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Anna Llenas
Il·lustradora

Agafo el meu quadern Gvarro 
-el típic d’esbossos- i vaig escrivint al 
mateix temps que dibuixo. Quan tinc 
l’storyboard acabat, envio la primera 
proposta a l’editorial fins obtenir-ne 
l’aprovació. Arribats aquí, començo el 
treball d’il·lustració final. Es tracta d’una 
feina molt manual i minuciosa perquè 
treballo amb collage. L’elaboració d’un 
conte pot durar un any. 

Hi ha un llibre que ha tingut una 
acollida especial perquè connecta 
ràpidament amb els nens i nenes. 
Les mestres se’l recomanen molt 
entre elles perquè els permet tractar 
l’educació emocional d’una forma 
molt fluida. Es tracta d’ “El monstre de 
colors”, un treball que reflecteix la meva 
evolució professional. El protagonista 
és un monstre que té un embolic de 
sentiments: ell mateix és un garbuix 
de colors. La nena que l’acompanya 
al conte l’ajuda a identificar cadascun 
d’aquests sentiments i, de mica en mica, 
els seus colors també van assolint 
un ordre.

EDITORIAL

Va estudiar Publicitat i Relacions 
Públiques a la UAB, i Disseny Gràfic 
a l’Escola Llotja. Va treballar al món 

de la publicitat i el disseny gràfic però 
va arribar un dia en què va recuperar 
la passió per la il·lustració i va decidir 

fer un gir professional. Un cop va 
aconseguir un book, va començar a 

ensenyar el seu treball fins que va 
arribar el primer encàrrec. 

Després en van arribar més.

Hi ha una altra passió que mou l’Anna i 
en la qual també s’ha format: l’educació 

emocional, àmbit que la nodreix de 
continguts. Per això, decideix passar 
d’il·lustrar històries d’altres a fer-ho 

amb els seus propis relats. 

Ha publicat 7 llibres, amb les seves 
variants. Un dels més coneguts és 

“El monstre de colors”, 
traduït a més de 20 llengües.

L’educació emocional s’ha de poder 
treballar a totes les edats. Procuro fer-ho 
d’una forma amena i divertida, com ara 
al llibre “Diari de les emocions”. Funciona 
molt bé entre els adolescents perquè 
identifiquin, reconeguin i expressin 
les seves emocions de manera lúdica, 
pràctica i creativa.

Aquest setembre trauré una novetat 
editorial, on explico que el monstre va a 
l’escola per primera vegada. Està inspirat 
en la meva filla: ha començat a anar a 
l’escola bressol i m’he vist en la necessitat 
d’explicar aquest procés. També he 
elaborat una agenda per aquesta etapa 
escolar. La llibreta on les mestres et 
diuen si ha dormit, si ha menjat o com 
s’ha sentit durant el dia, és una agenda 
il·lustrada on el protagonista és el 
monstre. Espero que agradi i sigui útil.

Tiana va paral·lela a la meva 
adolescència: hi passava els caps de 
setmana i els estius. La meva mare 
encara hi viu. Jo era una habitual 
d’El Casal. Alguns dels paisatges dels 
meus contes recorden Tiana: 
els escenaris de la infantesa i 
l’adolescència sempre queden molt 
presents a la retina. 

La meva il·lustració sempre ha anat molt 
lligada a la psicologia. El meu treball 
funciona bé quan es tracta de definir 
un concepte o de mostrar una emoció. 
Quan treballava fent il·lustracions per 
La Vanguardia ho podia observar: 
sempre m’encarregaven aquells 
articles que tractaven temes emocionals. 
Em permet fusionar els meus dos 
interessos: la psicologia i la part creativa.

Quan he de començar un projecte el 
primer de tot és buscar la història per 
arribar, després, a l’storyboard (guió 
il·lustrat). La meva metodologia no 
separa el dibuix de l’escriptura perquè 
tinc la història al cap. 

La meva obra fusiona els meus 
dos interessos: la psicologia 

i la il·lustració  
Anna Llenas
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.... a l’apoderamentDe l’hort....

LA NOTÍCIA
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La Taula d’aliments és un projecte que 
porten a terme l’entitat Tiana Solidària, 
la Parròquia i Serveis Socials, amb la 
finalitat de subministrar una cistella 
d’aliments a una quarantena de famílies 
del poble que pateixen precarietat 
econòmica. L’últim dissabte de cada 
mes se’ls reparteix aquesta “cistella 
solidària” que ofereix aliments secs: 
arròs, oli, pasta, llegum i productes 
bàsics d’higiene personal. Per acabar 
d’arrodonir la cistella, calia poder-hi 
afegir productes frescos i és aquí on 
l’hort social es torna protagonista

La Marta Serlavós, treballadora social 
de l’Ajuntament, ens explica que a les 
regidories de Serveis Socials i Medi 
Ambient feia temps que els rondava la 
idea d’engegar un hort social al poble. 

Projecte d’hort social
Anteriorment van aconseguir que 
l’Ajuntament els cedís un terreny de 
70 m2 quadrats per fer-lo realitat. 
Però, com fer-ho?

Finalment va arribar un dia que les 
circumstàncies van ser favorables 
i els recursos van quadrar amb les 
necessitats. Un cop assolit això, calia 
donar forma i sentit a l’hort social, 
que és un projecte social, ecològic 
i solidari. 

Cert és que un hort de 70 metres 
quadrats no dóna per alimentar 40 
famílies però cal poder demostrar la 
seva viabilitat amb un pla pilot, per tal 
que el projecte tingui una cobertura 
més àmplia. 

Els perfils dels usuaris de l’hort social són 
molt diversos: per exemple, un tianenc de 
mitjana edat en situació d’atur de llarga 
durada, que quan s’hi començava a trobar 
a gust ho ha hagut de deixar perquè ha 
trobat una feina.  
O un home jove amb dificultats d’inserció 
laboral i social, que hi ha trobat la 
tranquil·litat mental que necessitava. 
També un avi jove, sense feina, que hi 
assisteix amb el seu nét i tots dos aprenen 
els secrets dels hortolans. O bé, un pare 
de família jove, migrant, que viu de 
feinetes però que al projecte hi ha trobat 
la seva inserció social i està aprenent la 
llengua del nostre país. 

Potser ha estat fruit de l’atzar però 
4 dels 10 usuaris d’aquest hort, 
ara mateix ja han trobat feina. 

L’hort social del poble pivota en 3 eixos: 
el social, incorporant-hi la participació 
dels usuaris i persones amb risc 
d’exclusió social; l’ecològic: els cultius 
es basen en tècniques d’agricultura 
ecològica. Finalment, té també un 
eix solidari: hi ha un acord perquè la 
collita sigui repartida entre els usuaris 
de Serveis Socials i perquè una part es 
destini a les cistelles mensuals de la 
taula d’aliments.

De moment, ja han participat al projecte 
10 persones usuàries de Serveis Socials. 
Amb el treball a l’hort incorporen al 
seu dia a dia una rutina, una formació 
tècnica per aprendre a cultivar-lo, la 
convivència amb la resta d’usuaris i un 
aprenentatge de treball en equip. 

L’hort com a pla 
d’intervenció social
Quin impacte social té una iniciativa 
d’aquest tipus? Estudiant d’altres casos 
s’ha pogut observar que les persones 
usuàries d’aquests projectes redueixen 
la seva assistència als Serveis Socials i al 
sistema de salut. Els motius són senzills 
però bàsics: senten que formen part 
d’un projecte i això els fa sentir millor 
perquè elaboren l’autoconeixement i, 
sobretot, se senten útils. 

