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Alcaldessa
Tan bon punt va acabar els estudis
de Dret, despertà. I mentre obria els
ulls, la Justícia anava prenent forma.
No com una imatge distant, d’al·legoria
embenada que no vol veure.
En un dels platets de la balança
sostenia la consciència política
de classe. I en l’altre: la justícia,
però la de caire social.
Ara, en canvi, ha de fer front a quatre
anys d’exercici com Alcaldessa de Tiana.
Seran els últims.
Diu que ho vol fer amb il·lusió, pensant
en el poble i no pas en les sigles.
Uns objectius tan ferms com les seves
conviccions: socialista i feminista.
Els dos plats de la seva
particular balança.
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Vivim temps de reinvenció, de valentia
i de cultures polítiques alternatives.
Una època que bé podríem definir com
“de la nova política”. Tiana sempre ha estat
un poble plural, tot i que tradicionalment
ha donat suport a polítiques progressistes
i socialistes. Però, per governar, es
necessita el màxim de consens i no tot
tipus de govern és vàlid, sobretot per fer
front als reptes que vindran.
La preservació de l’estat de benestar,
especialment davant l’entrada en
vigor de la Llei de Racionalització de
l’Administració Pública del Govern central
i de la Llei de Governs Local de l’actual
Generalitat de Catalunya, n’és un de ben
important. Ambdues legislacions retallen
les competències i juguen en contra
del principi d’autonomia local. Només
els Ajuntaments que estiguem sanejats
podrem fer front a les necessitats de la
ciutadania, evitant possibles episodis de
malestar social un cop haguem sortit
de la crisi. Per això caldran petites
revolucions, protagonitzades per la

societat, les empreses, les entitats, els
comerços i els centres educatius.
Segon repte. Des dels Ajuntaments no
podem transformar el món, però sí podem
incidir en la qualitat de les persones,
impulsant polítiques destinades a
promoure la cohesió social, el creixement
econòmic, la solidesa educativa i la
qualitat democràtica. Necessitem fer
ús de la flexibilitat, de la innovació i de
bones dosis d’imaginació. En resum,
intel·ligència política. Arran de les darreres
eleccions del 24M hem guanyat molt en
representativitat, però esperem que tota
la resta del Consistori sigui conscient que
caldrà guanyar en governabilitat.
En tercer lloc, hem de ser sensibles a la
demanda de canvis en l’estil de governar:
més transparència, escolta activa,
proximitat, participació pública i renovats
comportaments ètics. Tiana és un municipi
amb una estructura social madura i
intensa, on les iniciatives nascudes de la
societat civil esdevenen projectes.
Cal continuar explorant aquesta via.

Finalment, som conscients que l’escenari
no és comparable al del 2011.
Catalunya es troba en un moment polític
històric en termes institucionals i de
transició nacional. El nostre Ajuntament
estarà a l’alçada de la responsabilitat que
va assumir en relació al dret a decidir, al
costat de les decisions que prengui el
Parlament de Catalunya sobre el futur
del país.
En definitiva: reptes, participació política
i social, concertació pública i privada,
consensos, noves mirades en la prestació
dels serveis públics... Parlem d’això i d’un
lideratge capaç de reeixir en la transició
cap a un nou model econòmic i social.
Unes altres maneres de funcionar on
tothom hi guanyi.

Hem de ser sensibles
a la demanda de canvis en l’estil
de governar
Esther Pujol
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CASA EULÀLIA
ABAIXA LA PERSIANA
Més de 70 anys al servei del poble

Can Frasquito per als més fidels

Un procés irreversible?

Des del 1944, any de la seva inauguració,
Casa Eulàlia ha estat l’establiment de
referència per a moltes generacions de
tianencs. Un comerç proper que ha vist
passar modes i canvis socials des de la
postguerra fins a ben entrat el segle XXI.
Canvis que també han estat físics. Van obrir
a l’actual magatzem de la Peixateria Cuní
(al mateix carrer Lola Anglada, llavors
General Mola), però acabarien desplaçant-se
uns metres més a baix el 1955.

El nom oficial de la botiga té poc misteri.
La mare de l’actual propietària es deia Eulàlia
“Laieta” Maurell, qui esdevindria l’esposa
de Francesc Fernández i Ureña (altrament
anomenat “Frasquito”).
Una aventura comercial en què hi
participaria la filla petita del matrimoni:
l’Anna Fernández i Maurell. Ella és qui ha
portat les regnes del negoci des que amb
poc més de 12 anys treia el cap rere el taulell.
D’això, però, fa més de 50 anys.

Molt més que una botiga

Una manera de fer

Abaixar la persiana de Can Frasquito vol
dir cloure una etapa en la vida comercial
de Tiana. Els lligams establerts entre
els fundadors i els clients són massa
forts perquè restin en l’oblit. Inicialment
només es venien tasses i plats de
porcellana (provinents de la fàbrica
La Montgatina). Més tard, introduirien
perfums i teixits -elaborats amb punt
de mitja-.

L’Anna ha estat la directora d’orquestra
d’un establiment que ha sabut trobar
l’equilibri entre el ritme quotidià per estar
al dia i la capacitat de copsar els gustos
de la clientela. En cas contrari,
el compte de resultats desafinava. I trobar
la nota perduda és tan o més difícil que
recuperar un client.

La demanda i les dots de l’Anna
acabarien omplint la botiga de tot tipus
de productes. “He estat alhora psicòloga,
comptable i mecànica”, recorda.
Ara sembla difícil d’imaginar, però van
haver d’ampliar l’espai al passatge
Francesc Moragas per vendre-hi
bicicletes, motos, màquines de cosir
o llitets per a nens. A banda de les
vaixelles, les coberteries i els clàssics
regals de comunió.
Uns records que perviuran gràcies a la
fotografia, afició que el senyor Frasquito
va professionalitzar incorporant el servei
de revelat (actiu fins al 1991). Un fons
fotogràfic imprescindible (com ara, 4.200
rodets en blanc i negre) per conèixer
la història recent de Tiana: casaments,
batejos, o festes populars.

La finalització dels contractes de renda
antiga arran de la Llei d’Arrendaments
Urbans ha estat per a molts comerciants
un punt de no retorn. En el cas de
Casa Eulàlia, la bona disposició dels
propietaris va fer mantenir el lloguer
fins el dia de la jubilació. Un negoci
que ha patit un progressiu descens
de les vendes.
L’Anna recorda com augmentaven
les vendes amb l’arribada dels
estiuejants i les minyones que els
acompanyaven. L’obertura del Makro,
primer, i les grans superfícies que
s’instal·laven a la zona de Montigalà,
després, accelerarien tot el procés.

