixerà un ridícul 
ratolí) i ni Catalunya ni els catalans, estiguin 
o no a favor de la independència, 
ens ho mereixem.
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Un setembre potser conflictiu

Junts per Tiana ja ha posat en marxa 
l’oficina d’atenció ciutadana per atendre 
les preocupacions dels tianencs i 
tianenques. Com que no es convocarà 
ple ordinari fins tres mesos després de la 
constitució de l’Ajuntament, encara no 
hem pogut interpel·lar l’equip de govern 
al ple. Les preguntes que hem entrat per 
registre encara no han estat contestades.

• Quines accions s’estan fent per reduir 
l’efecte de la calor a l’escola bressol 
municipal?
• Quines accions s’estan fent davant 
l’aforament complert d’alguns dies a la 
piscina municipal que ha fet que alguns 
veïns de Tiana no hagin pogut entrar?
• Quin és el motiu del mal estat 
de la gespa?
• Quina política de protecció de dades 
segueix aquest Ajuntament?

Hi ha veïns de Tiana preocupats pel 
butlletí electrònic que el PSC va enviar 
durant la campanya electoral i un 
possible ús il·lícit de la base de dades 
municipal. En alguns casos, la newsletter 
va ser enviada a adreces en desús 
(Hotmail) que els veïns ens diuen que 
només havien estat usades feia temps 
per comunicar-se amb l’Ajuntament. 
Junts per Tiana ha obert una consulta 
a l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.

Podeu veure totes les consultes obertes 
i fer-ne de noves a juntstiana.cat

Exercir l’oposició és un dret i un deure. 
Reclamem a l’alcaldessa, Ester Pujol, que 
no ens menystingui. Ben diferent és el 
tarannà mostrat fins ara per ERC. Hem 
tingut una reunió amb el primer tinent 
d’alcalde Ricard Fabra sobre el procés 
de substitució de la directora de Ràdio 
Tiana, que va plegar al juliol. Agraïm el 
gest d’encetar un procés transparent 
i consensuat amb totes les forces 
representades a l’Ajuntament. Esperem 
que sigui l’inici d’una nova etapa d’entesa 
i treball conjunt entre govern i oposició.

Esperant respostes

Desitgem que hàgiu tingut unes bones 
vacances. Ara, tornem a la feina amb 
força.  

Estem farts que mes rere mes, Ple rere Ple, 
el Govern de Tiana intenti confondre la 
ciutadania amb la suposada “mala gestió 
econòmica” del període governat per 
CiU-GENT, i les factures impagades.  

Ara ja no en poden treure rendiment 
electoral, o sigui que toca treballar per al 
poble, i hi ha molta feina...

A tall d’exemple: tenim problemes a 
l’Escola bressol, Policia local, entitats, 
manteniment arbrat i voreres, mitjans de 
comunicació (Ràdio Local), ajuts socials 
bàsics, Festa Major amb la nit de Djs, 
Residència Sant Cebrià, Llar de Persones 
Grans i comerç.   
Parlant de Comerç, cal que s’estigui 
alerta, o aviat no ens en quedarà a Tiana. 
Ha tancat el Navarro, la Casa Eulàlia, 
la floristeria Clementis, una de les 
perruqueries, precuinats etc.
Què espera el Govern local a ampliar les 
zones d’aparcament exprés en comptes 
de posar-hi arbres en testos de plàstic? 
La proposta en el programa de CiU en 
aquest aspecte, si més no, era coherent, 
pràctica i operativa.

D’altra banda,ERC torna a mentir en 
l’últim escrit a la revista municipal sobre 
els motius de l’acord amb el PSC. Punt 
4 de l’article: ...” després de valorar la 
proposta de CiU, vam decidir rebutjar-la, 
per la crisi d’Unió”. Amics, la proposta feta 
a ERC -que ni tan sols va ser considerada 
per ells, tot i que la van signar- va ser una 
setmana abans del 24 de maig dia de les 
eleccions municipals. La crisi d’Unió amb 
CDC, va esdevenir després del 14 de juny, 
posteriorment a la consulta d’UDC per 
tant, 21 dies més tard. A quina crisi d’Unió 
es referien en l’article?. Hi ha hagut mai 
a Tiana algun problema en la relació de 
CiU en aquest aspecte? Bé doncs, els 
preguem que en prenguin bona nota.      
D’aquí pocs dies, les tianenques i 
tianencs estarem un cop més de Festa 
Major. Us desitgem que la gaudiu i viviu 
intensament, així com que participeu en 
la diada nacional i en el 27 S!

Prou enganys, ara toca treballar!

Al final del franquisme, Catalunya va 
apostar per a trobar un encaix dins 
Espanya que ens permetés canalitzar la 
nostra voluntat d’autogovern. En aquest 
context, en els darrers anys, les institucions 
catalanes han fet diverses propostes 
per a millorar els nostres instruments 
d’autogovern. No obstant, aquestes no 
han estat ben rebudes per les institucions 
de l’estat ni tampoc per amplis sectors de 
la societat espanyola, que veuen la nostra 
voluntat d’autogovern amb desconfiança i 
han respost amb un viratge cap a posicions 
autoritàries i re-centralitzadores. 

