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Marina Porta
Professora de música

Tinc la sort d’impartir una matèria 
que permet connectar amb l’alumnat 
amb certa facilitat. El fenomen musical 
està molt present en la realitat dels 
adolescents i treballar a partir de 
quelcom que forma part del seu dia 
a dia fa que d’entrada tinguis molt de 
guanyat. Aquest, però, només és el punt 
de partida d’un treball molt més profund 
i complex. 

A nivell metodològic, l’assignatura de 
música permet crear dinàmiques on 
els alumnes interactuen de manera 
diferent a les altres matèries. No sóc 
gaire partidària de les classes magistrals, 
prefereixo fer projectes que engresquin 
l’alumnat i on la teoria sigui l’eina per 
aconseguir el repte que els plantejo. 
Per aquest motiu el caràcter pràctic i 
sobretot la interpretació musical juguen 
un paper primordial a les meves classes. 
Crec fermament que la música s’ha 
de viure (i, per tant, s’ha d’interpretar) 
perquè és una experiència única. 
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EL SUMARI

Ja fa vuit anys que trepitja les aules 
dels instituts transmetent la seva 

passió per la música. Al de Tiana en 
porta només un, però ja ha aconseguit 

que els alumnes perdin la por a les 
guitarres o als baixos. Ha trobat un 

terreny adobat. Diu que són com 
esponges i que es nota la forta tradició 

musical del poble.

La Marina ha passat per l’antic 
Conservatori Municipal de Barcelona 

i pel Liceu, on es va formar com a 
intèrpret de tenora. A més, ha estudiat 

Història de l’Art. Una versatilitat 
necessària per adaptar musicals 

o transmetre la passió del rock a uns 
joves que li demanen que apugi 

el volum.
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L’institut serà, per a molts dels alumnes, 
la darrera ocasió per tocar música en 
grup, amb els seus companys i amics. 
Aquesta és una situació que cal aprofitar 
al màxim. 

Quan toquem en grup aprenem a 
comunicar-nos d’una manera diferent, 
a escoltar-nos, a respectar i valorar la 
feina del company, a esperar... 
En definitiva, aprenem a treballar 
en equip. També superem pors i 
inseguretats. Treballem les emocions 
i els sentiments. A banda d’això, 
aprenem un llenguatge nou, 
desenvolupem destreses motrius, 
eduquem l’oïda i la veu. 

Les aportacions de la pràctica 
instrumental a l’enriquiment personal 
són moltíssimes i al final de cada curs, 
en tinc evidències. Però, per sobre 
de tot, em quedo amb l’experiència 
de compartir aquest procés amb els 
meus alumnes.

Res és casual. Vaig arribar a l’institut de 
Tiana com a professora de música per 
atzar i, només començar, vaig trobar un 
equip de persones que des d’un inici 
van recolzar la meva visió de la música 
a l’educació secundària. És per això que 
vull agrair a tot l’equip de professors 
del nostre institut, les ganes, la il·lusió 
i el recolzament que he rebut des 
d’un principi. 

Considero que l’educació ha de ser un 
camí on preparar els nostres alumnes per 
als reptes futurs, fer-los competents 
i millors persones tant a nivell conceptual 
com emocional, és a dir formar-los de 
manera integral. Com a professora i com 
a músic professional crec fermament 
en la funció educadora de la música 
dins la nostra societat. La música m’ha 
fet evolucionar com a persona i m’ha 
permès desenvolupar habilitats i 
capacitats que d’una altra manera no 
hauria estat possible. Aquest és el treball 
que pretenc amb els meus alumnes. 
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La feina d’un policia local no sempre 
és fàcil. Encara menys quan s’exerceix 
en una localitat petita. La plantilla 
n’és conscient dels avantatges i dels 
inconvenients que això suposa. 
Sigui com sigui, la proximitat és i serà 
clau. D’aquí que un dels eixos amb els 
que treballa el nou cap accidental dels 
agents sigui apropar la feina que duen a 
terme, tot donant-li un nou sentit. 
Que el ciutadà entengui que són més 
que un simple uniforme. 

Un equip a la recerca de nous reptes
Tiana, amb 8.900 habitants, ha vist com 
les necessitats en matèria de seguretat 
anaven augmentant any rere any. 
El servei mai no para: 24 hores al dia, 
7 dies a la setmana, 365 dies l’any. 

En l’actualitat, la plantilla està formada 
per 15 membres: dotze policies fixos més 
tres que fins ara ocupaven la plaça de 
manera provisional. Un procés que s’ha 
tancat gràcies a la incorporació dels tres 
nous agents en substitució dels interins.

L’augment de població al llarg dels últims 
anys i la dispersió dels nuclis no facilita 
la feina dels agents. Les incidències, però, 
són més aviat petites si les comparem 
amb poblacions semblants. A Montgat, 
per exemple, el fet de comptar amb la 
platja fa molt més difícil la gestió durant 
els mesos d’estiu.

Tiana compte amb un important teixit 
associatiu, fet que implica conèixer bé 
els seus representants per tirar endavant 
tasques de coordinació. Entre les 
incidències més comunes s’hi troben les 
de caire assistencial o aquelles en què fan 
de mitjancers de conflictes. Sense deixar 
de banda les autoritzacions per a actes 
públics i festes.

Un altre punt a tenir en compte és el 
trànsit, sobretot al nucli urbà. El disseny 
urbanístic tan característic del poble no 
facilita la seva racionalització. Un procés 
que s’accentua en vies de doble sentit. 
Els agents també han hagut de fer 
front als robatoris a les cases. Si bé no 
són molts, en comparació a d’altres 
poblacions de la mateixa mida i número 
d’habitants, el cap de policia accidental 
conclou: “Malgrat la baixa quantitat, de 
vegades la percepció és una altra. 
I és aquí on hem de treballar i incidir”.

Una alenada d’aire fresc vol recórrer 
la comissaria local de Tiana i té un 
responsable: Tomàs Cabrejas. És el nou 
cap de policia accidental i s’ha proposat 
fer coses noves, com ara posar en valor 
la vessant de servei públic que per al 
ciutadà té la feina d’agent local. 
El caporal Cabrejas ja coneixia el tarannà 
del poble. Havia estat policia a Montgat 
i regidor de Seguretat i Recursos 
Humans al seu ajuntament. 

Ara coordina una plantilla formada 
per quinze agents. Compten, a més, 
amb molt bona relació amb el cos de 
Mossos d’Esquadra. “Aquí tinc més 
responsabilitat. No obstant això, tinc 
molt clar quin és el nostre objectiu: 
un canvi cap a una policia més moderna”, 
assegura. De fet, porta les estadístiques 
apreses. Entre elles, para atenció a la 
mitjana d’edat del cos. Així, recorda 
com la forquilla dels membres de la 
policia local va dels 29 als 63 anys, 
obtenint una mitjana de 51,4 anys. 
Xifra que és probable baixi arran 
de la incorporació dels tres nous agents.