Però es podria anar més enllà si, a banda 
de ser un pla d’intervenció social, l’hort 
social també fomentés la cohesió i la 
participació. Per assolir aquest objectiu 
calen persones voluntàries: sempre són 
necessàries unes mans per anar a regar 
al vespre. Potser, la resta d’horts urbans 
que hi ha a Tiana, com la majoria d’horts, 
tenen excedents. Si aquests productes 
sobrants anessin a parar a la cistella 
mensual, benvinguts serien. 

4 de les 10 persones 
voluntàries de l’hort ja 

han trobat feina
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Vostè com va arribar a Tiana?
Per casualitat. Treballava a un bufet 
d’advocats i a la biblioteca del Col·legi 
d’Advocats i una tarda va venir 
l’aleshores secretari de l’Ajuntament 
Rafael Almor (que ens va deixar fa cosa 
d’un any) i em va dir que necessitava 
una persona del meu perfil. I d’això ja 
fa 34 anys.

Quin és el primer record que té 
del poble?
La meva àvia me n’havia parlat: ella 
pujava amb el tramvia que la portava a 
l’Àngel de la Guarda. Recordo el dia que 
el meu pare em va acompanyar a Tiana: 
la plaça de la vila encara era de terra!

Quina és la seva funció a l’Ajuntament?
Sóc la interventora i això vol dir que 
he de fiscalitzar qualsevol moviment 
econòmic de l’Ajuntament.

Com hi arriba a aquesta feina?
Com t’explicava abans, gràcies al Rafael 
Almor i a les casualitats. Vaig començar 
lligada a la comptabilitat i amb els anys 
es va convocar la plaça d’auxiliar. 
Em vaig presentar a les oposicions 
i les vaig aprovar. Ara ja tinc la 
d’administrativa. 

Com és l’espai on treballa?
 Un despatx molt acollidor, amb molta 
   llum i que comparteixo amb l’Emma.  
     Des del balconet que tenim podem  
      veure el mar i la muntanya i m’hi 
        sento molt a gust.

En una altre vida voldria ser actriu de teatre. Ara per ara, el que interpreta 
(i fiscalitza) són números. L’Àngels va néixer el 1964 a Badalona i tot i la seva 
joventut té un fill de 26 anys, en Marc. Té un somriure i una amabilitat de 
les que ja no es troben.

Interventora accidental

La meva feina comporta un 
grau important de discreció i jo 

crec que ho sóc bastant
Àngels Ros

ÀNGELS ROS
TREBALLEM PER A TU

Expliqui’ns breument, 
una jornada laboral.
La jornada sempre comença revisant 
l’estat de la tresoreria municipal i el 
correu adreçat a l’Ajuntament i després 
les qüestions del dia a dia: preparar 
informes d’intervenció, Juntes de 
Govern Local, etc...

La coneix la gent del poble? 
Què creu que pensen de vostè?
Crec que els que em coneixen més són 
els de tota la vida del poble. La meva 
feina comporta un grau important de 
discreció i considero que ho sóc prou. 
Vull creure que pensen bé de mi, jo em 
sento estimada.

Quin ha estat el millor moment 
que ha viscut a Tiana?
Són molts anys, m’han passat moltes 
coses bones: tinc un fill que és tianenc 
i l’Ajuntament és com la meva 
segona casa. 

Alguna anècdota o curiositat 
de la seva feina... 
Doncs t’he de dir que he caigut un 
parell de vegades per les escales de 
l’entrada de l’Ajuntament, amb molta 
dignitat, això sí. Si agafo l’ascensor 
no és per mandra, és per no tornar 
a caure.

Quan es jubili mantindrà vinculació 
amb Tiana? 
Segur que sí. M’estimo Tiana i la 
seva gent i estic molt agraïda per les 
oportunitats i pel que he après. 
Vull donar gràcies als dos secretaris 
que he tingut fins ara, el senyor Almor 
i en Pau Sanz, i a l’Antonio De la Viuda, 
l’anterior interventor, el “Maestro”.
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Els canvis de la Biblioteca Can Baratau
Remodelació de l’espai infantil i canvi de direcció de la biblioteca en l’any del seu 20è aniversari

Com molts tianencs i tianenques sabeu, 
aquest any ha sigut i és un any de canvis 
per a la biblioteca Can Baratau. El que no 
canvia, és que cada any fa un any més 
que la cultura arriba a tothom. Arriba a 
tothom, des dels més petits de la casa 
fins als més grans sota una mateixa 
teulada, la de la biblioteca pública 
Can Baratau.

Aquest any però, ha fet 20 anys. 
Vint anys on molts de vosaltres heu 
passat de ser usuaris de contes, gaudint 
de moltes històries que us imaginàveu 
que éreu el cavaller o la rateta o la fada 
del bosc, a ser usuaris d’un ús més lúdic, 
per poder gaudir dels tallers com el 
Repara’t, els clubs de lectura (fins i tot 
en anglès o francès), entre altres opcions 
que ofereix la biblioteca.

Tanmateix la biblioteca ha sofert canvis, 
com ara la marxa de companys que 
s’han jubilat en aquests últims anys o 
que per motius personals han decidit 
plegar. Però si ens fem la pregunta a 
nosaltres mateixos de si necessitem un 
canvi, contestaríem que sí? La biblioteca 
s’ha fet aquesta pregunta, ja que durant 
aquests 20 anys ha passat molta gent i 
com tot allò que té bon ús, amb el temps 
necessita millores i adaptar-se als canvis 
tant tecnològics com socials que sempre 
hi ha. És en aquest sentit, que des de 
l’Ajuntament i amb la col·laboració del 
Servei de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona (les dues administracions 
de les quals depèn la biblioteca per la 
seva gestió), s’ha pogut realitzar tota una 
remodelació de l’espai infantil i d’accés 
a la l’equipament.

Normalment els canvis són bons i 
desitgem que aquesta renovació de 
la biblioteca faciliti uns espais més 
agradables per als lectors més petits 
i joves, millorant la sonorització de la 
planta inferior cap a la planta superior 
(espai d’adults).

Tots els canvis han de ser positius 
i com a mínim això és el que desitgem 

des de la biblioteca Can Baratau,
 i és per aquesta raó que us en volem 

fer partícips convidant-vos a tots i totes 
no només a què ens visiteu i gaudiu 

del nou espai, sinó també 
a què participeu i gaudiu de tots els nostres 

serveis i activitats: 
Hores del conte, Clubs de Lectura, Tallers, etc.

ÉS D’ACTUALITATÉS D’ACTUALITAT



Uniraid: Aventura humana i solidària
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En Mar Ruzafa, tianenc i en Joan Haro, badaloní, es van conèixer a 
parvulari i van seguir junts fins al batxillerat. La seva amistat i el seu 
interès per l’enginyeria industrial els va portar a estudiar la mateixa 
carrera i poc després la seva passió per ajudar a persones desfavorides 
junt amb els seus coneixements universitaris els van portar a sumar-se 
a un projecte solidari: UNIRAID

UNIRAID és una aventura humana i solidària que té la finalitat principal 
de repartir 30 quilos de material solidari amb un vehicle de més 
de 20 anys, a les zones més pobres del Marroc. 
Aquest projecte exclusiu per a estudiants es du a terme cada any 
al mes de febrer.

Els dos estudiants, aprofitant els seus coneixements tècnics, apliquen 
els conceptes que han après per poder reparar el vehicle amb el 
qual recorreran els diferents pobles del Marroc repartint aliments, 
material escolar, roba i material d’esbarjo.

Sens dubte per a ells és tota una aventura però el que més els importa 
és poder ajudar a famílies que ho necessiten molt més que nosaltres 
i poder créixer com a persones.

Per poder portar tot el material solidari al Marroc necessiten preparar 
el seu vehicle amb una sèrie de modificacions perquè les dunes, 
pedres i infinites pistes de sorra no provoquin cap dificultat. 
Per aquest motiu aquests estudiants fan una crida: 
Tot tipus d’ajuda és benvinguda! 
Tant a nivell econòmic, com amb material solidari o bé material 
per poder condicionar el vehicle.