La cantarella que sempre li repetia
la Laieta a la seva filla és fàcil de recordar:
“Veure, escoltar i callar”. Els elogis,
però, també l’esperonaven:
“Sou imprescindibles” o “Una mena
de Corte Inglés de Tiana”. Ara, però, i
aprofitant l’acabament del contracte
de lloguer, ha arribat el moment
de deixar-ho. Sempre, això sí, amb
professionalitat. És marca de la casa.
L’Anna va dir-ho als clients el 10 d’abril,
data en què feia els 65 anys. I ha estat
liquidant productes fins el dia del seu
sant: el 26 de juliol. Un final ple de records
en companyia d’amics, de flors (obsequi
institucional) i d’una tarta (agraïment del
comerç veí: l’Aixelà). Com molt bé diu la
mestressa, una “jubilació dolça”.

Veure, escoltar i callar
Eulàlia “Laieta” Maurell

He estat alhora
psicòloga, comptable
i mecànica
Anna Fernàndez
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Biblioteca Virtual.
Subscriu-te als
butlletins temàtics!

Gaudeix
de l’Estiu
a Tiana

Cantata
de Festa Major

La desigualtat
de la dona envers
l’home a Catalunya

Primers
penjadors

En marxa la campanya
de prevenció d’incendis
forestals 2015

bibliotecavirtual.diba.cat

Tiana tornarà a tenir unes nits d’estiu
a la fresca plenes d’activitats

Han participat, l’Escola Municipal de
Música i Dansa i les escoles de primària

15 anys de recollida selectiva

Guaitatge a la zones de major risc

Els mesos de juliol i agost el poble
tornarà a omplir-se d’activitat per poder
gaudir dels vespres d’estiu.

Dins el programa de festa major petita,
les escoles de primària van oferir la
cantata “rebel·lió a la cuina”, dirigida per
l’Escola Municipal de Música i Dansa.
L’actuació es va celebrar el dia 12 de juny
a la Sala Albéniz.

La desigualtat entre homes i dones
s’aguditza en un moment de creixent
precarietat econòmica

El 5 de juny de 2015, coincidint amb
el Dia Mundial del Medi Ambient,
vam celebrar que fa 15 anys que es va
implantar el model de recollida porta
a porta.

Per tal de prevenir el risc al que s’exposen
els nostres boscos en el període d’estiu
des del Parc de la Serralada de Marina
s’està organitzant com, cada any, el
dispositiu de prevenció d’incendis dins
del Pla d’Informació i Vigilància contra
incendis forestals de la Diputació de
Barcelona. Aquest dispositiu tindrà una
durada de tres mesos, del 12 de juny a
l’1 de setembre. Comptarà amb 4 punts
de guaita, situats als municipis de Tiana,
Badalona, Santa Coloma de Gramenet i
Montcada i Reixac. A banda es realitzarà
un guaitatge en punts estratègics i es
faran itineraris fixes i mòbils per les zones
de major risc i major freqüentació. L’alerta
de risc d’incendis és superior a la d’anys
anteriors ja que ha estat un any molt sec,
per tant caldrà extremar les precaucions.

Si t’interessa la novel·la, la música,
el cinema, els còmics, els llibres per a
infants... ara és el moment de subscriure’t
als butlletins temàtics de la Biblioteca
Virtual. Cada mes rebràs novetats, les
principals informacions, recomanacions
fetes per bibliotecaris, una selecció dels
millors webs i apps, i molt més.
També ens podem subscriure al butlletí
d’agenda d’activitats de les biblioteques
que ens interessin, la de Tiana o qualsevol
de les 200 que formen la Xarxa de
biblioteques de la Diputació
de Barcelona.
Per a rebre els butlletins, només cal que
ens validem a la secció “Espai personal”
del Catàleg de les biblioteques, l’Aladí,
que trobareu al calaix de “Coneixements”.
Això sí, recordeu comprovar que l’adreça
de correu electrònic que hi apareix és la
correcta. Un cop activat el procés, en 15
dies començareu a rebre els butlletins.
L’Espai personal, a més de les
subscripcions de butlletins, permet fer les
següents gestions, que us faran molt més
autònoms en l’ús dels serveis
de la biblioteca:
• Accedir a les vostres dades personals.
• Canviar-vos el PIN.
• Renovar els vostres préstecs.
• Reservar documents.
• Accedir a la consulta del catàleg.
• Guardar les vostres cerques preferides.
• Consultar el vostre historial de préstecs.
• Valorar i comentar documents.
• Subscriure-us per rebre avís de les
novetats per correu electrònic.
I també, si encara no disposeu del carnet
de la biblioteca, també podeu sol·licitarlo a través de la Biblioteca Virtual, just a la
pestanya de sota de “L’espai personal”.
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Els dimecres de juliol el parc de
l’Antic Camp de Futbol és l’espai on
els assistents podran ballar o escoltar
música de cobla de la mà de les cobles
Marinada, la Principal d’Amsterdam,
Mediterrània i la Principal de la Bisbal.
L’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana
les ha convidades a què participin de
la tretzena edició de les Sardanes a la
Fresca, que aquest any canvia de nom
i passa a dir-se Festival d’Estiu de Cobles
i Compositors.
Les Nits de Música al Jardí Lola Anglada
torna amb diferents sessions on el
component tianenc continua essent el
protagonista. Els dijous 9, 16, 23 i 30 de
juliol el jardí es convertirà en un escenari
idoni per gaudir de bona música.
Els divendres 10 i 17 de juliol al Parc
de l’Antic Camp de Futbol es podrà
passar una bona estona amb les sessions
de cinema a la fresca per a tots els
públics, amb les pel·lícules “Home. Llar
dolça llar” i “El nostre últim estiu
a Escòcia”, respectivament.
L’Estiu Jazz i Altres Músiques aquest any
celebra el seu 25è aniversari amb un cicle
de 3 concerts al patí del Casal, durant el
mes d’agost. Es donarà el tret de sortida
amb l’actuació de Paquito Groove Band
el divendres 7 d’agost, el 21 l’encarregat
d’amenitzar el patí del Casal serà Afro
Blue i el 28 d’agost es posarà el punt i
final amb l’actuació de Yonder de Jesús
& la Banda Ashé.
Un estiu apte per a tots els públics!!!!

La Cantata és una acte de ciutat organitzat
per l’Ajuntament i pels alumnes de segon
de primària per mostrar a la comunitat
educativa el repertori de cançons que
han treballat al llarg del curs amb els seus
especialistes de música dels centres.
“La rebel·lió a la cuina” explica com uns
estris de cuina es rebel·len contra uns nens
llepafils que sempre mengen truita. I com
ho expressen tot això? Doncs a partir de
cançons curtes i rítmiques acompanyades
de boniques veus blanques.
Aquesta activitat té per objectiu
promocionar i difondre el cant coral entre
els escolars de la nostra ciutat; possibilitar
que els nois i noies de segon de les
escoles de Tiana gaudeixin d’una jornada
musical, lúdica i d’amistat; aprofitar el
fet musical per educar en valors i en la
sensibilitat, i oferir eines mitjançant les
competències bàsiques.
Aquesta ha estat la primera vegada que
els alumnes de primària de les dues
escoles han participat en un acte de
música obert a les famílies, el resultat ha
estat un èxit, amb l’assistència de més de
250 persones.
L’obra reflecteix un fet quotidià:
la mainada es nega a menjar segons
què i els pares han de fer malabarismes
per tal que s’acabin tot el que hi ha
al plat.