Tres incorporacions 
El passat mes de març s’iniciava el 
procediment selectiu per a la incorporació 
de tres noves places d’agent. Fins ara 
aquestes tres places es cobrien amb 
personal interí. S’ha optat per un sistema 
d’oposició lliure, enlloc d’un de mèrits. 
Els candidats han de tenir entre 18 i 40 
anys i han hagut de superar les set 
proves exigides. 

Les tasques diàries es desenvolupen amb 
total normalitat amb uns torns de feina 
de quatre policies i dues patrulles els dies 
feiners (la meitat a la nit) i dos agents 
i una patrulla els caps de setmana. 

Tinc molt clar 
quin és el nostre objectiu: 
un canvi cap a una policia 

més moderna
Tomàs Cabrejas

UNA ALTRA POLICIA ÉS POSSIBLE
La proximitat serà un dels eixos de la nova temporada

Noves incorporacions i molta experiència ajuden 
a cohesionar la plantilla de la policia local.
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Per unes festes lliures 
de sexisme

Tornem-hi !

Passada la Festa Major, comencem els tallers

Comença un nou curs 
a l’escola d’adults Timó!

Durant el mes de setembre s’obriran 
les inscripcions dels cursos de l’Escola 
d’Adults Timó per a la temporada 
2016/17. L’Escola Timó és un equipament 
educatiu de referència per a la formació 
d’adults que comparteixen els municipis 
veïns de Montgat i Tiana. 

Cursos que s’ofereixen i dates 
d’inscripció i matriculació:

Del 5 al 12 de setembre de 10h a 13h
6 i 8 de setembre de 16h a 20h
· GES (Graduat Educació Secundària Obligatòria)
· Preparació per a la Prova d’Accés 
als CF Grau Mig
Del 20 al 27 de setembre de 10h a 13h
20 i 22 de setembre de 16h a 20h
· Preparació per a la Prova d’Accés 
als CF Grau Superior
No cal inscripció
· Certificat d’Estudis (Instrumental)
· Català: nivell inicial, elemental, 
intermedi i suficiència
· Conversa en anglès
· Curs anglès inicial
19, 20 i 22 de setembre de 18h a 20h
· Informàtica: Taller d’història dels 
pobles de Montgat i Tiana a través 
de les noves tecnologies (mòbils, 
tauletes, ordinadors,...)
· Espai col·laboratiu de resolució 
de dubtes informàtics, mòbils i tauletes
Del 5 al 12 de setembre de 10h a 13h
6 i 8 de setembre de 16h a 20h
Del 20 al 27 de setembre de 10h a 13h
20 i 22 de setembre de 16h a 20h
· Aula d’estudis on-line per a adults 
(IOC, UOC, UNED,...)

Període d’inscripcions i matriculació

La festa és l’espai en el que veïnes i veïns 
deixem de banda les nostres ocupacions 
quotidianes per trobar-nos, passar-nos-
ho bé, esbargir-nos i socialitzar-nos.

Les festes no són una illa en la lluita 
diària. Són un reflex de les estructures 
socials en les que es reprodueixen 
el sistema patriarcal i les seves 
conseqüències: generalment el temps 
festiu s’entén com un parèntesi, una 
excepció, un moment en que les 
persones sortim de l’ordre quotidià per 
desenvolupar uns rols aparentment 
externs a la realitat. Sabem que en els 
espais de festa sovint es produeixen 
agressions sexistes, moltes vegades 
justificades amb l’argument de 
“per festes tot s’hi val”, o escudant-se 
sota el paraigües de l’alcohol i altres 
substàncies. Volem dir ben alt i ben clar 
que cap argument és vàlid ni permissible 
per justificar cap comportament que 
ens faci sentir incòmodes. La festa 
també és un espai polític i per això 
no hem de permetre que aquest 
context de singularitat serveixi com a 
excusa per donar més màniga ampla a 
segons quines actituds i situacions que 
considerem sexistes, racistes, homòfobes, 
lesbòfobes i masclistes.

Les agressions no són experiències 
individuals que s’han de viure en 
“soledat”, sinó que cal transportar-
les a una esfera pública i prendre un 
compromís col·lectiu per tal d’afrontar-
les de forma comunitària. Hem de fer ús 
de les festes per crear nous models de 
relació basats en la solidaritat i el suport 
mutu, per crear espais còmodes 
i feministes. 

Per festes no tot s’hi val

A la Llar de Persones Grans engeguem 
el nou curs amb renovades ganes 
i força novetats.

A les activitats del curs anterior : 
Informàtica, Photo shop, Català, 
Canasta, Anglès per viatjar, Chi kung, 
Microgimnàstica, Taller de Memòria, 
Rummy, Manualitats, Taller d’Arteràpia, 
Patchword, Country, Balls en Línia, 
Playback, Sevillanes i Balls de Saló, 
incorporem els nous tallers de Ioga, 
Sardanes i Dansa Catalana.

També tenim previst programar tallers 
de cuina al nou espai del segon pis ja que 
compta amb aquesta instal·lació.

Et convidem, doncs, (si tens més de 55 
anys o ets pensionista) a fer-te soci i 
formar part de la nostra entitat on a més a 
més d’inscrure’t als tallers que t’interessin, 
pots venir, senzillament, a pasar una 
estona, participar en els diversos jocs de 
taula que s’organitzen diàriament, fer una 
partida de billar o escacs i prendre un cafè 
en bona companyia. I, periòdicament, 
gaudir d’una bona pel·lícula, un concert, 
anar d’excursió, fer una visita cultural o 
participar en les diverses xerrades, viatges 
i festes que portem a terme…
(I si ets lletraferit també et pots presentar 
al nostre Concurs Literari!).

Seguim apostant perquè la Llar 
sigui realment una llar on les persones grans 
segueixin aprenent, compartint i ensenyant.

T’hi esperem!

Les persones interessades 
a obtenir més informació poden trucar 

al telèfon: 93 469 01 72 
o enviar un correu electrònic a: timo@diba.cat

En el cas que quedin places lliures en qualsevol 
dels grups (excepte el GES i la Prova Accés als CFGS) 

la matrícula restarà oberta durant tot el curs.

Amb l’arribada de la tardor reprenem els 
clubs de lectura de Can Baratau. El mes 
de setembre tornen el club de lectura 
i el club du livre i l’octubre es reprèn el 
club de lectura infantil Els Culdolla. 
A continuació fem una pinzellada de les 
properes lectures i altres informacions 
referents als clubs.