La pàgina web oficial on pots trobar tot tipus d’informació sobre el 
raid: http://www.uniraid.org/

Joan i Marc, dos joves amb un cor molt gran
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Clàssics Tiana

Dins els actes de Festa Major es farà la 
trobada de motos i cotxes clàssics que un 
cop més portarà al Parc de l’Antic camp 
de futbol de Tiana una gran exposició de 
vehicles espectaculars de més de 25 anys.

La trobada és oberta a tots els vehicles 
matriculats fins a l’any 1993, que ja en 
la seva primera edició que es va dur al 
Camí Dalt d’Alella, va comptar amb una 
participació molt alta d’expositors, 
un total de 102 vehicles, 78 cotxes 
i 24 motos.

Enguany es mantindrà la mateixa 
ubicació que en la passada edició, 
ja que permet una més amplia exposició 
i facilita l’accés als visitants.
Com a novetat, aquest any la trobada ha 
pensat en els més petits i comptarà amb 
diferents activitats infantils relacionades 
amb el motor, entre les quals destaca la 
de dibuixar i pintar sobre la carrosseria 
d’un cotxe. Es sortejaran lots de 
productes per a l’automòbil entre els 
participants i finalitzarà la jornada amb 
una rua de vehicles pels carrers de Tiana, 
com ja es va fer en la segona edició.

Cal Toni, farà esmorzars de botifarra 
a preu tancat per a l’ocasió, tant per a 
visitants com per a expositors i els 30 
conductors dels vehicles més matiners 
tindran l’esmorzar de franc.

La iniciativa sorgeix d’en Sergi Muñoz del 
taller mecànic Tot Motor Tiana, membre 
de l’associació de comerciants i que de la 
mà d’en Lluís Gallén com a dinamitzador 
i d’en Ferran Almeida, un enamorat dels 
cotxes, organitzen un any més la trobada.

Diumenge 30 de setembre 
de 10 h a 14 h.

Parc de l’antic camp de futbol.
No cal inscripció prèvia.

El diumenge 30 de setembre s’engega 
la 3a edició del “Clàssics Tiana”

Amics del Tramvia de Tiana

Ens comunica l’associació Amics del 
Tramvia de Tiana que a partir del proper 
mes de setembre les portes obertes es 
faran el primer dissabte de cada mes, en 
lloc dels diumenges tal com s’havia fet 
fins ara. L’horari serà d’11 a 13.30 hores.

Els Amics del Tramvia de Tiana volen 
mantenir el record viu d’aquest mitjà 
tan popular de transport que va donar 
servei a la ciutadania del poble des de 
l’any 1916 fins al 1954, època de grans 
conflictes com el “crac” del 1929, guerra 
civil i període negre de la post-guerra.

La visita guiada és farà el primer dissabte de cada mes

Durant el mes de setembre s’obriran 
les inscripcions a l’Escola d’Adults Timó 
per al curs 2018/19. L’Escola Timó és un 
equipament educatiu de referència per 
a la formació d’adults que comparteixen 
els municipis veïns de Montgat i Tiana. 

Escola d’Adults Timó
Inscripcions curs 2018/19

Els Amics del Tramvia de Tiana estan 
molt satisfets de l’interès per conèixer la 
història i anècdotes relacionades amb 
el tramvia durant les nombroses visites, 
algunes d’elles de Saragossa, Alemanya 
i Brasil que han deixat el seu testimoni 
escrit (més de 60) amb alguna aportació 
artística en el llibre de visites.
Els Amics del Tramvia de Tiana estaran 
encantats de poder-los rebre el primer 
dissabte de mes i passar uns moments 
agradables comentant històries del nostre 
tramvia i poder-los oferir un llibret de 
record o una samarreta commemorativa.

CURSOS QUE S’OFEREIXEN DATES D’INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

GES IOC (Graduat Educació Secundària Obligatòria) Del 4 al 12 de setembre de 10h a 13h 
i el 6 de setembre de 17h a 20h.

Batxillerat IOC Del 6 al 13 de setembre de 10h a 13h 
i el 6 de setembre de 17h a 20h.

Preparació Prova d’Accés CF Grau Superior IOC Del 19 al 26 de setembre de 10h a 13h
i 24 i 26 de setembre de 18.30h a 20h.

Certificat d’Estudis (Instrumental) No cal inscripció.

Llengua catalana (Tots els nivells)

Del 3 al 19 de setembre de 10 a 14h 
i el 6, 17 i 19 de setembre de 17h a 20h.

Llengua castellana (Nivell inicial i bàsic)

Llengua anglesa (Conversa)

Espai col·laboratiu de resolució de dubtes informàtics, 
mòbils, tauletes i ordinadors.

Aula d’estudis on-line per a adults (IOC, UOC, UNED,...)  No cal inscripció

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 cas que quedin places lliures en qualsevol 
dels grups, la matrícula restarà oberta durant tot el curs. 
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395 - Fira de cervesa artesana de Tiana

Ja fa un temps que des d’ABAT (Associació de Birra Artesana de Tiana) 
hem anat detectant un creixent interès sobre el món de la cervesa 
artesana, la seva elaboració i el cultiu de les matèries primeres. 
És per això que, coincidint amb la Festa Major del poble, hem volgut 
crear- amb la col·laboració de l’Ajuntament - la “395”, la Fira de Cervesa 
Artesana de Tiana.

Per aquesta primera edició que se celebrarà el dissabte 15 de 
setembre al Garden Tiana (Riera d’en Font, 55) a partir de les 11 h, 
podrem gaudir de més de 20 cerveses de barril de 10 elaboradors 
diferents d’arreu de Catalunya, d’entre les quals en podem trobar 
a dos locals, Kusfollin i BrewByCode, així com d’altres amb fama 
internacional com Ales Agullons. També comptarem amb cervesers 
propers vinguts de Barcelona com OOB, Zula, Cyclic, Tibidabo 
o La cervesera del Poblenou i inclús podrem conèixer el projecte 
dels lleidatans Lo Vilot, cervesers que cultiven el seu propi gra 
i llúpol i que ens explicaran tots els seus secrets, en una presentació, 
el dissabte a les 16.30 h.

Per a qui vulgui aprendre a fer cervesa a casa, conèixer els diferents 
tipus de maltes, com es macera o per a què serveix el llúpol, 
hem preparat un taller d’elaboració dissabte d’11.30 a 13.00 h. 
El preu és de 5€ i cal inscripció prèvia enviant un e-mail a: 
395Tiana@gmail.com.

Per poder fer el vermut, dinar, berenar, sopar o fer el golafre, 
comptarem amb les hamburgueses de The big Whim, les creps de 
Les Creps Bretones i els formatges artesans d’Asturias País de Quesos.
També podrem gaudir de concerts i djs durant tot el dia. 

Per començar, a l’hora del vermut podrem vibrar amb el grunge 
i l’stoner del barcelonins Ava Adore. A les 18 h un intimista George 
Kaplan ens farà gaudir del seu repertori. Per tancar els concerts, ben 
entrada la nit, tindrem als veterans de l’escena indie Steven Munar & 
The Miracle Band. A les 16 h podrem disfrutar del millor Punk, New 
Wave i Power Pop a càrrec de Checkpoint Charlie DJ i a les 19 h Dj 
Kusfollin farà un set de 3 hores en vinil, on punxarà una selecció 
de 50 temarracos que han fet història.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament, hem creat la “395”, 
la Fira de Cervesa Artesana de Tiana

Per a més informació podeu consultar http://facebook.com/395Tiana 
a l’Instagram @abat_tiana o el programa de la Festa Major.