Les dones catalanes dediquem prop de
2 hores més a les feines de la llar que
els homes. 3 de cada 4 persones que
treballen a temps parcial a Catalunya
són dones i pràcticament la totalitat
d’excedències laborals per tenir cura de
fills o de familiars tenen rostre femení.
És precisament en l’àmbit laboral i salarial
on les diferències són més importants.
Les xifres d’atur són similars però es
disparen en el cas de les dones quan
parlem d’atur de llarga durada i molt
llarga durada.
Hi ha un 26% de diferència de salari mitjà
i, un 16,5% de dones assalariades afirma
haver patit discriminació per raons
de gènere. Cal recuperar, promoure
i cuidar allò comú, amb mesures
concretes i incorporar la visió de gènere
i el protagonisme de les dones a les
polítiques públiques. Garantir el dret a
la igualtat i la no discriminació a l’àmbit
públic i familiar.
Cal prioritzar el benestar de les persones,
i això vol dir replantejar-nos les formes
de produir, consumir i viure i la manera
com afrontem col·lectivament la criança,
la malaltia, la dependència i la vellesa per
evitar que aquestes recaiguin en el treball
no valorat i no retribuït de les dones.
Promoure la participació i la decisió de
les dones en la vida política i associativa.
Combatre l’atur femení de llarga durada
i l’atur entre dones joves.
Combatre la desigualtat en els treballs
remunerats i de cura, incorporant als
homes i impulsar la racionalització dels
horaris laborals i la disponibilitat de
temps per a la família.

Per facilitar la disposició dels cubells
al servei de recollida en les comunitats
de veïns, durant 2014 es va proposar
la instal·lació de penjadors metàl·lics en
sèrie, de forma horitzontal o vertical,
a la façana de l’edifici, adaptant-se a les
característiques de les infraestructures
en qüestió i sense necessitat de
manteniment. Aquesta acció és
voluntària i està subvencionada, i no
suposa cap cost per a la comunitat.
Aquest any ja s’han instal·lat penjadors
a 8 comunitats de veïns, i s’ha observat
una millora en l’estat dels carrers en
relació a la neteja i l’ordre dels mateixos.
Des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
s’anima a totes les comunitats que encara
no hi col·laboren a informar-se de com
millorar la seva gestió de residus i, a les
que ja hi col·laboren, a seguir participant
en la recollida de residus i la neteja
de Tiana.

Si ets president de la teva comunitat
i estàs interessat en la instal·lació
de penjadors per a cubells,
posa’t en contacte
amb l’Oficina d’Informació Ambiental
T. 93 395 51 07

També s’està procedint a la revisió de
tots els hidrants, la neteja de camins i
la realització de les trenques de la pista
del turó de nou pins i del camí ramader
que va fins al coll de Vendrans. Aquesta
actuació es realitza per minimitzar el risc
d’incendi i protegir l’espècie d’alocs del
torrent dels Grills, una espècie simbòlica
de les rieres del Maresme.
Paral·lelament també s’han enviat
els requeriments de neteja dels solars
sense edificar per tal d’evitar el risc
d’incendi. Aquestes actuacions s’han
realitzat amb el vist-i-plau del Parc de
Serralada de Marina, amb el suport de la
Diputació de Barcelona i la col·laboració
de l’ADF-La Conreria.

I cal un compromís profund en la lluita
per erradicar les violències masclistes
dels espais públics i privats.
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Tast Tiana 2015
Mostra Gastronòmica i del ví de Tiana
7a edició
El cap de setmana del 12, 13 i 14 de juny
ha tingut lloc l’esdeveniment comercial
per excel·lència, el TAST TIANA.
La Mostra gastronòmica i del Ví,
que s’emplaça per tercer any consecutiu
en l’entorn idíl·lic de Plaça de la Vila i els
jardins de Lola Anglada, arriba a la setena
edició mantenint les arrels de la mostra
tal i com es va conceptuar i renovant-se
anualment amb noves propostes.
El pregó d’inauguració dels actes del
TAST TIANA 2015 va anar a càrrec de la
Lídia Heredia, periodista, badalonina i
amant dels productes locals i la feina
que fan els productors i artesans en
l’elaboració dels aliments a Catalunya
com ha mostrat en el programa de TV3
“Collita Pròpia”, programa que posa en
valor i acosta als catalans i les catalanes
productes del tipus que es presenten
en la mostra anual de Tiana.
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L’edició d’enguany ha comptat amb la
participació de 8 restaurants locals: Can
Roca, Mas Blanc, Avi Mingo, Les Terrasses
de Sant Romà, Club Casino de Tiana, Mas
Corts i la Caseta de Mas Corts, Tirati Tiriti
i El Casal de Tiana. També han participat
les pastisseries artesanals Forn Solà i
Xocopau i Forn i Pastisseria Aixelà.
Com s’ha vingut fent en les últimes
mostres, cada dia hi ha hagut presència
de restaurants convidats que no són de
Tiana. En aquesta edició han estat El Pati
la Morera (Masnou), Tariq (Badalona)
i Els Garrofers (Alella).
Els Cellers de la DO d’Alella presents al
Tast Tiana han estat: Alta Alella (Tiana),
Bouquet d’Alella (Alella), Alella Vinícola
(Alella), Celler Altrabanda (Martorelles),
Can Roda (Sta Maria de Martorelles),
Parxet (Tiana), Quim Batlle (Tiana)
i Mas Pellisser (Tiana).
Els dies de la mostra s’ha pogut tastar les
diferents elaboracions que caracteritzen
els cellers més les novetats, que
troben en el Tast un aparador perfecte,
especialment en l’espai “La Botiga” que
per primera vegada ha permès adquirir
ampolles dels vins i caves que oferien
els cellers.