· Club de lectura: 
el darrer divendres de mes, a les 19 h
L’inici del club, el divendres 30 de 
setembre, ve de la mà d’una escriptora 
convidada, la Blanca Busquets, amb qui 
comentarem l’obra La nevada del cucut i 
conversarem tot fent un repàs a la seva 
trajectòria com a escriptora. La biblioteca 
gaudeix del suport econòmic del 
programa Al Vostre Gust, de la Institució 
de les Lletres Catalanes, per dur a terme 
aquesta sessió.

Al llarg del passat mes de juny hem 
pogut enviar preguntes a l’autora dins 
l’espai Entrevistes Virtuals de la Biblioteca 
Virtual (bibliotecavirtual.diba.cat), 
doncs ha estat casualitat que l’autora 
fos protagonista d’aquest espai durant 
tot el mes. Aquestes entrevistes són 
un espai de participació on els lectors 
poden adreçar-se als seus autors preferits 
per fer-los preguntes sobre les 
seves obres.

· Club du livre: 
(Club de lectura en francès): 
el darrer dijous de mes, a les 19 h
El club du livre pretén difondre la 
literatura en llengua francesa i ser un 
espai on practicar l’idioma de manera 
informal i amb un nivell de llengua 
mitjà, doncs durant les trobades es parla 
únicament en francès. 

El club reprendrà l’activitat el dijous 29 
de setembre, quan comentarem plegats 
l’obra Balzac et la petite tailleuse chinoise, 
de Dai Sijie. 
Es tracta d’una novel·la traduïda a més 
de vint-i-cinc llengües, ambientada a 
la Xina durant l’època de la Revolució 
Cultural de Mao Zedong.

Tornen els clubs 
de lectura

Espais de diàleg i de foment del gust 
per la lectura

· Club infantil Els Culdolla: 
tots els divendres, de 17 a 18 h
Aquest és el tercer curs de funcionament 
del club, adreçat a infants cursant 3r i 4t 
d’Educació Primària. El club dels Culdolla 
té la particularitat de ser un club de 
lectura en veu alta, on es combina la 
lectura individual, la lectura en veu alta 
amb bons models narradors i finalment 
un espai creatiu i lúdic on es fan activitats 
cooperatives al voltant del món 
de la lectura.

Enguany, el club dels Culdolla és finalista 
del VIII Premi Carme Romaní, que 
cada any dóna el Grup de Treball de 
Biblioteques Infantils del Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya a una iniciativa  innovadora 
de foment de la lectura. Optar a aquest 
premi significa que el club ha estat triat 
entre totes les iniciatives de foment lector 
per a infants que es fan a Catalunya, 
juntament amb quatre finalistes més.
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Aquest any sota el lema “Mobilitat intel·ligent. 
Economia potent”, es proposa sensibilitzar 
la ciutadania de la importància de moure’s 
de manera saludable i respectuosa amb el 
medi ambient. 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’s en bicicleta 
sempre que sigui possible en comptes d’agafar 
el cotxe pot ser una bona manera de reduir 
les emissions de CO2, que són els gasos 
responsables de l’efecte hivernacles i a més, 
millorar la nostra salut.
El proper diumenge 18 de setembre a les 11h 
es celebrarà, un any més, 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, FUTSAL 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. Paral·lelament, 
i en el marc de la setmana, es realitzaran 
diferents actes entorn de la mobilitat com 
l’exposició de dibuixos del concurs escolar 
dels darrers anys a l’espai de la Biblioteca 
Can Baratau.

El compromís de Tiana amb el medi 
ambient s’inicia a l’any 2000 i derivat de 
la conferència internacional de Rio del 
1992 quan s’encarrega als governs locals la 
redacció de les “agendes 21” del municipi. 

El 18 de setembre Tiana 
pedalarà per mitigar 
el canvi climàtic 
Del 16 al 22 de setembre se celebra 
a Catalunya la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, coincidint amb 
la Setmana Europea de la Mobilitat

A Tiana el Ple Municipal aprova l’agenda 
local al 2001 on el seu full de ruta és el 
pla d’acció ambiental  i els objectius es 
revisen i treballen periòdicament.

Situats en aquest marc i acreditat 
internacionalment el compromís amb 
la sostenibilitat, des de l’inici de l’actual 
legislatura, s’ha estat treballant en la 
direcció per assolir una mobilitat 
més sostenible. 

Aquelles accions que reforçaran aquest 
objectiu seran presentades el dia 22 de 
setembre a Can Riera a les 18.00h en 
els actes de la setmana de la mobilitat 
sostenible i segura que se celebra 
a Catalunya.

Itinerari Pedalada: Parc Antic Camp 
de Futbol; C/ Matas; C/ Mediterrani;  
Pl. de la Vila; C/ Lola Anglada;  C/ de les 
Flors; C/ Sant Cebrià; C/ Bisbe Català; 
Av. Isaac Albèniz; C/ Anselm Clavé; 
Pg. de la Vilesa; C/ Castellar; 
Parc Antic Camp de Futbol.

A banda, a la web de l’Ajuntament 
disposeu del servei per compartir cotxe.

http://tiana.compartir.org/

ÉS D’ACTUALITAT

Arriba el setembre i ens retrobem amb 
Sant Cebrià, patró de Tiana que ens porta 
uns dies de festa perquè tots i totes 
hi participem.

La Festa Major fa que el retorn a la 
quotidianitat després de les vacances 
sigui més alegre; tot just passat els 
primers dies de setembre ens trobem 
amb un seguit d’activitats que donaran 
pas a la nostra Festa Major.

Començarem com ja fa una pila d’anys 
amb la mongetada popular i la cantada 
d’havaneres el dia 10 de setembre i 
finalitzarem el 25 de setembre amb una 
trobada de vehicles clàssics, organitzat 
per l’ACIST i el torneig de futbol. 

Així doncs, el divendres 16 de setembre, 
Sant Cebrià, pel matí podrem participar 
a la festa de l’aigua, als jocs infantils 
Mediavalia i escuma, i per la tarda, 

després del ja tradicional pregó infantil 
del Consell Municipal del Infants, 
passarem una bona estona ballant i 
tenyint-nos de colors a la Festa dels 
Colors. Al vespre el pregó a la Plaça 
de la Vila serà l’encarregat d’obrir un cap 
de setmana sense parar: 
el concert a la plaça, l’Enrucada, 
activitats infantils, espectacle de circ, IV 
torneig de rummikub, correfoc, sardanes, 
ball, música....tradició i novetats.

El divendres i dissabte, 16 i 17, l’ACIST 
organitza el Tiana Market, fira comercial 
i artesana.

La comissió de festes ha treballat de 
valent per encaixar les activitats de cada 
any i les diferents propostes rebudes, 
com el Duet Camp (crossfit) que es durà 
a terme el dissabte 17.
El diumenge 18 finalitzarem els actes del 
cap de setmana amb el pícnic de final de 
festa i el castell de focs.
Dissabte 24 pel matí s’instal·larà el 
rocòdrom vertical a la Plaça de la Vila 
i per la tarda a la Sala Albéniz, Bandabòlit 
presentarà Magma. Al vespre a l’ermita 
de l’Alegria es projectarà cinema 
de muntanya.  