PROGRAMA 395
11.00 h    Inici de la fira
11.30 h    Taller d’elaboració
13.30 h    Concert Ava Adore
16.00 h    Checkpoint Charlie DJ
16.30 h    Xerrada projecte Lo Vilot
18.00 h    Concert George Kaplan
19.00 h    Dj Kusfollin
22.30 h    Concert Steven Munar & The Miracle Band

Tiana i Montgat 
amb els joves!

La programació estiuenca que ofereix 
el Casal de Joves de Tiana conjuntament 
amb l’Espai jove de Montgat és per a nois 
i noies a partir de 12 anys. 

Aquesta programació es va iniciar amb 
la voluntat d’oferir durant el mes de juliol 
una alternativa als adolescents i joves 
que ja no se senten atrets pels clàssics 
“Casals d’Estiu” o campus esportius i que 
prefereixen una modalitat més flexible 
en horaris i més adaptada a les seves 
necessitats o preferències de gaudir 
del temps de lleure. 

Un any més el balanç ha estat més que 
positiu, més de 100 participants de 
Tiana i Montgat han estat beneficiaris 
d’aquesta programació d’activitats 
lúdiques i formatives, gratuïtes en la seva 
majoria exceptuant alguna sortida i el 
torneig de futbol. 

Amb l’Estiu jove hem anat a Port 
Aventura, hem fet una sortida per la 
muntanya amb Segway, hem practicat 
l’escalada, també hem anat a saltar al 
Boing, no ens hem oblidat de fer els 
deures i estudiar en les classes de repàs 
i en les “d’anglès dinàmic”, ens hem 
divertit aprenent a cuinar i a cosir, a fer 
música i a ballar amb els tallers de beat 
box i break dance que han estat la gran 
novetat d’aquest any...

Amb aquesta excel·lent acollida 
de ben segur que l’any que bé l’estiu 
jove tornarà amb novetats i amb 
molta il·lusió. 

Després de tres anys consecutius 
ja podem parlar de consolidació 
de l’Estiu Jove 

Festa Major de Sant Cebrià

La Festa Major és un moment de trobada 
per a tots els tianencs i tianenques. 
Són els dies en què ens unim per celebrar 
la festa de Sant Cebrià. Com sempre, hi 
estan treballant un munt de persones -a 
títol individual o des d’entitats- que sumen 
esforços per a què tot surti rodó.

És important destacar que més enllà de la 
disbauxa i la diversió que proporciona la 
festa, també fa que hi hagi cohesió social, 
solidaritat, igualtat i diversitat. Així doncs, 
ha de ser engrescadora, acollidora i diversa. 
La festa l’hem de viure amb respecte, 
tolerància i fomentar l’esperit col·lectiu.

Enguany els actes principals es 
concentraran el cap de setmana del 
14, 15 i 16 de setembre. Tot i que el pòrtic 
de la Festa Major s’inicia els dies 8, 9, 10 
i 11 amb activitats ja consolidades com la 
Descorxada, la Mongetada i el Concurs de 
Paelles. Les activitats s’allargaran fins l’últim 
cap de setmana de setembre.

Una festa integradora i tolerant

L’Aula d’extensió universitària TIMÓ es posa 
de nou en marxa. Amb la il·lusió de sempre, 
la Junta ha estat i encara està programant 
les conferències del proper curs. 
Us en donem a conèixer una pinzellada 
del primer trimestre i seguint la trajectòria 
habitual de l’Aula veureu que abracen 
temàtiques molt diferents. 

Així anirem des de la sociologia de Salvador 
Cardús, a reflexions sobre nous materials, 
a la neurologia amb el nostre ja conegut 
Francisco José Muñoz, apropant-nos a la 
personalitat de la llunyana reina d’Egipte 
Nefertiti i arribarem a prop de Nadal amb 
un tema tan dolç com Nadal, torrons, 
neules i massapà. Passarem un matí en el 
nou museu del disseny de Barcelona...

Aula d’Extensió Universitària Timó
Ja comencem curs!

Lo Nostru aquest any està de celebració 
ja que els Gegants han fet 20 anys i ho 
gaudirem amb una trobada gegantera el 
diumenge al matí amb la participació de 
colles convidades i la ja tradicional ballada 
de sardanes. I els que tinguin ganes de 
refrescar-se podran passar pel tobogan 
aquàtic que es muntarà al carrer Josep 
Paris. Com a novetats podrem comptar 
amb una Fira de Cervesa Artesana, que ve 
de la mà de l’Associació de Birra Artesana 
de Tiana (ABAT) i el torneig de Canasta que 
lidera la Llar de Persones Grans. La Salseta 
del Poble Sec serà la que amenitzarà la 
nit de dissabte al Parc de l’Antic Camp de 
Futbol, i Animal el concert que es portarà 
a terme al Camí Dalt d’Alella. 

Així que només ens resta dir-vos 
que gaudiu de la festa amb respecte 
i tolerància, amb germanor i bona 
companyia i...

Us desitgem una bona Festa Major!

Els altres trimestres seran de ben segur 
també molt interessants...

Us esperem a tots i totes, com sempre 
algun dijous a la Sala Albéniz i a la Pau 
Casals de la Biblioteca de Montgat a les 
18.30 h de la tarda. Esteu atents als tríptics-
programes i cartells que els trobareu per 
internet i de manera física en els llocs 
habituals (biblioteques, panells informatius, 
botigues col·laboradores.)

Tianencs i tianenques...
que encara no ens coneixeu, 
ho podeu fer a través de: 
aulauniversitariatimo@gmail.com 
i /o al telèfon 686 174 006.
Us esperem!



Després comprenem allò que escoltem i ho 
verbalitzem. En últim lloc, i després d’un 
temps, aprenem a llegir i a escriure. 
Aquest mateix esquema és el que reprodueix 
Kids&Us per a l’ensenyament de l’anglès. 

Ara farà 10 anys que la Gemma Suñol Ustrell 
va prendre la iniciativa d’obrir una franquícia 
a Tiana. Els començaments no van ser fàcils: 
combinar dues feines amb els seus dos fills 
-que aleshores tenien 8 i 5 anys-, 

El secret de l’èxit de les escoles d’anglès 
Kids&Us rau en la seva metodologia, 
que consisteix en la forma natural de
l’adquisició de la llengua materna. 
D’aquesta forma s’aprofita al màxim la 
capacitat d’aprenentatge d’idiomes dels
nens i nenes des de petits. Es tracta d’un 
procés infal·lible que té lloc en un ordre 
determinat, natural i espontani.
Comencem escoltant en la nostra 
llengua materna. 
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Kids&Us 
Anglès a partir d’1 any

Carrer del Centre, 12
08391 Tiana

T. 93 465 76 05
www.tiana.kidsandus.es/ca/

tiana@kidsandus.es
Directora: Gemma Suñol
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més les obres necessàries per adequar 
el local ho convertia en tot un repte. 
Però l’entusiasme i la confiança en 
la metodologia creada per la Natàlia 
Perarnau van ser imprescindibles 
per aconseguir-ho.

A l’escola de Tiana abasten totes les edats. 
A banda de les classes durant el curs 
escolar, una de les activitats que
desperta més interès són les Story Times. 

Van començar a la biblioteca Can Baratau 
i ara les fan a diferents llocs de Tiana i 
Montgat. Per les vacances organitzen el 
Fun Weeks o el Summer Fun. 

La Gemma i el seu equip de teachers 
enfoquen el futur amb molta il·lusió i volen 
agrair la implicació i suport que reben 
de totes les famílies que formen part de 
l’escola. Tenen molts projectes en ment 
després d’una dècada de Kids&Us a Tiana.

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

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

Kids&Us 
el comerç a Tiana
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Pep Maristany

El Pep va acabar la carrera de veterinària 
l’any 1987 i des de 1989 treballa a 
Tiana, tenint cura de la salut dels 
peluts, principalment gossos i gats, 
en el Centre Veterinari. No li ve de 
tradició familiar, però com a tots els 
nens d’aleshores volia ser veterinari o 
bomber. Els estudis els va haver d’iniciar 
a Saragossa, aleshores no hi havia 
facultat a Catalunya, però va poder 
acabar els estudis a la primera promoció 
de Bellaterra. 