Un dels majors reptes als quals hem hagut 
de fer front en els darrers anys ha estat 
l’actual crisi econòmica, que està tenint 
efectes molt negatius sobre la nostra 
societat, especialment sobre les persones 
més desfavorides. Moltes persones es 
troben a l’atur i moltes famílies han de 
fer mans i mànigues per arribar a final de 
mes. A més, una de les conseqüències més 
negatives de la crisi és la disminució de 
la inversió en serveis com ara l’educació 
i la sanitat. La crisi econòmica i els seus 
efectes han evidenciat que, malgrat que 
som un país ric, no disposem d’un sistema 
d’autogovern suficient per a fer front als 
problemes socials d’una manera adequada. 

Després de constatar els efectes 
devastadors de la crisi a casa nostra i un 
cop esgotades totes les vies per a trobar 
un nou encaix de Catalunya dins Espanya, 
entenem que ja no ens queda cap altre 
camí que la independència. És el moment 
de construir un nou país dins el marc de la 
Unió Europea, un país modern, un país 
que funcioni, un país de llibertats i 
d’igualtat d’oportunitats. 

El 27 de setembre s’han plantejat unes 
eleccions que no són com les eleccions 
que hem tingut fins ara. En aquesta ocasió, 
es tracta d’unes eleccions plebiscitàries 
on la gent podrà decidir lliurement i de 
manera democràtica si vol que Catalunya 
es converteixi en un nou estat europeu. 
Si guanya l’opció del sí, s’iniciarà un procés 
per a dotar les institucions catalanes de les 
estructures, instruments legals i recursos 
pressupostaris que ens han de permetre 
construir el país que volem.

Ja arriba a Tiana la nostra Festa Major, 
la de tots i totes les tianenques, la que 
hem de fer possible any rere any. La Festa 
Major ens proporciona oportunitats per a 
fer comunitat, per a compartir i fer difusió 
de la unitat popular, organitzant-nos 
per a passar-ho bé i fer-ho passar bé al 
conjunt de la població.

La nostra vida quotidiana continua 
essent colpejada per la involució 
més important dels darrers anys en 
matèria de drets socials, laborals, 
culturals, civils i nacionals. El 27-S tenim 
l’oportunitat històrica de poder fer 
confluir les diferents forces progressistes 
en un programa polític de ruptura 
independentista que defensi els 
interessos objectius del poble treballador.

És la realitat de les persones aturades, 
de les condicions laborals precàries, 
és la que vivim i patim cada dia a casa. 
Una realitat absurda que no ens ha de 
fer defallir, en l’interès que tot canviï 
al nostre poble i al nostre País. I poder 
desterrar, així, un sistema econòmic 
i polític que ens fa presoners d’una 
democràcia irreal.

Anem plegades cap a un 27-S de ruptura 
constituent i fem-ho més enllà del marc 
parlamentari amb la configuració d’un 
bloc històric nacional, popular i català. 
Generem les condicions democràtiques 
necessàries per a avançar cap al progrés 
social, a través de la construcció d’un 
Estat català.

Festa i lluita són mitjans de relació social, 
de participació i de reflexió comuna 
per a reconèixer-nos, individualment 
i col·lectiva. La cultura com a Festa és una 
eina d’aprofundiment democràtic i de 
vertebració social, ja que és del poble 
i per al poble.

Vivim la Festa Major!  
Vivim-la per a fer-nos més fortes! 
Festa sí, lluita també!

www.tiana.cup.cat 

Cap a la independència

“El mundo azul. Ama tu caos” és la darrera 
novel.la de l’Albert Espinosa. En aquesta 
novel.la, Espinosa, ens proposa una 
narració d’aventures i emocions d’un 
grup de joves que s’enfronten a un gran 
repte: rebel·lar-se contra un món que vol 
ordenar el seu caos. És el que intenta fer 
en definitiva el govern de la Generalitat 
amb les eleccions del 27 de setembre. 
Convertir-les en un plebiscit i portar-nos 
al caos, a un carreró sense sortida. Unes 
eleccions que són per escollir els diputats 
del Parlament de Catalunya. I fan una 
llista que li anomenen unitària i és deixen 
a la CUP, a Unió i a Iniciativa pel camí…

Bé, realment, el que ens interesa a Tiana, 
és que ja s’ha constituit el nou govern i 
les noves regidories, amb la creació de 
l’anomenada Área de Transició Nacional, 
fet que ens oposem. Com ja varem 
manifestar al ple, per la inutilitat de la 
mesura, potser només creada per agradar 
a ERC que está al govern. Per a la resta, 
esperem, que el nou govern és posi a 
treballar de valent per tirar endavant el 
seu programa de govern i on el PP també 
intentarà aplicar el seu, arribant a acords 
amb el govern, en les questions que, com 
sempre hem dit, interessen als tianencs.

No vull acabar el meu escrit sense agraïr, 
la tasca de la comissió de festes, que 
de ben segur, ha intentat organitzar, 
amb imaginació i esforç, la millor de 
entre les possibles festa major de Sant 
Cebrià, atenent, a les disponibilitats 
pressupostàries, que esperem, en 
els propers exercicis puguin ser 
incrementades. Esperem que sigui un 
éxit, com ha estat, les nits d’estiu amb les 
sessions de sardanes, cinema i música a 
la fresca i on varem tenir l’ocasió de sentir 
i gaudir de la veu de la tianenca Victòria 
Riba. És un autèntic plaer escoltar la seva 
veu en acústic.

Bona Festa Major de Sant Cebrià 2015!

Diego Parra
Portaveu del grup Municpal del PP a Tiana
Segueix-nos a twitter i a facebook.

Comencem pel poble; de baix a dalt No volem el caos

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

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

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

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

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

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

HORARIS REGIDORIES

cdc.cat/tiana

(Demanar visita per telèfon o correu electrònic)
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