Festa Major 
de Sant Cebrià
Gaudim de la festa!

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!!
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I ara comencen a veure el resultats de 
la feina ben feta. Casper Botiga és un 
dels espais més originals del poble, 
fet amb estructures de fusta mòbils. 
La distribució canvia en un tres i no 
res. No s’hi valen convencionalismes. 
Reinventar-se o morir. 
Es troben al rovell de l’ou, en una 
ubicació privilegiada. Han arribat a la 
conclusió que un comerç de proximitat 
necessita creadors de proximitat. 

Cada cop són més els tianencs 
(de naixement o d’adopció) que trien 
el poble per obrir un negoci. 
En Joaquín Nunes Alves n’és un d’ells. 
Va voler fer un canvi a la seva vida 
professional. Després d’estudiar les 
mancances del poble va fer realitat 
un vell somni: obrir el seu propi negoci. 
Per això ha comptat amb l’ajut de la seva 
companya, la Sílvia Pizarro. 
Han anat lents, però segurs. 
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CASPER BOTIGA
Llibres, artesania i més

Horari: Matins de 10.00 h a 13.30 h 
i tardes de 17.00 h a 20.30 h.

Dissabtes de 10.00 h a 14.00 h.

Passatge Moragas, 8 · 08391 Tiana
T. 93 768 98 28  /  607 490 197

casper.botiga@gmail.com

CASPER BOTIGA
el comerç a Tiana
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I és per això que hi trobem productes 
artesanals dissenyats per tianencs, com 
ara la Berta Blasi, la Ia Escudé, 
la Georgina Monné, la Carlota Parrot 
i el Taller de la Bet. Però també ceràmica 
d’Art Massip o joieria gallega i asturiana.
El Passatge Moragas és un espai on hi 
passen coses: presentacions de llibres, 
música al carrer, tastets gastronòmics... 
Tot plegat gràcies a les sinèrgies creades 
amb els locals veïns i amb la gent del poble. 

S’han unit sota un projecte batejat amb 
el nom d’“El passatge”. I és que el boca 
orella és molt important. Una font boca-
orella clau per al comerciant implicat 
amb la seva feina. Sempre amatent 
i disposat a oferir un servei exclusiu 
i adaptat a les necessitats de cada client. 

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

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

ET SUGGERIM...
Demana el llibre que vulguis 
i te’l portem sense recàrrec
Treballem totes les editorials i, a més, comptem amb una 
selecció d’obres de l’Editorial Meteora.

Selecció de fruits secs i fruita 
deshidratada de la casa Corbera
Venem els productes de la popular firma badalonina 
i et portem encàrrecs sense cost addicional. 



Duna Suñol

Sovint la vida ens ensenya a base de 
cops. La Duna ha hagut de madurar 
abans d’hora. De ben petita ja visitava 
platós de televisió i sales de teatre. 
Està feta d’una altra pell. La seva, a més, 
està tatuada. Potser a mode de cuirassa 
(o cotilla) per protegir-se de nous cops. 
L’experiència l’ha fet forta. 

És néta d’artista, Àlvar Suñol, a qui 
admira per la seva força de voluntat. 
S’ha format en el món de la 
interpretació. Moltes hores d’estudi. 
Sap ballar, cantar i, ara, combina la feina 
de model amb el món de la televisió. 
Un àmbit, l’audiovisual, que coneix força. 
Va participar a la sèrie de TV3 Temps de 
Silenci, al Club Super3 i a TVE. 

Però on va començar a fer-se un nom 
és com a performer, fent espectacles a 
les discoteques de mig món: Marroc, 
Suïssa, Mallorca... És coneguda com a 
Dana Prince. A les xarxes socials té molts 
admiradors. Ella ho sap i se n’aprofita per 
potenciar la seva imatge. “Vull guanyar 
diners i que la meva carrera depengui 
només de mi. I sí, sóc molt materialista!”, 
assegura desafiant. 

Es considera una urbanita de cap a 
peus. Tot i que reconeix que Tiana és el 
poble ideal, per la seva tranquil·litat i 
la proximitat a Barcelona. Amb només 
4 anys ja s’enfilava a l’escenari de la 
terrassa del Casal, arran del festival de 
jazz. I ballava. Llavors comptava amb un 
dels suports més grans de la seva vida, 
l’àvia Rosella. El seu veritable referent. 
Ara, la iaia n’estaria molt orgullosa. 
La nena s’ha fet gran i porta les regnes 
de la seva carrera. Calcem-nos, doncs. 
A star is born!!!

Cos i ànima

Laura Almenta

És un privilegi comptar amb ella a 
l’Escola Municipal de Música i Dansa 
de Tiana. Un planter de ballarins i músics 
que estan donant moltes sorpreses. 
La Laura fa molts anys que sua la 
samarreta per fer d’aquest centre un 
punt de referència en el món de la 
dansa. Tenen alumnes de Montgat, 
d’Alella i de Sant Fost.

Es va formar a l’Institut del Teatre 
i ha passat proves molt dures com les 
que fa la Royal Academy of Dance a 
Barcelona. Ja de ben petita tenia molt 
clar que volia dedicar-se al ball. I no ha 
parat fins aconseguir-ho. Ha passat per 
moltes companyies. Això li ha fet tenir 
coneixements en moltes disciplines: 
funky, hip-hop, musicals o balls de saló. 

No dubta a reconèixer que la base és 
el clàssic. Per això l’inclou a l’escola, 
malgrat que al principi va costar. Diu que 
sense ell la tècnica i l’elasticitat no és la 
mateixa; sobretot, si es vol ser un 
bon professional. 

Està molt agraïda al suport que va 
tenir dels seus pares quan era petita. 
Estudiava BUP i COU als matins i, a la 
tarda, anava a l’Institut del Teatre. 
Una jornada que s’allargava fins 
passades les nou de la nit. Molts dies 
només podia fer un mos ràpid. 
Dinar que li portava el seu pare. 

La Laura Almenta es mou amb la 
delicadesa pròpia de les ballarines de 
Degas. En el seu cas, però, és un retrat fet 
amb un parell de pinzellades de colors 
intensos: la responsabilitat i la disciplina. 
Potser per això no és cap inconvenient 
travessar Barcelona per transmetre la 
seva passió a les futures generacions 
de ballarines.

Professora de Dansa
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Juan Riera obria un cafè o bar a la planta 
baixa de casa seva. El mateix any l’Ignasi 
Giral, sastre i propietari d’una botelleria, 
n’obria un altre. Com era costum a 
l’època, un cafè era el de dretes i l’altre 
el d’esquerres. El d’en Giral (o Café de 
Dalt), de dretes; el d’en Riera (o Café de 
Baix), d’esquerres. El primer, comptava 
amb la magnífica sala de ball Giral 
(1862). El segon, amb una molt 
més modesta.