Es defineix com un metge de família,  
s’ocupa de l’atenció familiar i el 
seguiment dels animals, quan cal fer 
una derivació a l’especialista, ja sigui un 
oftalmòleg, un cardiòleg; ho indica per 
tal que la bèstia sigui visitada i en fa 
el seguiment. 

El seu dia a dia consisteix en una 
agenda de visites que es programen 
amb antelació, però s’ha de dir que 
els seus pacients la respecten poc 
(somriu amb resignació), sempre cal 
atendre urgències. Treballa coordinat 
amb Apropa’t, visitant els animals i en 
campanyes d’esterilització. 

Les relacions amb les nostres mascotes, 
tenen molts punts en comú amb la 
psicologia, es poden reconduir 
o millorar. Hi ha cursos d’etologia 
(estudis científics de comportament), 
que són molt útils per saber com actuar 
en segons quins casos. 
L’etapa de la socio civilització d’un cadell, 
per exemple, cal fer-la correctament, 
de la mateixa manera que hi ha cursos 
conductuals per tractar les pors, 
els pànics o l’agressivitat. 

Afirma que li agradaria que quan una 
persona o una família pren la decisió 
d’adoptar un animal, l’anessin a veure, 
per aconsellar-los sobre què els convé, 
per tal que el projecte sigui un èxit, 30 
anys d’experiència li aporta moltes pistes.

Veterinari de famíliaSOM 
Tiana

tiana’t, animalitza’t
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Maite Gómez

La Maite fa 12 anys que exerceix de 
metgessa de família a Tiana, la sanitat 
pública considera que és positiu que sigui 
el mateix metge el que visita els membres 
de la família. Les constel·lacions familiars 
són molt importants i útils a l’hora de fer 
diagnòstics. En la salut d’un pacient, 
els vincles i l’entorn familiar és decisiu. 

Al mateix temps és imprescindible un 
compromís de confidencialitat, que a la 
Maite li surt d’una forma molt natural, tot 
el que s’explica en una consulta queda allà, 
la confidencialitat prima davant de tot. 

Amb les famílies es generen vincles 
emotius, al final el metge acaba formant 
part de la família. El component emocional 
és important i a vegades cal distingir entre 
la part personal de la professional. 

Un dia habitual d’un metge comença 
amb les visites als pacients, un tram 
de temes més administratius, visites 
no presencials o revisió d’analítiques, 
posteriorment un tram de visites a domicili 
i finalment assisteixen a la sessió clínica a 
Montgat, que és la formació continuada 
dels metges. 

Actualment la sanitat catalana està fent 
un gir cap a la desprescripció, s’intenta 
deixar únicament la medicació que aporta 
beneficis i és necessària, això parteix 
d’estudis que demostren que un volum 
important d’ingressos en centres mèdics, 
eren producte de la sobre medicació, 
la interacció entre medicaments i els errors 
d’administració per part dels pacients. 

Recomana un ús responsable de la sanitat 
pública i en aquesta afirmació especifica 
que s’ha d’anar al metge quan sigui 
necessari, anul·lar les visites si no es pot 
assistir, no automedicar-se, en el suposat 
que no s’està prenent una medicació, 
cal informar per a buscar alternatives i 
finalment, confiar més en els metges i no 
tant en la informació que podem trobar 
a internet. 

Metgessa de família

tiana’t, humanitza’t



A l’acta de l’Ajuntament del 12 de maig 
del 1846 hi podem llegir: “El rector va 
posar de manifest que el Sr. Bisbe, en 
la seva visita, havia manat mudar el 
cementiri a un altre lloc, i l’Ajuntament, 
després d’haver-hi reflexionat, va acordar 
manifestar-ho al poble per a la seva 
resolució”. No consten més notícies 
d’aquest nou cementiri fins pocs 
anys després. Com a bona part de 
Catalunya, l’estiu de 1854, el Maresme 

A principis del segle XIX el cementiri era 
contigu a l’església parroquial. 
Donada l’evolució de la població durant 
els set segles anteriors, tot fa suposar, 
que la situació del cementiri era la 
mateixa de quan es va consagrar la 
parròquia l’any 1100. La qualificació era 
parroquial, i indubtablement, a causa del 
fort creixement de la població a Tiana 
durant el segle XVIII, el cementiri es va 
quedar petit.

va patir una epidèmia de còlera que 
en dos mesos va donar lloc al voltant  
de mil defuncions a Mataró, capital 
de la comarca. A Tiana hi va haver 149 
defuncions, davant la mitjana de 55 
morts en anys anteriors.  
Aquesta epidèmia va desbordar 
definitivament el vell cementiri i es varen 
iniciar de forma immediata les obres de 
l’actual, en uns terrenys adquirits a Joan 
Junoy i Pelvent.

L’epidèmia del còlera de 1854 
EL CEMENTIRI DE TIANA

Tan gran i urgent era la necessitat 
d’aquest nou cementiri, que es van 
començar a enterrar els primers morts 
abans de tenir el corresponent permís 
del governador, per la qual cosa els 
regidors de Tiana van rebre una forta 
sanció, retirada després de presentar-se 
el corresponent recurs i demostrar el 
gran esforç que s’havia fet per ajudar 
els afectats per l’epidèmia de còlera.

Vista la situació, el 20 d’agost del 1854, 
el Ple de l’Ajuntament, va acordar la 
creació d’un nou cementiri que va quedar 
obert, pendent de la sessió, fins que 
s’escollissin uns terrenys per a ubicar-lo. 
L’endemà, es van dirigir a la vinya contigua, 
van reconèixer el terreny i va resultar que 
complia les circumstàncies que preveia 
la Llei per a la construcció d’un nou 
cementiri. Immediatament van començar 
les obres.

Fotografies cedides 
per Josep M. Toffoli 
amb la col·laboració 
d’Enric Terrades.



És una innovació educativa que respon 
a necessitats socials no ateses en les 

matèries acadèmiques ordinàries 
i el seu objectiu és el desenvolupament 

de les diferents competències 
emocionals: la consciència emocional, 

la regulació emocional, l’autogestió, 
la intel·ligència interpersonal, 

les habilitats de la vida i el benestar.

Dit d’altra manera, com identificar les 
emocions i posar-los nom, tant a les que 

ens agraden com a les que no, perquè 
totes conviuen amb nosaltres i les hem 

de normalitzar. És necessari identificar la 
tristesa per arribar a l’alegria, identificar 

la por per arribar a la confiança i la 
ràbia ben gestionada pot ser una font 

d’energia. Si identifiquem les emocions, 
podem gestionar-les de manera 

adaptativa cap a nosaltres mateixos 
i a cap als altres, afavorint la convivència 

i el benestar de la comunitat. 
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La Mari Creu Royo és mestre d’educació 
infantil i s’ha especialitzat en educació 
emocional. Treballa a l’Escola Lola 
Anglada, on incorporen aquesta 
innovació eductiva des de P4 fins a 
6è a través de l’AMPA de l’escola i que 
ha rebut un premi FAPAC 2018 en la 
categoria “Fem xarxa per l’èxit educatiu”, 
que reconeix el treball en xarxa de la 
comunitat educativa, amb el projecte 
“Educació emocional per a tothom”.