Una altra novetat d’aquesta edició
ha estat la presentació de la cervesa
artesana d’Artús Brewery el diumenge
del Tast, que ha aportat encara més
diversitat a l’oferta ja present.
El Tast Tiana ha estat acompanyat per
diferents activitats complementàries,
abans i durant els dies de celebració.
Destaquem el cinema temàtic, amb
la pel·lícula Bottle Shock, i la xerrada
gastronòmica sobre celiaquia, gluten
i gastronomia.
Per acabar de completar l’oferta al voltant
del Tast Tiana, la Festa Major Petita ha
ofert tot tipus d’esdeveniments lúdics
i culturals per a grans i petits, destaquem
dues activitats de contingut gastronòmic:
la presentació de l’App “Un xef a la
nevera” i el taller de barretes de cereals
energètics per l’esmorzar i berenar dels
més petits.
El Tast Tiana és un punt de trobada que
té, segons paraules d’Ester Pujol:
“un engranatge molt ben treballat per
part de tots els treballadors”

Dones grans
i maltractament
La prevenció del maltractament de les
persones grans en un món que envelleix
concerneix a tota la comunitat
La confluència de factors com el
gènere i l’edat fa que les dones grans es
converteixin en un grup amb un alt risc
de patir algun tipus de maltractament.
Però no hi ha dades d’aquesta realitat
i les víctimes de violència masclista
de “més de 60 anys”-així apareixen
en les estadístiques- són un col·lectiu
especialment vulnerable a l’estar immers
en el silenci. El progressiu envelliment
de la població i la seva repercussió en
les situacions de dependència funcional
i emocional afavoreix que les persones
grans s’hagin convertit en un dels
grups socials més susceptibles de patir
situacions d’abús, maltractaments
i/o violència “.
Les dones grans tenen més dificultat
per defensar-se, demanar ajuda,
desconeixen els seus drets i fins i tot

sovint han patit anys de maltractament
repetit, romanent en silenci i ocultant
la violència de la qual eren objecte.
Tenen por a denunciar i a haver de refer
les seves vides i trencar amb les seves
famílies, en ocasions responsables
dels maltractaments.
En molts casos consideren el
maltractament de família com una
manera de relació o viuen de manera
massa dolorosa l’haver d’admetre l’abús
en l’interior de la pròpia llar. Aquest
silenci, més l’afecte familiar i l’estigma
social que suposa reconèixer la situació,
són fets clau per explicar la disparitat
entre els estudis objectius realitzats en
els mateixos col·lectius de persones
majors que apunten a taxes baixes
de violència.

Cal promoure esforços multidisciplinaris
i coordinats, des de diversos àmbits, així
com actuar sobre els factors de risc i
promoure també la protecció, tant en les
potencials víctimes i responsables dels
maltractaments, com en la comunitat.
El primer pas és fer visible els problemes
i les demandes de les dones grans que
pateixen violència.
A més, cal proporcionar suport,
formació i assistència a les persones
cuidadores, per evitar que la
sobrecàrrega, pugui incidir en una
inadequada atenció o maltractament
a les persones majors assistides.

L’ increment del grau de dependència de
les dones cap a altres persones augmenta
el risc d’aïllament i la seva cultura
generacional fa que silenciïn el seu
drama. Per aquest motiu, és difícil donar
dades de la situació real.
La prevenció del maltractament de les
persones grans en un món que envelleix
ens concerneix a tots i totes.
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RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
MUNICIPAL SANT CEBRIÀ

ET SUGGERIM...
La Unitat d’Alzheimer Verge de l’Alegria
Valoració, orientació i minimització dels dèficits derivats
d’aquesta demència. Amb el suport, en tot moment,
de personal especialitzat i experimentat.

Teràpies de rehabilitació física
i funcional individualitzades

els serveis a Tiana

SANT CEBRIÀ
Serveis Assistencials

Camí dels francesos, 6
08391 Tiana (Barcelona)
T. 934 652 444
www.santcebria.net
santcebria@santcebria.net
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Amb especial atenció a les àrees funcionals i cognitives
que més ho necessitin.

Comptar amb un bon equip de
professionals ho és tot. I de ben segur
que el sant que ha donat nom al centre
n’estaria ben orgullós de la seva tasca.
No en va Cebrià era de casa bona
(“Vàreu néixer en gentilisme, de pares
nobles i rics” que diuen els Goigs que
el lloen) i acabaria deixant-ho tot als
més necessitats. Aconseguir trobar
l’equilibri entre unes instal·lacions
òptimes i un tracte humà no és senzill.

L’experiència, però, els avala. Ja porten
cinc anys, en un entorn on la llum i la
tranquil·litat fa molt més fàcil el dia a dia.
En tot moment, els usuaris gaudeixen
d’una atenció especialitzada i
individualitzada. Bé siguin residents
(el centre té capacitat per a 96 places,
totes elles distribuïdes en habitacions
amb bany) o facin ús durant el dia
(30 places més).

La Sònia Turu, directora tècnica, destaca
la importància del suport familiar.
Les visites són constants. I això ha estat
possible gràcies a la feina prèvia, durant
el procés d’acollida. Un altre element a
tenir en compte és el menjar.
La Yolanda Lacasta, treballadora social,
n’és conscient del pes simbòlic dels
àpats. No deixen de ser cites al voltant
de les quals s’estructura el dia a dia
dels usuaris.

Una dedicació, doncs, centrada a fer més
fàcil i agradable l’estada. D’activitats no
en falten: excursions, barbacoes, cinema
o l’actuació de pallassos per a la Festa
Major. Una bona excusa per enfortir
lligams entre avis i néts.
Ara, a més, podem estar al dia de tot
gràcies al blog que han posat en marxa.

ESPAI PATROCINAT:
Aquesta secció està patrocinada
per Residència i Centre de Dia Municipal
de Tiana Sant Cebrià. Si també vols
que el teu comerç o activitat patrocini
aquesta secció, envia’ns la teva proposta.

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

Xavier Doñate

El regidor júnior

El regidor sènior

Amb 30 anys ja participa com assessor
d’Educació al Parlament de Catalunya.
També és un referent per als moviments
socials de Granollers, localitat on
exerceix la seva professió: mestre.
Potser per això no es cansa de fer
pedagogia de la democràcia (“la directa”,
puntualitza) amb l’objectiu de revertir
el model sociopolític.

Ha estat polític. Per ser més precisos,
comissionat. O dit d’una altra manera,
mitjancer entre el regidor i el vilatà, que
és el mot que fa servir en Xavier Doñate
per referir-se als seus veïns. El despertar
de la consciència política li ve de lluny.
A principis dels anys 70 es va implicar
en els moviments d’oposició al règim
franquista. Un període que recorda amb
il·lusió i sobre el que estableix certs
paral·lelismes amb els moments actuals.

És fill del moviment 11M que va arrencar
a la plaça de Catalunya el maig del 2013.
I d’entre totes les lluites, s’implicaria en
l’encapçalada per l’Assemblea Groga:
entitat que treballa per a la defensa
d’una educació pública de qualitat.
Entrar a l’Ajuntament com a membre de
la CUP no deixa de ser un pas natural en
la seva biografia política. Això sí, se sent
un més d’aquest projecte. Res de cap de
llista. De fet, és la primera vegada que les
Candidatures d’Unitat Popular obtenen
representació a Tiana. Èxit que justifica
gràcies al “treball de formiguetes”.
Ser allà on calgui, però sense oblidar
quin és l’objectiu. Allò de tenir un peu
a les institucions i un altre al carrer.
Del que no hi ha cap mena de dubte
és de les dificultats que va patir durant
els anys d’infantesa. Nascut al Masnou
(“però a tocar de Teià”, afegeix) va veure
com la situació econòmica familiar patia
un fort sotrac arran de la mort del pare.
Tot seguit arribaria el desnonament i el
posterior trasllat a Montgat des d’on,
més tard, l’Àlex faria via cap a Tiana.
Ara treballa des del Consistori amb
l’objectiu d’implicar tothom i de superar
el que ell anomena “la Tiana dels
cinc-cents”. Massa feina. O no, sobretot
si tenim en compte que ens trobem
davant d’un inconformista.