A la façana de la casa trobem una pedra 
amb aquesta data, col·locada per en Pere 
Salarich i Riera fa uns cinquanta anys. 
El 1760 Tiana tenia entre sis-cents i 
set-cents habitants (comptant amb el 
llavors barri de Montgat). Començava 
a desenvolupar-se el nucli urbà, amb 
l’actual carrer Lola Anglada com a carrer 
Major. Exceptuant les masies, Can Riera és 
una de les cases de poble més antigues 
de Tiana. Potser, la que més.

Es crea l’entitat El Dorado. Tenia la seu al 
Café Riera, on organitzava les activitats 
i reunions. L’any 1903 naixia la Societat 
Coral Joventut Tianenca, anomenada 
popularment “El Coro”, com una secció 
d’El Dorado. Així doncs, a Can Riera 
trobem els orígens de l’entitat degana del 
poble. En canvi, al Cafè Giral es forma l’any 
1909 l’entitat Els Nou Pins (anys desprès, 
ho faria l’Orfeó). Organitzaven per separat 
els seus actes i balls de Festa Major.

En finalitzar la guerra civil mor l’últim 
Riera, sense fills. La casa l’hereten els seus 
nebots: els germans Salarich Riera. 
L’any 1950 s’inaugura l’actual Sindicat. 
En quedar lliure Can Riera, la lloguen a 
Josep Llongueras, qui obre el celler que 
els seus fills Miquel i Joan continuarien fins 
el 2006. L’any 2011 s’urbanitza la zona i Can 
Riera passa a ser propietat de l’Ajuntament. 
Resta, però, una sorpresa: l’habitació dels 
jocs prohibits. Encara per descobrir...

Durant la II República al Café Riera s’hi 
estableix l’Ateneu, organització política 
d’esquerres (d’Esquerra Republicana). 
Al cafè Giral, per contra, ho fa Foment 
Cultural (de dretes i de la Lliga). Els primers 
anys de la guerra Josep Rosselló (després 
continuaria Josep Galceran) van ser els 
últims encarregats de regentar el Riera. 
Acabat el conflicte es va eliminar qualsevol 
vestigi per haver estat un lloc de “rojos” 
tot instal·lant-se el sindicat de pagesos.

De bar a celler passant per seu del Coro

CAN RIERA, UNA CASA 
PLENA D’HISTÒRIA

1851 1760 1900 2011 1939
Fotografies cedides per: 
Sr. Galceran, Sr. Llongueras, 
Sr. Toffoli i Sr. Tondo. 



Encara no havia fet els 28 anys 
i va opositar per entrar al cos. Ja tenia 

algun amic que en formava part. 
I és que les feines que havia 

desenvolupat fins llavors no l’omplien. 
O com diu ell, no trempava. Ara, en 

canvi, se sent útil. Ajuda la gent gran 
que viu sola, cau o queda atrapada. 

Molt més que apagar focs. També 
fan xerrades a escoles o ensenyen les 

instal·lacions del Parc de Bombers.

El seu fill Àlex ja fa temps que coneix 
el significat de compartir amb només 
cinc anys. Li dóna joguines perquè les 
reparteixi entre els fills dels refugiats. 

L’Òscar, mentrestant, gaudeix convertint 
palets en mobles. Una afició de la que 

n’ha tret profit als campaments. 
La saviesa de donar i el record pels 

absents, a flor de pell.
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Aqueta ONG va néixer l’any 1999. 
Una època de transició cap a un nou 
mil·lenni, on l’esperança d’un món millor 
convidava a l’optimisme i actuava com 
esperó. Europa encara podia treure 
pit d’unes polítiques socials que la 
convertien en exemple a seguir per a 
molts països del voltant. Acció Solidària 
i Logística (ASL) sempre ha tingut molt 
clar quins són els seus objectius: donar 
suport tècnic i logístic a les comunitats 
més desafavorides. 
També duen a terme tasques d’actuació 
immediata. És per això que van crear 
l’Equip de Rescat en Emergències de 
Catalunya (EREC), sempre a punt davant 
la imprevisió de qualsevol catàstrofe 
(sobretot terratrèmols). 
De tots dos en forma part el tianenc 
Òscar Romera. 

SOLIDARIS MÉS ENLLÀ DE L’UNIFORME
Acció Solidària i Logística es bolca amb els refugiats

Treballa al cos de bombers de 
l’Ajuntament de Barcelona. Reconeix que 
no és fàcil acabar amb unes situacions tan 
complexes, però anima tothom a ajudar 
en allò que pugui. Són molts els companys 
de feina que, com ell, es bolquen a l’hora 
de fer un cop de mà. Aquí i allà. 
“No som d’una pasta especial. També ens 
afecta”, respon amb la modèstia pròpia 
de qui no espera res a canvi. Entre les 
moltes accions que últimament han tirat 
endavant trobem la intervenció per ajudar 
els refugiats que fugen de la guerra de 
Síria. Un conflicte que dura més de cinc 
anys. Es van desplaçar a l’illa de Lesbos 
(al far de Korakas, l’extrem més proper a 
Turquia:), Idomeni (a la frontera de Grècia 
amb Macedònia) i un tercer relleu ho va 
fer a Kherso (situat a trenta kilòmetres 
al nord d’Idomeni). 

El bomber empàtic

Quan els equips de rescat marítim no 
detecten alguna de les rudimentàries 
embarcacions que arriben, l’EREC 
intervé per evitar qualsevol accident 
amb les roques. Tot seguit avaluen la 
situació i, en cas de necessitar un equip 
d’urgències mèdiques, es coordinen 
amb d’altres ONG. El que més va 
sorprendre l’Òscar és l’hospitalitat dels 
refugiats. “Després de perdre-ho tot, 
volien compartir el poc menjar que els 
repartíem”, recorda. Comportament 
que contrasta amb la manca de reacció 
que acabaria posant en evidència a les 
institucions europees.

No som d’una pasta especial. 
També ens afecta

Òscar Romera



#tiana
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LA VEU DE TIANA

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

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

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

@cruz__dominguez   
Cruz+Domínguez Camp 
Agradecimientos a todos 
nuestros patrocinadores, 
@Aj_Tiana  @lalocaltiana 
y @Fundperetarres por todo 
su apoyo.
09-07-2016
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@bibtiana 
Biblioteca de Tiana
Qui diu que viatjar és car? 
Agafa un llibre de la biblioteca  
oblida’t de la maleta!
07-07-2016

ENTREVISTA’T

I vostè, qui és? 
Em dic Alèxia Guilera i sóc la directora 
de Ràdio Tiana-La Local. Vaig estudiar 
periodisme a l’UAB i he treballat per a 
TV3 a les comarques de Tarragona. 
Visc aquí des del 2011. Si voleu saber 
què passa al poble ens podeu 
sintonitzar al 107.2 de la FM.