Mare de 4 fills, un d’ells, el David, amb 
síndrome de Down, va ser operat del cor 
amb 3 mesos de vida per l’equip del 
Dr. Molet, a l’Hospital Sant Joan de Déu. 
L’operació va ser un èxit, va començar 
una vida normalitzada per al David i un 
aprenentatge de vida per a tota la família. 
Quan el seu fill va complir 18 anys, en 
agraïment a com havia anat tot, es va 

L’EDUCACIÓ EMOCIONAL
Una eina educativa per aprendre a identificar i gestionar les emocions

veure en la necessitat d’aportar un retorn 
a la societat. Aquest retorn té forma 
de llibres infantils que tracten sobre 
l’educació emocional, és un projecte 
conjunt i solidari, la Mari Creu escriu els 
textos i les il·lustracions van a càrrec de 
l’Antonia Molero; calia incorporar una 
banda sonora musical a càrrec de Carles 
Ridao i una àmplia guia didàctica. 
Un projecte complert amb dos objectius: 
difondre l’educació emocional i realitzar 
una aportació solidària al centre de 
recerca del càncer de l’Hospital Sant Joan 
de Déu, on es destinen la totalitat 
dels beneficis. 
El primer llibre va ser “El Pep i l’Adela, 
de la tristesa a l’alegria”. Els protagonistes 
són dos caragols i la seva closca és una 
metàfora, el caragol s’amaga dins seu per 
buscar la interioritat i la closca canvia de 
color en funció del seu estat d’ànim.  

Què és l’educació 
emocional?

El segon llibre va ser “Rita, la granota 
creativa”, és un conte que ens convida 
a fluir amb la creativitat i l’art que tots 
portem dins i que cal potenciar en els 
nens i nenes, per enriquir el nostre 
patrimoni emocional.

En projecte hi ha un tercer llibre, que durà 
per títol “La Maria i l’Estela, de la por a la 
confiança”, i finalment un llibre en llengua 
castellana, “Un día con Ana”, ens parla 
sobre una nena que creix en un entorn 
rural i que recorda al llibre “Margarida” 
de la Lola Anglada. 

Aprendre a identificar 
i gestionar les emocions, 
afavoreix la convivència 

i el benestar   
Mari Creu Royo
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ENTREVISTA’T

I tu, qui ets?
Em dic Alícia, tinc 45 anys, sóc tianenca 
de tota la vida, mare de 4 fills: la Quer 
de 17 anys, el Martí de 16, el Roc de 14 
i la Irati de 7. Treballo de mestre, 
a l’Escola Salvador Espriu de Montgat 
des de fa 12 anys.

Què t’agradaria ser?
De ben jove em vaig adonar que em 
volia dedicar a l’educació, els anys que 
vaig passar al Cau de Tiana, passant per 
totes les branques i arribant a ser cap 
d’Agrupament, van tenir una influència 
decisòria en el meu futur. M’agraden 
els nens per la seva espontaneïtat 
i la seva innocència. 

Optimista, pessimista o realista? 
Intento ser realista per veure les coses 
tal com són. Voldria i intento ser més 
aviat optimista, tot i que a vegades no 
és fàcil. A casa, per exemple, amb el Lluís, 
la meva parella, procurem parlar-ho 
tot amb els nostres fills i intentem 
que tot funcioni, però no sempre 
ho aconseguim. 

El moment més feliç de la teva vida?
El naixement dels meus quatre fills, però 
especialment el de la primera, perquè 
era la primera i va ser un naixement molt 
significatiu: el Lluís, la meva parella i jo, 
ens vàrem casar per fer feliç al meu pare, 
que ja estava malalt, i quan li vàrem dir 
que estàvem esperant la Quer, al cap 
de 3 dies, va morir. 

El fi justifica els mitjans? 
Quan tinc un objectiu sempre evito 
passar per damunt de ningú, sempre hi 
ha una via alternativa. 

Ràdio, tele o xarxes socials? 
El que més consumeixo és la televisió, 
és el meu moment del dia per a la 
desconnexió, mirant pel·lícules 
o documentals, siguin de viatges, 
o del món animal. Faig zàping i trio, 
però sobretot miro TV3, o bé consulto 
la cartellera del canal Movistar. 

Lloguer o propietat?
Ara visc de propietat tot i que també 
he viscut de lloguer, però prefereixo tenir 
un habitatge de propietat. 

Carn o peix? 
Sóc bastant carnívora, cuinar se’m fa 
feixuc i és més fàcil cuinar carn que 
peix, tot i que últimament m’adono que 
m’estic cansant de la carn perquè en 
menjo massa.

Una pel·lícula... 
M’agraden les pel·lícules d’aventures, 
com les d’Indiana Jones, Star Wars 
o la saga del Jurassic Park.

Un llibre... 
Un llibre que m’agrada molt 
personalment, però que també gaudeixo 
explicant-lo als nens, tant a l’escola, en 
la meva tasca educativa, com a la meva 
filla petita, és “El monstre de colors”, de 
l’Anna Llenas, il·lustradora i escriptora 
tianenca. Trobo que tant les il·lustracions 
com el contingut són ideals. 
Els nens de seguida se senten 
identificats en la forma com s’endinsa 
en l’educació emocional. 

Una cançó... 
Un grup que escolto bastant és 
Txarango, tenim planejat assistir 
al concert de Canet Rock amb els 
nostres fills. 

Quina és la teva relació amb el poble? 
Els meus pares van arribar a Tiana 
provinents de Barcelona i Alacant, 
jo hi vaig néixer. En la meva joventut 
vaig participar de la vida del poble a 
través del Cau i actualment participo 
activament de la vida social i cultural. 

El que més t’agrada i el que més 
canviaries de Tiana...
La seva situació, a prop de Barcelona, 
el mar i la muntanya, es pot anar a tot 
arreu en cotxe. Trobo a faltar un comerç 
com Can Frasquito, on tenien de tot i si 
no, t’ho encarregaven i t’ho portaven, 
era un lloc entranyable. 

Trobo a faltar Can Frasquito, 
on podies comprar de tot 

i si no t’ho portaven
Alícia Monzó

2121

Tiana 
en imatges

@lorenabaudot

@vasyluca

@addict_bi
kes

@felixp
enaescr

ibano

@clarisi
mamen

t

@marcm
artii

@quiles85

@marc.pascual.moreno
@laaiarams

@julyls3

@albapiltrafilla

@ashirunningbdn

@oriolmesa
linares

@agiroc8



L’ÀGORA

22

Sra. ESTHER PUJOL MARTÍ 
(Alcaldia i Àrea de presidència)
• Càrrec: Alcaldessa.
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518
• a/e: tiana.alcaldia@tiana.cat
• Horari de visites: Dimecres de 10.00h a 13.00h 
   Altres visites concertades prèviament 
• Partit polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Sra. NÚRIA BLASCO CERVERA
• Càrrec: Primera Tinenta d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de Cultura, Esports i activitats ciutadanes, 
  benestar i drets socials.
• 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. NÚRIA GARCIA SEGUER
• Càrrec: Segona Tinenta d’Alcaldia. 
  Coordinadora Àrea d’espai públic, 
  urbanisme i sostenibilitat.
• 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: Tercer Tinent d’Alcaldia. 
  Àrea 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)

L’ÀGORA

23

REGIDORS SENSE DELEGACIÓ:

Sra. OLGA RUÉ CLARÓS · Portaveu de CIU 
a/e: olgarueclaros@gmail.com         

Sr. JOAN CAÑADA BELMONTE · CIU 
a/e: jcanada2008@yahoo.es        

Sr. JOSEP M. GALCERAN VILLANUEVA · CIU 
a/e: jmgalceran@hotmail.es     

Sr. ISAAC SALVATIERRA PUJOL · Portaveu de Junts per Tiana 
a/e: isaac@juntstiana.cat

Sra. CRISTINA COMAS SPADA · Junts per Tiana 
a/e: cristina@juntstiana.cat 

Sra. MARTA GUÀRDIA PUJADES · Portaveu d’ERC 
a/e: marta@germark.com

Sr. RICARD FABRA ESCOLÀ · ERC 
a/e: fabra@icab.cat    

Sr. ÀLEX ROSA GANDIA · Portaveu de la CUP
a/e: alexrosagandia@gmail.com     

    
Sr. DIEGO PARRA GIGANTE · Portaveu del PP 
a/e: dparragi@hotmail.com

  

No volem que els mitjans de comunicació, els 
mèdia, tractin els fets de violència masclista i les 
agressions sexuals des de la visió masculina. 
En la informació que es dóna, sovint cal una 
perspectiva de gènere i posar en pràctica un 
periodisme feminista que expliqui la realitat des 
del feminisme amb un llenguatge inclusiu 
i no estereotipat.