tiana’t, autogestiona’t
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SOM
Tiana

Té molt clara la importància de la
memòria històrica. Allò de no oblidar
el passat, doncs correm el risc de repetir
els mateixos errors. El seu credo, però,
va més enllà d’etiquetes ideològiques:
fer el bé i ajudar el màxim possible.
Ha trobat en el municipalisme una bona
plataforma per posar-ho en pràctica.
Ha estat molts anys mirant-se la política
des de la barrera. El 2003, sense anar
més lluny, va decidir fer un parèntesi que
es va allargar fins al 2011. Diu que el més
satisfactori de la tasca que desenvolupa
a l’Ajuntament és el tracte amb la gent.
Compara la política amb un badall.
És a dir, que n’hi ha de molts tipus.
El que té molt clar, però, és on acaba la
seva llibertat i on comença la dels altres.
Ara, amb 71 anys, ha decidit tornar com
a independent dins les llistes del PSC.
Les seves aportacions a la regidoria de
Medi Ambient van ser força innovadores.
L’any 2000 posava en marxa la recollida
selectiva porta a porta. Tot un repte del
que se sent molt orgullós. Potser per
això recomana tothom que faci com ell i,
cada cert temps, es recicli.

tiana’t, rememora’t
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DEL
CONSELL
A
L’AJUNTAMENT
La configuració del poder local

A MITJAN
SEGLE XIII
Les primeres formes autònomes de govern
municipal van aparèixer per concessió
reial, en algunes viles i ciutats del reialenc
durant el segle XIII. L’antiga assemblea
veïnal va ser substituïda per un consell
format pels veïns més rellevants.
A mitjans segle XIV ja afectava a les viles i als
poblats rurals de Catalunya. Desconeixem
la data exacta de la formació del Consell a
Tiana, però en trobar-se sota jurisdicció reial
probablement seria al segle XIV.
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1597 1716 1825 1835
La referència més antiga del Consell data
del desembre de 1597, segons l’Arxiu
Municipal. El Comú de Tiana comprava
els terrenys de l’actual plaça de la Vila.
El Consell el formaven: un Jurat en Cap,
un Jurat Segon, el Sacramental
i una quinzena de veïns. El rector de la
parròquia feia d’escrivà. Es reunien a la
sagristia, al cementiri o a la rectoria,
tret de dues reunions (Can Bassora
i la plaça de la Vila) al segle XVII.

Els Consells (o Universitats catalanes)
van ser substituïts pel model castellà de
l’Ajuntament de Regidors.
Durant el regnat de Carles III s’afegeixen
als Ajuntament les figures del Síndic
i dels Diputats del Comú. A Tiana la
figura del Batlle reial és la primera
autoritat de la vila. El rector de la
parròquia ja no escriu les actes.
Pràcticament no hi ha documentació
municipal del segle XVIII.

La Constitució de Cadis de l’any 1812 va
fundar els ajuntaments moderns, alhora
que consagrava la figura del secretari
municipal. Així, es dictaminava que
“en tot Ajuntament haurà un secretari
elegit per aquell i dotat de fons del Comú”.
A Tiana tenim secretari des de l’any 1825.
D’aquesta època data el primer Llibre
d’Actes del Consistori. És per això que
comptem amb una major documentació
d’aquest període a l’Arxiu Municipal.

Un Reial Decret de 1835 modifica tot allò
relatiu a la formació i constitució dels nous
Ajuntaments. A partir de llavors la seva
composició queda integrada per l’Alcalde,
el Tinent d’Alcalde, els Regidors
i el Procurador o Síndic.
La figura del Batlle reial desapareix i passa
doncs a ser l’Alcalde. A Tiana, el 5 de
novembre de 1835 Francisco Rovira
(fins llavors Batlle reial) era nomenat primer
Alcalde de Tiana.

Fotografies d’arxiu
d’en Josep M Toffoli
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TIANA
SOLIDÀRIA
Donar... i rebre
Fer un cop de mà. Un acte tan necessari
com desinteressat. Davant les dificultats,
no hi cap més alternativa que actuar.
És cert que no podem canviar el món
amb només una iniciativa o des d’un
poble petit, però algú ha de començar.
Tiana Solidària ho fa des del 2013, amb
un objectiu ben clar: que ningú no passi
gana a la vila.
Les responsables d’aquesta associació
són la Celi Comas (presidenta),
la Yehoseba Gel (tresorera) i l’Eli
Porta (secretària). Purs nominalismes
administratius, doncs la proposta que
tiren endavant va més enllà de càrrecs.
De fet, aplega gairebé deu membres que
hi donen suport de manera directa. Tres
dones plenes de virtuts que bé podrien
ser al·legories postmodernes de la Fe,

Granets de sorra,
gotes d’aigua
On anar i què fer per ajudar els altres?
Sovint ens formulem aquesta pregunta,
mentre un bri de desconfiança
-i no poques excuses- acaben per
refredar l’optimisme inicial.
Tothom, però, pot aportar coses.
Les campanyes que tira endavant
Tiana Solidària en són un bon exemple.
Parteixen del convenciment que per
aconseguir allò que volem és necessari
tenir molt clar quin és el nostre objectiu.
I no parar fins obtenir-lo.
Per arribar-hi, cal sempre fer un primer
pas, per petit que sigui.
Treball de camp i, alhora, de
conscienciació. Un no parar d’iniciatives:
xerrades amb l’economista Arcadi
Oliveres, recapta per al banc d’aliments
del poble, festivals solidaris (amb la
col·laboració d’artistes tianencs)...
En resum, sumar esforços. No oblidem
que el desert el formen petites
partícules. L’oceà, també.
Siguem granets de sorra, doncs.
Siguem gotes d’aigua.
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l’Esperança i la Caritat. A totes elles s’hi
sumen -un cop es decideix què fer per
aconseguir els aliments que fan falta- una
bona munió de tianencs que no dubten
a col·laborar en tot el que faci falta.
És per això que la Celi no s’hi pot estar
de recordar la il·lusió amb la que es
fan les coses. Una il·lusió que es veu
recompensada, amb escreix, davant
la resposta immediata de tothom:
ciutadans anònims, artistes, músics,
institucions i comerços. “La veritat és que
tot plegat és molt gratificant”, afegeix
l’Eli. “És brutal!”, rebla la Yehoseba.
I és que en poc temps han fet molta
feina. Sense anar més lluny, han
aconseguit posar a l’agenda del poble:
la Plena Solidària de l’abril a la Sala

Albéniz (l’acte més destacat de la
primavera i que a la seva darrera edició
va comptar amb el suport d’artistes
com l’Àlvar Suñol o el Marc Soldevila)
i el Festival Solidari del novembre a la
Catequística (període de tardor).
Sense oblidar crides puntuals com
la del passat mes de maig per ajudar
els damnificats del terratrèmol que va
patir el Nepal. L’acte va comptar amb
una exposició de fotografia de l’Oriol
Casanovas, bon coneixedor del país
i dels seus habitants. “És gent molt dura,
de muntanya, però alhora acollidora
i força autèntica”, destaca.