I què li hauria agradat ser? 
De joveneta volia ser actriu. Amb 17 anys 
el que més m’agradava era escriure i 
poder viatjar. Una combinació que em 
va fer pensar en el periodisme. 
Tinc moltes inquietuds i, encara que 
sóc de rampells, les coses grosses i 
importants les repenso força. És el cas 
de la meva estada a Colòmbia. Em va 
atreure la tradició de bons periodistes 
i reportatges novel·lats que té el país.

Optimista, pessimista o realista? 
Realista i optimista. Això no vol dir que 
combregui amb rodes de molí. Ara, això 
sí, no s’ha de perdre mai el sentit 
de l’humor.

El moment més feliç de la seva vida?
No sé si és aquest, però el fet de ser 
mare. No el moment de néixer la criatura 
sinó tot el procés i l’aprenentatge. També 
recordo un viatge que vaig fer a Itàlia, 
a un camp de treball, amb 23 anys. 
La felicitat que vaig sentir a l’estació 
de Trieste. Sola i lluny de casa, 
fent el que volia. 

Què o qui és Déu?
No sóc creient. Penso que és una 
construcció de la gent. Tinc moments, 
com ho diríem, d’espiritualitat. Pensar 
massa en l’endemà et limita molt. Al cap 
i a la fi és l’amor el que ens mou. 

El fi justifica els mitjans? 
De vegades sí. Hi ha determinades 
relacions personals on no sempre es bo 
explicar-ho tot. Saber una part, no tota. 
El quan i el com dir segons què s’ha de 
tenir en compte.

Ràdio, tele o xarxes socials? 
A casa consumeixo molta ràdio. He estat 
molts anys sense tele. Ara amb la meva 
filla Irati és més difícil. I pel que fa a les 
xarxes socials, no hi participo. Crec que 
no sabem navegar per la xarxa. Trobo al 
darrera molts elements de control, subtils. 
Sóc, això sí, una defensora de la premsa 
escrita. M’atreu la seva capacitat d’anàlisi.

Lloguer o propietat?
Lloguer.

Carn o peix? 
Menjo de tot. Sempre intento comprar 
en comerços de proximitat i, si pot ser, 
menjar ecològic. No m’importa si és un 
pèl més car. Si haig de triar destino més 
pressupost a una bona alimentació que, 
per exemple, a la roba.

Una pel·lícula... 
Martín (Hache) (1997) i Un lugar en 
el mundo (1992). Ambdues són del 
director argentí Adolfo Aristarain.

Un llibre... 
La trilogia de Nova York de Paul Auster. 
També, Leviatan. I m’agrada molt la 
manera de descriure, tan precisa, 
de la Mercè Rodorera.

Una cançó... 
És difícil. Em falta un guru que m’orienti 
sobre els nous estils. Et puc dir la cantant 
Maika Makovski, el rock nord-americà 
dels 60 i dels 70, com ara Lou Reed o 
Jimmy Hendrix. Però també cantautors, 
Mercedes Sosa o Víctor Jara.

Quina és la seva relació amb el poble? 
Doncs una amiga que va venir a viure 
amb un noi d’aquí. I després de tornar 
de Colòmbia, l’agost del 2011, volia 
trobar un lloc tranquil. Per cert, allà la 
gent és molt més humana, tot i que hi 
ha molt de classisme. Finalment, entre 
Cabrils i Tiana vaig triar aquest últim.

El que més li agrada i el que canviaria 
de Tiana... 
Estic molt a gust. A dia d’avui, cobreix 
totes les meves necessitats.

Tinc moltes inquietuds i, 
encara que sóc de rampells, 

les coses grosses i importants 
les repenso força

Alèxia Guilera

@Optica_LaPunxa     
Òptica La Punxa   
Acabem de tenir una 
experiència surrealista: un 
senyor que no pot enfilar una 
agulla, però ei! De cap de les 
maneres vol portar ulleres ;-) 
#ésescolomo
04-07-2016

LA LOCAL
RÀDIO TIANA

Tiana es declara vila compromesa amb 
les persones refugiades. Així mateix, 
es compromet a sensibilitzar la població 
de Tiana per garantir-hi la plena 
integració de persones refugiades, 
en cas que acabin arribant al poble.
05-07-2016

Les màquines ja han començat a foradar 
carrers del centre de Tiana. En marxa 
un profund canvi al cor de la vila.
18-07-2016

“Amb 102 anys, encara em costa 
estar-me sense fer res”. És la mare de la 
Teresa, la popular “Closes” de Tiana. 
Cada tarda juga a cartes i la fa petar amb 
les amigues al Casal de Persones Grans.
19-07-2016

@CarlesTiana
Carles Campos   
Dissabte de còctels sense 
alcohol al #pij @Aj_Tiana. 
El meu fill s’ho va passar molt bé 
fent aquest taller.
10-07-2016

@rrodri54 
Ruthrodri  
Escoltant el ple de Tiana per in-
ternet, enhorabona @Aj_Tiana 
@lalocaltiana
05-07-2016

Can Riera, entre els cinc projectes que 
es desenvoluparan durant l’any 2016. 
En total es destinen 375.000 euros en 
l’anomenada “inversió sostenible”, que 
pretén millorar alguns emplaçaments 
del poble.
 14-07-2016

Tiana 
en imatges
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@sergiquevedo 
Sergi Quevedo Sala     
Matí de cracks a #Tiana al 
@cruz_dominguez amb el mag 
de Vic #RaulLopez
04-07-2016

Vol afegir res més?
Doncs que abans de treballar a Ràdio 
Tiana vaig estar a punt d’obrir una botiga 
de productes ecològics i de comerç 
sostenible a Cabrils. Més o menys com 
l’Espai Ecològic d’aquí, el de la Yeho.