No ens serveix de res que es parli en femení si als 
mitjans de comunicació la majoria d’articulistes 
són homes i si en les actituds quotidianes persisteix 
la violència micromasclista. Ens agrada una frase 
de Paul B. Preciado, abans conegut per Beatriz 
Preciado, que diu que “no crec en la violència de 
gènere, sinó que és el gènere el que produeix 
la violència”.

Què succeeix, doncs, amb aquelles persones en 
qui les característiques de sexe i gènere no es 
corresponen? Moltes vegades s’ha de pagar un 
“deute” amb la societat per poder ésser, per tenir 
existència social, ja que ser home o dona fora dels 
models establerts moltes vegades comporta la 
mort social de la persona, tal com es pot veure per 
exemple en el rebuig subtil i sovint no tan subtil 
que hi ha envers l’homosexualitat. 
Això és violència de gènere.

Només traçant un suport mutu entre nosaltres, 
les dones, i fent que els circuits de l’administració 
i els protocols institucionals tinguin un punt de 
vista feminista ens podrem donar l’empoderament 
necessari a totes aquelles que ens trobem en 
situacions d’agressió i de violència. Precisament, 
som les dones les que hem d’actuar com a 
necessaris agents de lluita contra la violència 
de gènere, definint els paràmetres de la prevenció 
i de les eines i respostes que s’hagin d’utilitzar 
i de donar.

Pel que hem dit cal remarcar que la violència mai 
no és culpa de les dones, tot i que vist des d’aquest 
sistema patriarcal i capitalista ens ho puguin fer 
creure. Des de la CUP-Tiana, amb visió assembleària 
i igualitària, treballem per fer visible, i així poder 
eliminar, aquesta altra violència subtil, que penetra 
en els cossos i els afectes. 

Ve la Festa Major, gaudim-la i deslliguem-nos dels 
estereotips de gènere, però estiguem atentes 
perquè aquesta societat facilita que es pugui patir 
violència de gènere.

La lluita continua!

Pablo Casado ha sido elegido nuevo presidente del 
Partido Popular y en su discurso, con el que se ha 
clausurado el XIX Congreso Nacional de nuestra 
formación, ha dejado varias directrices y una serie 
de líneas estratégicas e iniciativas que pretende 
impulsar desde la dirección de nuestra formación. 
El líder del PP ha querido enterrar cualquier rencilla 
interna en el Congreso. «El PP ha vuelto, ya no 
estamos en funciones. No vamos a gastar ni un 
minuto más en hablar de nosotros».

Casado dedicó buena parte de su discurso a 
desgranar las líneas estratégicas de la política que 
llevará a cabo el PP a partir de este momento. 
Casado abogó por la necesidad de reforzar las 
instituciones, la Constitución y el Código Penal. 
«Debemos reforzar nuestra Constitución en vez de 
intentar abrirla en canal; también hay que reforzar 
nuestro Código Penal para evitar cualquier desafío 
secesionista». También pidió «conectar con la 
España de los balcones y las banderas».

El líder del PP prometió «regeneración política» 
y pidió la doble vuelta en las elecciones municipales 
y autonómicas y una modificación en la ley electoral 
para primar al partido ganador «para no depender 
de bisagras nacionalistas». Casado también se  
comprometió con la defensa de la educación 
concertada, la lucha contra la despoblación 
e incentivo de la natalidad, la estabilidad de las 
pensiones, o la actualización digital de 
la administración.

Tenemos que estar más fuertes que nunca, 
no podemos permitir una agenda de ruptura 
con nuestro pasado” zanjó.

Casado es ilusión, renovación, principios y valores, 
unidad de España y derecho a la vida y a la familia. 
Apeló al “orgullo de ser del PP” y a “las señas de 
identidad de siempre” para liderar un “proyecto de 
unidad, de integración, generacional pero también 
real, de unidad ideológica, que represente a todo 
lo que haya a la derecha del PSOE”.

El nuevo presidente aseguró que el PP es “el partido 
de la vida y de la familia, sin complejos, que eso no 
es de derechas ni de izquierdas”. “No hay nada más 
progresista que defender la vida, la capacidad de 
las familias para tener hijos”. Casado anunció que se 
opondrá a la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez. 
Esto no es religión, afirmó. “¿Es que defender la 
familia es de derechas? ¿Es que es dogmático que 
los padres puedan elegir el colegio de sus hijos?”. 

Felices fiestas de Sant Cebrià. 
Bones festes de Sant Cebrià 2018!!!!!!

«HEMOS VUELTO. EL PP HA VUELTO»

Partit
Popular de 
Catalunya

En l’últim ple extraordinari del mes de juliol 
s’han aprovat els pressupostos municipals. 
Uns pressupostos que han estat prorrogats des 
del mes de gener i que en principi s’aproven ara 
per cinc mesos. Primer de tot no entenem la 
demora en la seva presentació i que se’ns hagi dit 
que fa dos mesos que si està treballant: 
els pressupostos es comencen a treballar tot just 
quan aproves la liquidació dels anteriors i no si 
val l’excusa de la possible moció, tu has de seguir 
treballant com si aquesta no prosperés, com així ha 
sigut. No creiem tampoc que amb el poc temps 
que queda s’executin en la seva totalitat. 

Dit això, en segon lloc cal valorar la proposta que 
se’ns presenta a votació. Se’ns presenten uns 
pressupostos prudents, coherents amb els temps 
que queda per executar-los tenint en compte que 
l’any que ve hi haurà eleccions i seguint el criteri 
dels que s’han presentat els últims anys. 

En quan a les inversions creiem que es correcte 
que no se’n prevegin de grans, es podria discutir la 
conveniència de fer-ne unes o altres però entenem 
que només és una qüestió de criteri de prioritat ja 
que totes son necessàries. Hi també creiem que 
es correcte tan el criteri de les plusvàlues, essent 
prudents en la seva previsió i la seva destinació 
a sufragar les despeses extraordinàries ja que no 
se sap mai quins ingressos hi haurà per aquest 
concepte i a demés, hi ha pendent una resolució 
judicial que obligaria al consistori a retornar part de 
plusvàlues cobrades i la previsió que el govern de 
l’Estat Espanyol les rebaixi. També s’ha de tenir en 
compte que son uns pressupostos de final de cicle, 
l’any 2.011 l’endeutament de l’Ajuntament estava 
en un 99 % i estàvem a punt de ser intervinguts, 
avui l’endeutament és del 27 %, molt més que 
satisfactori. Aquesta ha estat una tasca costosa, 
lenta però progressiva i sobretot ben feta de la 
que en som part. Per tan un cop avaluats en conjunt 
aquests i sobretot tenint en compte que 
es tracta dels pressupostos municipals i per tal de 
no entorpir el funcionament de l’Ajuntament, 
per responsabilitat política, no podíem sinó 
abstenir-nos. 

Esperant que tothom gaudeixi d’un bon estiu i 
que tothom agafi forces per un nou curs que es 
preveu intents, us desitgem bones vacances.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Comença un nou curs polítics. L’últim del mandat. 
Aquest mes de setembre suposa un nou tret de 
sortida. D’aquí a vuit mesos tancarem el curs i 
el primer mandat d’una agrupació d’electors a 
l’Ajuntament de Tiana. 