La veritat és que tot plegat
és molt gratificant
Eli Porta

LA VEU DE TIANA

EMPRENEDORS

@tianat_
#tiana
@CarlesTiana
Carles Campos
L’escola de sardanes @ampalolanglada ens hem estrenat
aquest mati a la Festa petita
#tiana
14-06-2015
@mercemillan
Mercè
Últim dia del #TastTiana. Hem
disfrutat d’aquesta activitat.
14-06-2015
@oriolparis
Oriol París Fent un sopar ràpid
al #Tast de #Tiana
14-06-2015
@jmibern
Josep Maria Ibern
A la @bibtiana el cavaller ha
declarat el seu amor a la dama.
#tiana off #TastTiana
#contacontes #dowateatre
13-06-2015

es
Iniciativrxa
en ma

Bet Nadal
Molt més que una artista
Qui no coneix la Bet és que no fa vida
al poble! La seva imatge és present per
a molts veïns i veïnes de Tiana. Grans
i, sobretot, petits. Amb només 24 anys
ha esdevingut punt de referència per
als nens del Cau de Tiana. Una estima
que s’ha guanyat compartint aventures
-cada dissabte a la tarda- amb els menuts
d’aquest Agrupament Escolta. Es fan dir
Mios. O, el que és el mateix: Mussols
i Òlibes.
Amb els més grans també hi ha treballat,
fent tasques de suport per a la Llar
de Persones Grans. L’experiència amb
col·lectius de diferents generacions va
fer que deixés volar la imaginació,
tot oferint-los els seus dibuixos.
“Crec que, potser, era més pel fet de
fer-los contents que no pas pel dibuix
en sí”, diu convençuda. En qualsevol cas,
la creació no entén de cotilles i és a partir
de llavors que la vessant creadora de la
Bet agafa uns viaranys força estimulants.
L’estil o el corrent artístic és indiferent.
No hi ha res d’igual.

20

Originalitat i exclusiva van de la mà.
“Tan bon punt agafo el llapis, tot queda
transformat a la meva manera”, explica.
Hi ha millor definició del treball artesà?
El segon pas és donar visibilitat a totes
aquestes creacions. Amb molt bona
acollida, tot sigui dit. Ha posat en marxa,
gràcies a l’ajut de la seva amiga Ariane,
el web www.eltallerdelabet.cat
Un aparador virtual per conèixer
les creacions que surten de la seva
imaginació. Una imaginació que bull,
fins al punt de crear un món paral·lel on
la Bet s’hi troba molt ben acompanyada.
El resultat són uns dibuixos d’allò més
originals. “Ho faig al meu estil, a la meva
manera” diu. I, afegeix: “Segur que no
estan ben fets, el traç no és correcte,
però són els meus”. I això els fa únics.
Uns dissenys per embellir samarretes,
pitets, mitjons o bosses. Els motius van
de les estrelles als animals, amb especial
predilecció pels gats. Tot i que si hi ha
una companya fidel, tant o més que els
pinzells, aquesta és la seva gossa Ona.
Pintura i també literatura. La Bet va
quedar captivada pel llibre “Si creus en
mi, et sorprendré”, on s’explica l’esperit
de superació de l’Anna Vives, una noia

amb la síndrome de Down. La lectura
del llibre -ja en porta dues- l’ha fet
arribar a la conclusió que tots tenim
capacitats i discapacitats. L’important,
com molt bé diu, és sumar: amb la idea
posada en fer un bon equip. Ella, però,
confessa: “Em conformo amb poc”.
Una virtut, la humilitat, associada
als grans d’esperit. Elisabet, Lisi, Eli,
Lisbeth o Elisabeta. Molts noms per
a una noia única. I singular. Tant, com
els seus dissenys. En resum: la Bet.
Molt més que una artista.

Tan bon punt agafo el llapis,
tot queda transformat
a la meva manera
Bet Nadal

@jordigost
Jordi Gost ||*||
Comença la Festa Major petita
2015 #Tiana amb Cantata de
l’EMMD i les escoles
@ampalolanglada
@AmpaTiziana @Aj_Tiana
12-06-2015
@barcelona_GUB
Guardia Urbana BCN
Alumnes del taller ocupacional
Verge d l’Alegria d Tiana van
visitar divendres passat el museu d la @barcelona_GUB...
08-06-2015
@TianaAntica
Tiana Antica
S’acaba el #TianaAntica. Gràcies
a tothom que ens ha recolzat!
Us esperem en l’edició del
2016!!! @audiodescripcio.
31-05-2015

USUARIS DE XARXES SOCIALS:
El Tiana’t publica en aquesta secció
un petit recull de tweets públics,
comentaris de facebook i algun post
que faci referència a Tiana. Per facilitar
la feina a l’equip de redacció preguem
mencioneu en els tweets que volgueu
dirigir-nos, l’usuari @tianat_

AGRAÏMENT DE CASA EULÀLIA
Aspamoti Montgat Tiana
Després de molts mesos de
feina i assaig,per fí podrem
gaudir de l´espectacle que
han preparat els nois.Aquesta
tarda al Casal de Tiana dins del
Festival de l´Escola de Música
de Tiana.A les 7!!!!!! Quins
nervis!!!!!
06-06-2015
Escola Municipal de Música i
Dansa de Tiana
Gràcies a tots per venir a veure
el nostre festival!!!
07-06-2015
La Colla De Diables Tiana
Avui Diumenge 14 de Juny,
la colla diables de Tiana
*Trempera Nostramo ha
participat a la festa Major petita
i per segon any consecutiu amb
una SardaFoc.
Esperem que el proper any
puguem repetir i que any rere
any això es converteixi en una
tradició de a la nostra volguda
Tiana.
Salut i foc.
14-06-2015

Volia donar-vos les gràcies a tots els
clients per aquests 71 anys de fidelitat
a Casa Eulàlia-Can Frasquito i per les
mostres d’afecte d’aquests últims dies
abans de tancar la botiga.
Moltes gràcies a tots els que em
veu fer obsequis durant aquest dies
tant emotius.
Recordar també a totes les meves
“ajudantes”: l’Anna, la Nuri, la Maribel,
la Georgina i la Tere.
Volia agrair a l’Ajuntament i a Radio
Tiana- La Local per valorar-nos la feina
de tots aquests anys.
Anna Maria Fernández

L’ Albert Garrote Marcos
Fin de una temporada increíble
en la que hemos acabado
terceros de Catalunya un
resultado final que nadie se
espera!! Me gustaría daros las
gracias a todos por los grandes
momentos que hemos pasado
dentro y fuera de la pista,
también hemos pasado por
momentos duros pero siempre
hemos acabado levantado la
cabeza y pensar en lo mejor
para todos. Nadie se espera que
después de 5-4 llegaríamos a
fases como segundos de liga y
ganaríamos el campeonato de
Barcelona y llegar de Catalunya
(...)
31-05-2015
Escriviu els vostres comentaris de
Facebook a la plana Tiana’t. I si teniu
un blog, feu-nos-ho saber a redaccio@
tianat.cat. L’equip de redacció en farà
una selecció, i es descartaran els que no
siguin respectuosos amb les persones
i institucions.
Només es publicaran les imatges amb
suficient resolució.