L’ÀGORA

Quan, el 2011, es va produir el canvi de govern 
municipal, la primera i molt desagradable 
sorpresa amb la que es va trobar el nou equip 
va ser assabentar-se que el govern anterior, 
format per Gent i CiU i presidit pel senyor 
Emili Muñoz havia acumulat ni més ni menys 
que 1.680.000 euros en factures sense pagar 
i que els proveïdors feien cua, sinó per cobrar 
sí almenys per saber quan ho farien. Tenien, 
doncs, la greu responsabilitat, de sanejar, en 
plena crisi, l’Ajuntament.
Dos anys després i com a resultat d’una molt 
rigorosa gestió econòmica, la situació havia 
canviat radicalment, els exercicis es tancaven 
amb superàvit i es generava un romanent que 
ha anat creixent gràcies als resultats positius 
de cada any i que avui arriba als 375.000 euros. 
Tot això s’ha aconseguit, d’altra banda, sense 
descuidar en absolut els serveis essencials, 
en particular els serveis socials i duent a terme 
obres tan importants com la connexió de 
l’Avinguda Albéniz amb el Passeig de la Vilesa, 
eliminant la doble corba. Avui l’Ajuntament 
paga als seus proveïdors en 28 dies, de 
promig, la Generalitat ha posat semàfors verds 
a tots els aspectes de funcionament municipal, 
que el 2011 estaven en vermell i es posa a 
Tiana com a exemple d’una excel·lent gestió.
Atesa la fermesa econòmica actual entenem 
que ha arribat el moment d’invertir el 
romanent i, en aquest sentit s’han dissenyat 
tres tipus d’actuacions:
1.- Una atenció molt particular a les famílies 
que, sense estar en situació d’extrema 
precarietat, tenen dificultats econòmiques 
que, per mitjà d’una tarifació social, puguin 
accedir a beques menjador, llibres, activitats 
extraescolars i, en general, a totes aquelles 
activitats relacionades amb l’ensenyament 
que no són gratuïtes. Es tracta d’una 
experiència pilot que s’anirà consolidant 
d’acord amb els resultats.
2.- Dur a terme el Pla de Mobilitat, d’acord 
amb la ferma aposta que varem fer en aquest 
sentit i que estem segurs que es traduirà en 
beneficis per a tots els vilatans i també per 
al comerç. El fil conductor és la prioritat dels 
vianants, que es traduirà en obres i actuacions 
començant pel centre del poble.
3.- Obres diverses, com l’arranjament de 
carrers, l’adequació de Can Riera com a 
nou equipament municipal o la definitiva 
restauració del tramvia i la seva ubicació 
en un espai públic, entre d’altres.

Totes aquestes actuacions es faran amb fons 
propis i esperem que aquesta llista es pugui 
anar ampliant al llarg d’aquest mandat.
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LLUMS VERDS RECORDS DE FESTA

Des de la CUP apostem per un poble sense 
violència ni discriminacions de gènere, 
amb polítiques que garanteixin els drets de 
les persones del moviment d’alliberament 
lèsbic, gai, transsexual, bisexual i 
intersexual (LGTBI).

L’heteropatriarcat és com una ciutat 
emmurallada. Tal com es diu “tots els 
camins porten a Roma” i, mai més ben dit 
en termes històrics, ja que el cristianisme ha 
jugat un paper molt important fomentant 
la família nuclear i establint rols de gènere. 
Els camins que porten en aquesta ciutat de 
Roma, en aquesta estructura dominant, es 
construeixen a les nostres ments des dels 
primers dies amb la distinció de joguines 
(una nina o una pilota) o de pràctiques 
esportives (patinatge o futbol). Hi ha molts 
camins que ens hi porten en el nostre dia a 
dia. No podem tolerar publicitat masclista 
a Tiana que faci créixer aquest imaginari 
on totes les dones han de tenir un cànon 
de bellesa (i de pes) concret, i els homes 
han de ser forts. No volem més contes de 
prínceps heroics i princeses dèbils. 
No podem decaure en la mercantilització 
dels nostres cossos i de les nostres ments, 
com si fóssim un producte més d’aquest 
capitalisme neoliberal.

Allò privat és públic. I nosaltres afegim, allò 
públic és privat. No volem un poble on els 
lavabos dels bars i dels restaurants, tinguin 
els canviadors de bolquers al lavabo de 
dones, fent palès que aquesta tasca pertany 
únicament a la dona. No volem ni una 
educació, ni una sanitat, ni un món laboral 
escrit únicament en masculí. No es tracta 
de fer una guerra entre gèneres, ans al 
contrari, la diversitat és riquesa. Reinvertim, 
per tant, aquesta situació.
Volem que els espais institucionals, sanitaris 
i escolars contemplin altres models de 
família, sense pressuposar que el nucli 
familiar és un pare i una mare. Que es facin 
campanyes d’educació i de prevenció 
sexual inclusives. Volem una Tiana sense 
violència de gènere, on es respectin els 
drets sexuals i reproductius de tot home 
i tota dona, on hi hagi una conciliació 
entre la família i la feina. El primer pas és 
denunciar el mínim senyal que fomenti el 
heteropatriarcat existent i persistent. 
Hi ha molta feina a fer per aquest nou curs 
que tot just comença!

CUP Tiana

EL BUCLE

A Tiana tenim el privilegi de tornar 
de vacances amb ganes de festa! 
Setembre és el mes més festiu per 
exel·lència a Tiana: cel·lebrem la Festa Major 
de Sant Cebrià: el nostre Sant Patró i de ben 
segur la nostra comissió de festes haurà 
preparat amb molta il.lusió, ganes i encert 
la millor de les festes majors posibles amb 
els recursos, a vegades minsos, 
dels que disposen.

Valoració de les passades eleccions del 
26 J no podem fer. Aquest artícle l’escric 
abans de Sant Joan (per cert, esperem que 
l’Ajuntament, o alguna entitat, l’organitzi un 
altre cop ). Per tant, els nostres comentaris 
els farem en el proper número del Tiana’t. 

Setembre sempre ha marcat l’inici 
després de l’aturada estival, per altre cop, 
necessaria, de moltes coses del nostre dia a 
dia: l’inici d’ nou curs escolar, apuntar-se al 
gimnàs o a la piscina, fer un curs d’anglés, 
iniciar una dieta o fer nous propòsits… 
Potser no els farem tots, pero marcaràn una 
tendència per a la resta de l’any.

A Tiana, el nostre partit, estarà com sempre 
disposat a tirar endevant tots aquells 
projectes que considerem prioritaris 
per al poble i rebutjarem tot alló que no 
tingui res a veure amb Tiana i els nostres 
veïns i veïnes. Som i serem una oposició 
responsable, allunyada dels titulars i 
cercant diàleg perqué sóm un poble obert 
i dialogant i rebutjant els sectarismes que 
altres formacions practiquen amb nosaltres.

Espero i desitjo que tots gaudim d’una 
bona festa major. Espero retrobar-nos  
amb tots i totes a la gran plaça pública que 
és Tiana. Visca la festa Major! Visca Tiana!

Grup Municipal del PP a Tiana
dparragi@hotmail.com

PatriarCAT TORNEM … I AMB GANES DE FESTA!