Mirant enrere deixem feina feta i una nova manera 
de treballar des de l’ajuntament. I una nova manera 
de fer oposició reconeguda pel mateix equip de 
govern. Les dades, fredes sovint, demostren les 
falses impressions i declaracions apassionades en 
el ring polític. Junts per Tiana ha renovat l’oposició, 
la manera de fer oposició i la manera de fer control 
de govern. No cal votar-ho tot en contra. 
Cal aportar idees i propostes per solucionar els 
entrebancs del dia a dia i els problemes que 
afecten tota la ciutadania. Per això hem aprofitat 
al màxim la confiança que ens vau donar i que 
ens va permetre entrar a l’Ajuntament per 
presentar propostes realistes que s’han aprovat per 
unanimitat al ple municipal amb la voluntat 
de millorar el nostre poble i la vida dels tianencs 
i tianenques. 

Negociant hem impulsat l’IBI social, hem treballat 
i ho seguim fent per uns preus més justos per 
a l’escola bressol, hem obert al poble el debat 
urbanístic amb la creació del consell assessor 
d’urbanisme proposat per Junts, hem tancat un 
acord majoritari de ple per reclamar més i millor 
transport públic i hem aprovat per unanimitat fer 
uns carrers més accessibles. Són només alguns 
exemples de la feina impulsada per Junts dins el ple 
municipal. Però tenim models de poble diferents: 
hi ha moltíssima feina per fer. I maneres de 
governar diferents. S’ha de parlar més amb tothom 
i acabar amb aquesta manera de pensar sectària, 
estàs amb mi o contra mi.

I s’ha de poder fer amb un somriure, amb la 
cara amable, escoltant i amb un treball rigorós i 
honest que faci possible tirar endavant les noves 
polítiques que han de portar una Tiana moderna. 
Perquè  volem ser un gran poble. Un poble alegre, 
optimista i que tingui els serveis a la mida del que 
necessita la ciutadania. Un gran poble adaptat als 
temps moderns conservant els orígens. I només és 
possible amb un projecte jove, valent i transversal. 

Encarem l’últim any d’aquest mandat amb la 
mateixa il·lusió que ho vam fer el primer, amb 
l’experiència dels bons i els mals moments de tres 
anys de feina intensa amb els tianencs i tianenques 
en el focus del nostre esforç. Esforç i sacrifici 
compartit amb molts de vosaltres que heu fet gran 
el projecte i que el fareu encara més gran aquest 
any de nous reptes. 

Junts podem fer un gran poble. 

MÉS QUE UN POBLE GRAN, 
VOLEM SER UN GRAN POBLE

Sembla que no pugui ser que, les anomalies, quan 
es van repetint al llarg del temps, esdevinguin com 
a normals en la quotidianitat política i ciutadana. 
El cas dels pressupostos municipals és un d’aquests 
fenòmens que, tot i que poden alterar el normal 
funcionament del poble i la seva millora i evolució, 
es tolera amb una apatia, que si la ciutadania es 
parés a analitzar-ho fredament, segur que variaria 
el sentit de vot vers a molts partits.
 
Els pressupostos haurien d’estar enllestits i 
presentats a final d’any, perquè, en aprovar-se, 
esdevenen plenament operatius, en benefici, o 
detriment (segons qui ho miri) de tota la ciutadania. 
En concret, els de l’any 2018 a Tiana, s’han aprovat 
el mes de juliol (!!).

Enguany, hem pogut reunir-nos amb l’Equip de 
Govern per analitzar a fons la seva proposta de 
pressupostos i, tot i que, òbviament, no serien 
els que nosaltres hauríem elaborat, hem pogut 
consensuar una sèrie de propostes procedents 
del programa electoral del PDECAT-DC, així 
com altres que provenien de les demandes que 
tianenques i tianencs ens han anat fent arribar. 
Estem convençuts que integrades als pressupostos, 
suposaran una important millora per a la Vil·la 
de Tiana i tanmateix, faran un xic més fàcil la vida 
de les tianenques i tianencs.

Us fem un resum de les millores que vam pactar 
amb el Govern, tot negociant els pressupostos de 
2018. 
· Millores en els espais de la Biblioteca Can Baratau.
· Arranjament de la Font del Ronyó i adequació del 
pas a efectes de mobilitat
· Projecte per endegar l’obertura del terreny 
municipal que va de carrer Onze de Setembre a 
Mare de Déu de la Mercè.
· Vial inferior del projecte Vessants II
· Definició d’usos a Ca la Delfina i utilització 
immediata de l’espai superior de Can Riera.
· Escala de connexió entre el nou aparcament de 
Can Cosme i el jardinet de la biblioteca.

Tot i que el nostre grup municipal es va abstenir 
en sentit de vot, sempre vam pensar en clau i en 
benefici locals i en el què representaria per Tiana 
aquesta abstenció. 

Esperem que hagueu passat unes immillorables 
vacances d’estiu, i us encoratgem a animar-vos 
a gaudir “d’allò més” de la Festa Major de Sant 
Cebrià 2018.

LES APORTACIONS DEL PDECAT-DC 
ALS PRESSUPOSTOS DE 2018 

Malgrat la situació d’autèntic bloqueig que viu el 
nostre ajuntament per causes que són conegudes 
de tothom, la gestió que ens va ser encomanada 
s’ha anat duent a terme, certament amb dificultats, 
però amb la ferma decisió de no permetre que per 
raons no vinculades amb la problemàtica del dia 
a dia, que és en definitiva la que ha de resoldre 
qualsevol ajuntament es produís una paràlisi amb 
clar perjudici per a  Tiana i dels tianencs.

Un clar exemple del que diem el tenim en 
l’aprovació, el mes de juliol, del pressupost 
municipal per aquest exercici. No està de més 
recordar que el pressupost és l’eina bàsica per al 
correcte funcionament d’un ajuntament però que 
malgrat els esforços fets per l’equip de govern per 
trobar punts d’entesa amb els altres grups, havia 
estat impossible tirar endavant. Finalment, amb 
l’abstenció de PdCat i ERC i el vot contrari de la 
CUP i de Junts per Tiana s’ha aconseguit que 
disposem d’aquest element imprescindible i 
únicament cal esperar que els pressupostos per 
a l’any 2019 no tinguin, per a la seva aprovació, 
les enormes dificultats que han tingut aquests.

La manca de pressupostos aprovats no ha significat 
però l’aturada de l’acció municipal que, novament 
malgrat entrebancs de tota mena,  ha seguit 
funcionant d’acord amb les previsions de l’inici 
del mandat. La remodelació dels carrers Marquès 
de Monistrol i Matas, l´acord per a la construcció 
d’un nou aparcament als terrenys de Can Cosme o 
l’inici de les obres de construcció del nou cau són 
algunes de les iniciatives dutes a terme aquest any, 
a les caldrà unir el proper inici de les obres d’un 
nou grup d’habitatges socials als Vessants 2, i caldrà 
recordar als desmemoriats que Tiana és amb tota 
seguretat el poble amb més habitatge públic en 
relació amb el seu nombre d’habitants. S’han iniciat 
també contactes amb la Conselleria d’Ensenyament 
per a l’ampliació de l’institut i encara queden 
a la cartera molts altres projectes que pensem 
tirar endavant.

No es tracta de treure pit. Ens limitem a dur a terme 
allò amb el que ens vàrem comprometre amb els 
veïns de Tiana i ho hem fet tot i les dificultats. 
Dol pensar, però que tot plegat hauria estat 
segurament més profitós si s’hagués pogut 
comptar amb la col·laboració del altres grups, 
més preocupats per altres qüestions, legítimes 
sense dubtes però també allunyades de la realitat 
tianenca del dia a dia.

SEGUIM ENDAVANT
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