La redacció no comparteix
necessàriament les opinions expressades
i no es fa responsable de la correcció
ortogràfica i sintàctica.
Fe d’errata:
Les imatges de l’apartat La Notícia del número setembreoctubre de la Revista Municipal on surt l’Agrupació
Artística del Casal, son cedides per Georgina Aixelà.
Les declaracions d’aquesta notícia són d’Albert Freixes.
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Comença una nova etapa

Per un govern sobiranista i de progrés

Els resultats de les eleccions municipals
al nostre poble palesa, sense cap mena
de dubte, una repetició dels resultats
del 2011. Junts per Tiana i la CUP han
obtingut en conjunt els tres regidors
que tenia Gent pel Progrés de Tiana i les
altres forces polítiques (PSC, ERC, CiU
i PP) tenen la mateixa representació que
tenien. Entenem, doncs, que la voluntat
popular ha validat la gestió de govern
duta a terme pel PSC i ERC, fet que ha
estat valorat pels dos partits a l’hora
de renovar el pacte de govern per als
propers quatre anys.

El 13 de juny, Ester Pujol va ser reelegida
alcaldessa amb el suport dels regidors del
PSC i ERC, després d’un acord de govern
basat en 3 eixos bàsics:
a) compromís amb el procés de transició
nacional; b) aplicació de polítiques socials
progressistes; c) transparència en les
decisions públiques.

Cal ara complir amb el mandat dels
tianencs, que no és altra cosa que
treballar pel poble i donar compliment
als programes electorals, i els socialistes
esperem i desitgem que aquesta intenció
serà compartida per totes les altres
forces polítiques. I ho diem perquè
durant la campanya electoral hem llegit
i escoltat raonaments que semblen
posar per damunt qüestions que no són
estrictament municipals. Ens referim,
evidentment, al pacte que, segons
diuen havien subscrit les organitzacions
sobiranistes per governar. Aquesta
declaració produeix una certa perplexitat
i no ens podem estar d’apuntar algunes
raons que la justifiquen:
1.- Des del més absolut respecte per als
que es decanten per la independència
de Catalunya com a millor solució per
al país, no acabem de veure la relació
directa entre independència i gestió
municipal. Els veïns, siguin o no siguin
partidaris d’un estat propi, el que volen i
esperen del seu ajuntament és que tots
els serveis municipals siguin eficients
i de qualitat.
2.- Cal recordar que el govern municipal
de 2007 a 2011, va deixar 1.700.000 €
de factures per pagar i ha costat Deu
i ajut sanejar les finances municipals.
Curiosament, la cap de llista actual de
CiU era aleshores la regidora d’hisenda.
Independentista no ho dubtem però,
bona gestió municipal?.
És lícit que en dubtem.
3.- Els socialistes acatarem el que dimani
del Parlament de Catalunya, òrgan
representatiu de la voluntat popular,
però fins que això no arribi de cap
manera acceptarem que Tiana pugui
constituir-se en moneda de canvi per a
interessos que no siguin estrictament els
del nostre poble.

22

EL GALLINER

Els motius pels quals ERC ha donat suport
a aquest acord són els següents:
1. Entenem que els resultats electorals
van premiar la tasca de govern d’ERC i el
PSC durant la darrera legislatura.
2. Durant les negociacions, vam arribar
ràpidament a acords en matèries com ara
polítiques socials, participació ciutadana i
transparència. El major punt de desacord
era la posició de l’ajuntament amb relació
al procés sobiranista. Per a facilitar el
pacte, el PSC va decidir finalment garantir
el suport explícit de l’ajuntament al
procés de transició nacional.
3. Els membres d’ERC i PSC porten anys
treballant junts, primer a l’oposició i
després al govern municipal.
Per aquesta raó ens coneixem bé, hi ha
confiança mútua i els equips de treball
estan cohesionats.
4. ERC va rebre la proposta de fer un
pacte de govern amb CiU i Junts. Després
de valorar la proposta, vam decidir
rebutjar-la, per la crisi d’Unió i la manca
de sintonia amb algunes persones
d’aquestes formacions. Des que es va fer
públic l’acord de govern, ERC ha estat
criticada per altres forces polítiques que
ens acusen de “no ser prou sobiranistes”
i ”enganyar el nostre electorat” per haver
arribat a un acord de govern amb el PSC
en comptes de CiU i Junts.
Des d’ERC manifestem el nostre desacord
amb aquestes acusacions. De fet, estem
satisfets d’haver contribuït a ampliar el
suport al sobiranisme i a aconseguir que
12 dels 13 regidors del nostre ajuntament
estiguin a favor del procés de transició
nacional. Com a conclusió, considerem
que l’acord amb el PSC és positiu per a
Tiana i per aquest procés històric que
estem vivint.
A més, des de la responsabilitat
institucional, l’acord garanteix la
continuïtat dels projectes que encara no
han finalitzat i d’aquells que tot i estar
planificats encara s’han d’iniciar.

El 62% de votants a Tiana,
volien un govern independentista
En un moment històric per als catalans
i havent signat un document de
l’ANC abans de les eleccions en què
es comprometia a afavorir un govern
sobiranista a Tiana, ERC ha incomplert
el seu compromís i ha decidit formar
govern amb un PSC totalment allunyat
del procés cap a la independència.
Després d’haver estat insistint durant
la campanya que ells eren els genuïns
independentistes i demanant el vot
municipal “per un nou país”, davant la
proposta de CiU de construir un pacte de
govern sobiranista, amb la participació
de JUNTS-ERC i la CUP, ERC ha dit NO.
Tenint en compte que aquesta negativa
no ha estat fruit de negociacions o de
discussions progràmàtiques entre uns
i altres (ni tan sols s’ha posat sobre la
taula cap element de negociació), volem
fer saber als 62% dels votants de Tiana
que van dipositar la seva confiança en
formacions polítiques sobiranistes que
l’actuació dels representants d’ERC, no
ha estat a l’alçada de les circumstàncies
que viu el país en aquest moment. Han
demostrat una nul·la capacitat de diàleg
amb els altres grups polítics i una manca
de coherència a l’hora d’assumir un
compromís voluntàriament signat.
ERC és la quarta força en nombre de vots
a Tiana, i tenint la possibilitat de formar
una majoria sòlida al consistori amb CiU
i JUNTS ha preferit un govern dèbil, que
possiblement continuarà comptant amb
el PP, com ha fet en anteriors mandats,
per tirar endavant la seva acció de
govern. S’ha perdut l’ocasió de començar
un nou país per un nou Ajuntament
afavorint alhora el procés sobiranista
davant la important fita que tenim
el 27 S. Però ERC així ho ha volgut.
Grup Municipal CiU Tiana
ciu.cat/Tiana

3 coses que farem i 3 que no

Comencem una nova etapa a la CUP-Tiana

Nous temps

Ens estrenem a la revista municipal
després d’haver obtingut representació
a l’Ajuntament de Tiana. Som la primera
agrupació d’electors de la història del
poble, amb dos regidors, gràcies als 725
vots obtinguts el 24-M. Un 18,4% dels
vots. Som la tercera força del consistori.