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

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

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

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

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

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

HORARIS REGIDORIES (Demanar visita per telèfon o correu electrònic)

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

Partit
Popular de 
Catalunya

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

De quan els nostres avis corrien amb les 
bicicletes carrer Lola Anglada avall amb 
una llança i amb una cinta a la punta. 
De quan la cursa de cintes donava pas 
al ball de migdia, el Sarauet. Records de 
la Sala Giralt, quan s’hi feia el ball, i dels 
primers envelats tant i tant retratats per en 
Frasquito. D’aquells anys de “corrides” de 
toros a la plaça dels enamorats i del ball de 
casats a l’envelat que hi havia on ara hi ha el 
sindicat. Records per la festa del 1968 que 
mai hagués estat sense un tocadiscs i un 
ball improvisat al carrer del Centre. Records 
de regidors de Cultura i comissions de 
festes que han fet d’idees noves, tradició: 
el concurs de paelles, correfoc, pregó, el 
dia el circ... Records pels regidors Jaume 
Soler, Carles Casanovas, Lluís Carreras, 
Maria de Gàdor Ayra, Francesc Riera, Abel 
Queralt, Ferran Pascual, Núria Blasco... 
Records per aquella nit del 1991 seguint la 
cursa de Carles Cardús que anys més tard 
faria el seu pregó amb “olor a oli cremat”. 
Pel pregó d’en Bartomeu Puig, que mai 
s’acabava, i pel d’en Pau Riba en forma de 
carta a la seva estimada “Tia Anna”. Records 
de pregons que omplen la plaça, com el 
d’en Juanito en nom de can Boter, d’Enric 
Canals, director de TV3, o d’en Josep Cuní, 
amb xiulada inclosa. Records pel primer 
“visca Sant Cebrià” d’en Josep Maria Tòffoli. 
Records per aquella festa major sense 
camp de futbol vell i amb carpa de circ a 
la Cansalada. Records per aquell envelat 
del fred i records pels espectacles de pit i 
cuixa amb la Maña. Records per totes les 
generacions que reinventen la festa: pels 
joves que l’any 1987 entren a la comissió 
de festes amb la guerra de pa mullat, les 
24 hores de ball... Els que l’any 2005 fan 
viu el Doctor Mascaró i els que l’any 2015 
s’inventen una nova festa “descorxada”. 
Homes i dones que han lluitat per la 
Tiana viva, per fer viva la festa. La riquesa 
d’aquest poble i el seu moviment associatiu 
és un gran tresor. Aquesta és l’autèntica 
dimensió de la història. 

Visca la Festa Major!

Els resultats electorals del 26 de juny van 
demostrar una altra vegada la diferència 
fonamental entre la realitat política catalana 
i la espanyola. Qualsevol dels mapes electorals 
mostrava el blau dominant al conjunt de 
l’estat, si exceptuàvem el País Basc i Catalunya. 
Aquesta realitat política diferenciada, tossuda 
i repetida les vegades que faci falta, que 
representa la societat catalana esdevé un 
element cabdal en les distorsions del sistema 
polític espanyol. La multiplicitat dels casos 
de corrupció, les converses, impròpies d’un 
règim democràtic, protagonitzades pel 
ministre de l’interior, els tics autoritaris del 
govern en funcions, van servir contràriament 
a allò que fóra normal en un país de cultura 
democràtica, per enlairar el partit protagonista 
dels escàndols. Paradoxa que demana 
múltiples explicacions, però sens dubte una 
d’elles, i no menor, fa referència a la voluntat 
independentista d’una part important de la 
societat catalana. Per a una fracció majoritària 
de la societat espanyola, i gairebé per a la 
totalitat de les seves elits, la lluita contra les 
aspiracions catalanes pot justificar qualsevol 
mena de conducta política, malgrat que 
contradigui els més elementals principis 
democràtics. En aquest sentit, la impunitat 
té premi perquè el fi, liquidar les aspiracions 
catalanes, justifica els medis. Per a aquest 
partit, la lluita contra Catalunya esdevé una 
fórmula màgica per atreure votants arreu de 
l’estat. Les xifres en aquest sentit no enganyen, 
del conjunt de vots obtinguts el 26J, el PP 
només va aconseguir-ne una mica més del 
5% a les circumscripcions catalanes amb una 
població que ultrapassa el 15% del conjunt 
de l’estat. 

Els resultats del 26J van servir també per 
demostrar per enèsima vegada la incapacitat 
de l’esquerra catalana que se sent cridada a 
redimir l’estat per canviar la realitat política 
espanyola. El discurs emprat per aquestes 
forces en l’àmbit català difícilment por 
fer forat fora de llocs que comparteixen 
problemàtiques semblants, cas del País 
Basc, en una societat en la qual l’ hegemonia 
cultural i política té en la uniformitat un dels 
seus valors més preuats. El dret a la diferència 
dins d’un estat fraternalment acollidor s’ha 
demostrat un cop més un somni de babaus.
Després del 26J no hi ha més ambigüitats 
possibles, ni terceres vies utòpiques. 
Cal actuar des del convenciment que només 
la voluntat de la ciutadania catalana, 
expressada democràticament, sigui qui 
marqui el nostre futur.

El Partit Demòcrata Català és un nou partit 
nascut en el Congrés Fundacional que 
va tenir lloc els passats 8, 9 i 10 de juliol, 
amb els millors valors de Convergència 
Democràtica de Catalunya. És un partit 
de centre, que vol anar des dels liberals fins 
a la social democràcia perquè creiem en 
un projecte per al conjunt dels catalans i 
catalanes i pensant en Catalunya com una 
Nació, llunys d’extremismes d’una o altra 
banda. Aquest és també un partit republicà 
i independentista, sense matisos. 

Un partit que estarà en mans de les bases 
i no d’uns pocs, on hi hauran primàries en 
tots els nivells, un règim d’incompatibilitats 
estricte, limitació de mandats en els òrgans 
de direcció i on la transparència en la gestió 
i en el finançament serà cabdal.

Dir també que rebutgem la utilització 
fraudulenta i partidista de les institucions 
democràtiques, així com la persecució dels 
poders de l’Estat en contra determinades 
idees i els partits que defensen aquestes. 
Els ajuntaments catalans també han 
estat objectiu de persecució en els 
darrers temps. Volem també recordar en 
aquest sentit la imputació del president 
Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega, 
l’exconsellera Rigau i l’exconseller Francesc 
Homs per la organització del procés 
participatiu del 9 de novembre de 2014.

Des del nostre grup municipal, Partit 
Demòcrata Català juntament amb 
Demòcrates de Catalunya, i amb una 
excel·lent relació, seguirem treballant 
per Tiana i seguirem estant amatents a 
la mobilitat, comerç local, via pública i 
equipaments municipals i serveis entre 
molts d’altres, i estan al costat de les 
entitats, que considerem molt importants. 

Seguirem fent propostes en positiu en tots 
els àmbits i seguirem fiscalitzant el govern 
de PSC-ERC en els plens municipals tal i 
com ho hem anat fent des de les últimes 
eleccions municipals, ara fa poc més 
d’un any.

Desitgem que gaudiu de la festa major 
d’enguany  “Tiana 2016” i d’una bona 
i reivindicativa Diada!!

Neix el PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ..!

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