La CUP va néixer l’any 1.985 i després
d’anys de feina de formigueta, arriba
a Tiana l’any 2012. Vàries persones
provinents dels moviments socials,
enfortits a partir del 15M per la
indignació d’aquesta crisi provocada,
ens hem unit a Tiana sota el paraigües
que ens permet institucionalitzar
les lluites i el poder popular, la CUP
(Candidatura d’unitat popular).

Benvolguts veïns i veïnes,

Què farem
1. Una oposició responsable.
Entrem a l’Ajuntament per treballar.
És per això que l’Isaac Salvatierra i la
Cristina Comas, els dos regidors de
Junts, ajudarem l’equip de govern amb
propostes per millorar el dia a dia del
poble.
2. Seguir treballant en equip.
Aplicarem el model britànic i formarem
un ‘govern a l’ombra’ per treballar
l’oposició de manera compartida amb
tota l’agrupació d’electors. Cada membre
s’encarregarà d’una àrea determinada.
3.Obrir un canal de comunicació amb
els tianencs.
Una oficina d’atenció al ciutadà per fer
un seguiment del que preocupa als
veïns i veïnes. Teniu el nostre mail junts@
juntstiana.cat a la vostra disposició.
Què no farem
1. No ens oposarem a tot per sistema.
Hem de recuperar el debat de les idees.
La política, entesa com l’organització del
bé comú, ha de ser una tasca col·lectiva.
En les reunions amb el PSC prèvies a la
constitució de l’Ajuntament vam acordar
“obrir una via de diàleg”. Treballarem
perquè pugui ser fructífera.
2. No direm a tot que sí per inèrcia.
Quan creiem que les propostes del
govern van en contra del nostre
model de poble, hi votarem en contra i
aportarem alternatives.
3. No farem tacticisme.
El nostre objectiu és ara i aquí. És Tiana.
Hem entrat en política per contribuir
de la millor manera a fer un poble més
transparent, més viu i més verd. I ho
farem des del minut zero. Si no vau poder
conèixer quina Tiana volem, al nostre
web ho podeu fer: www.juntstiana.cat

Ara hem posat el peu a la institució i
treballarem des de baix i des de l’esquerra
per a construir una societat justa i
equitativa; on des del poble podem
eradicar la pobresa, el racisme, el model
patriarcal, la xenofòbia i l’homofòbia.
Volem una Tiana inclusiva, proactiva,
feminista, lluitadora i pionera en
implementar la llei contra l’homofòbia i
pels drets LGTBI. També importar tasques
d’altres CUP com la remunicipalització
de serveis bàsics que permeten abaratir
costos amb serveis més eficaços.
Treballarem des del poble i amb el poble
per vincular i vehicular les decisions
des de la participació ciutadana i la
democràcia directa. A la vegada farem
una oposició constructiva des del primer
dia, amb l’única voluntat que les victòries,
totes i cada unes d’elles, siguin del poble
i per al poble.
Demanem al nou govern i a l’oposició:
treballem defugint de personalismes i
perpetuant posicions endogàmiques
i egocentristes. En la varietat hi ha la
riquesa cultural i l’essència que ens fa
créixer dia a dia. Des de les diferents
òptiques i ideologies, de vegades, els
debats no seran fàcils. Davant de tot
demanem a la resta de partits que
entenguem, plegades, que la nostra
funció electa suposa servir al poble
però, que ningú oblidi treballar trepitjant
Tiana, no només escoltant sinó obeint.

Sóc en Diego Parra i és la primera vegada,
com a portaveu del PP a l’Ajuntament de
Tiana que em dirigeixo a tots vosaltres
i és un plaer per a mí.
Vull que les meves primeres paraules
en aquesta revista municipal siguin
per agraïr, de tot cor, a les gairebé 300
persones que van confiar en el nostre
projecte en les darreres eleccions
municipals. A tots GRÀCIES!
El passat 13 de juny és va constituir
la nova corporació municipal per els
propers quatre anys i en aquesta sessió
consitutiva el PP, que jo representaré
els propers anys, va deixar clara la seva
postura: treballar per i amb el poble i
va oferir diàleg al nou equip de govern
de Tiana. Desde la oposició volem
tirar endevant les nostres propostes:
reduír l’IBI, millorar el transport públic,
habitatges de lloguer a preus justos...
Sí és per tot aixó i molt més el nou govern
ens trobarà.
I quant estic escribint aquestes línies em
fan arribar alguns veïns les seves queixes
per alguns temes que haurem de treballar
a partir d’aquest moment i dintre de les
nostres possibilitats: el malestar que hi ha
a l’Escola Lola Anglada desde fa uns anys
o l’episodi sobre algunes demandes que
s’han fet desde la Biblioteca etc.
També volem condenar desde aquí
els fets ocorreguts la nit de Sant Joan,
on una vegada més, alguns veins han
despertat amb les bústies amb mal estat
degut a l’actitud incívica dels qui posen
petards dins. Només em resta desitjarvos que passeu uns bons dies d’estiu
i que gaudiu, ja siga aquí o allá on us
porti el vostre esperit més aventurer de
unes merescudes vacances o dies de
relaxament, lluny de les preocupacions
del dia a dia, per tornar al setembre amb
les piles carregades!
BON ESTIU!
Diego Parra
Portaveu del Grup municipal del PP

COMPOSICIÓ AJUNTAMENT
Esther Pujol Martí (PSC-CP)
Núria Blasco Cervera (PSC-CP)
Núria Garcia Seguer (PSC-CP)
Xavier Doñate Rodrigo (PSC-CP)
Ricard Fabra Escolà (ERC-AM)
Marta Guardia Pujades (ERC-AM)
Olga Rué Clarós (CIU)
Joan Cañada Belmonte (CIU)
Joan Graupera Verdera (CIU)

Isaac Salvatierra Pujol (JUNTS PER TIANA)
Cristina Comas Spada (JUNTS PER TIANA)
Àlex Rosa Gandia (CUP-PA)
Diego Parra Gigante (PP)

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

En el pròxim Tiana’t publicarem els nous horaris dels regidors.
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