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Per primera vegada, una agrupació
d’electors es presenta a unes eleccions
municipals de Tiana. Som un grup de veïns
i veïnes que impulsem des de fa mesos
un procés de regeneració democràtica
per fer un gir a l’Ajuntament. Creiem que
ha arribat l’hora de canviar la manera de
governar. I que cal fer-ho amb un projecte
estrictament local.
Volem un Ajuntament més obert al poble.
Fer de la llei de la transparència un punt
de partida, un canvi cultural de la relació
del ciutadà amb el seu ajuntament. Volem
un govern dialogant. Amb sentit comú.
Que escolti els veïns i que arribi a grans
acords amb l’oposició. Sense guerres
partidistes interessades, buides, de la vella
política en descomposició. Un dels punts
centrals d’aquest programa electoral és el
Consell de la Vila, fòrum central del debat
ciutadà i control popular de l’acció de
govern. Volem dibuixar el poble del futur,
modern i avançat. I per això calen grans
acords entre tots.

Estem preparats.
I ho farem JUNTS

Comencem a sortir de la crisi i no podem
repetir els errors que la van provocar.
La transparència, el dret de tot ciutadà
a tenir accés a la informació municipal,
és una mesura anticorrupció, contra el
tràfic d’influències i la malversació de
fons públics, que cal aplicar sense matisos
ni escenificacions. Això implica un canvi
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profund en la gestió de la informació
municipal. No acceptem un rentat de
cara per anar tirant. No podem començar
de nou amb les mateixes bases. Cal un
equip honest, jove, preparat, valent i amb
ganes, que estigui disposat a liderar-ho.
Que tingui empatia amb els treballadors
municipals per escoltar-los i treballar en
equip, aprofitant el seu talent, a través
d’un sistema horitzontal en què tothom
sigui important.
Som de Tiana perquè hi vivim, des de fa
molt o des de no fa gaire. El paisatge, els
referents urbans: l’entorn és memòria
col·lectiva. Hi tenim vincles emocionals i
no els volem perdre. No es pot administrar
Tiana com un suburbi benestant de
Barcelona. Cal entendre el poble i actuar
amb enginy i respecte.
Volem un poble viu per treballar-hi,
comprar i fer-hi activitats.
Un poble verd pensat per als vianants.
Un poble educador, amb igualtat
d’oportunitats. Una vila d’art i cultura. Un
poble amb memòria, que miri al futur.
Aquest és el poble que volem. Esperem
que us il·lusioni tant com a nosaltres.
Estem preparats i preparades. I ho farem
JUNTS.

Aquest programa electoral és el compromís de
la candidatura Junts per Tiana amb el poble.
És una declaració de principis. Un pla ambiciós,
que volem aplicar amb pas ferm.
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1. Transparència i bon govern

Volem un Ajuntament
obert al poble

Governar
i explicar-ho

Farem les reformes que calguin per
millorar la transparència municipal, l’accés
a la informació pública i les normes del
bon govern. Impulsarem una nova cultura
democràtica per prevenir la corrupció i
recuperar la confiança del ciutadà en la
política i les institucions.

Cada any aprovarem i farem públic el
pla de govern a través del Pla d’Actuació
Municipal. Es podrà consultar el seu estat
d’execució a la web municipal i farem
audiències públiques periòdiques per
retre comptes a la ciutadania.

“Com més t’observo, millor et comportes”.
Jeremy Bentham, pensador i reformador
polític anglès (1748-1832)

Publicitat activa
i dret d’accés
Volem un poble crític, exigent i
participatiu. La llei de transparència
és un punt de partida per garantir que
el veïns de Tiana tinguin més control
democràtic sobre la gestió municipal.
Abocarem tota la informació pública
de l’Ajuntament de Tiana al portal de
transparència. Apostarem pel codi
obert. La informació serà permanent,
actualitzada, comprensible, reutilitzable
i contrastable amb la font original.
Tindrem especialment cura que tothom
tingui tota la informació dels processos
d’adjudicació i contractació d’obres
públiques i serveis de l’Ajuntament.
Ens agrada
El portal de la transparència ‘¿Dónde van mis
impuestos?’ que la fundació ciutadana Civio ha
impulsat en diversos ajuntaments de Madrid.

Recuperarem el Síndic
de Greuges Municipal
Restituirem la figura, vacant des de fa
anys. El Síndic local garanteix el dret de
tots els veïns i veïnes de Tiana a una bona
administració.

Pregunta’ns
el que vulguis
Aquest canvi profund en la relació entre
l’Ajuntament i el ciutadà també es traduirà
en una reforma de l’oficina d’atenció
ciutadana. Reforçarem els canals
d’atenció: presencial, telèfon, tràmits en
línia, xarxes socials municipals, butlletí
municipal.
Ens ho amaguen. Per què?
Quants veïns han patit lesions pel mal estat
de les voreres? Quants robatoris hi va haver el
2014 al poble? Què inclou el conveni amb Duet
Esports? Què costa exactament el Tiana Negra?
La falta de transparència ha arrelat en la nostra
cultura. Els representants municipals treballen
per a nosaltres, per al ciutadà.
I tenim el dret a exigir-los que la informació
municipal sigui més accessible. Són els nostres
impostos, és el nostre poble.
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2. Un nou clima d’entesa

3. Comptes clars, gestió eficient

4. Mitjans de comunicació

Un pacte local per la
qualitat democràtica

Auditar els comptes

Ràdio Tiana, gestió
independent

Millorar la comunicació
institucional

S’aprovarà un reglament específic de
gestió de Ràdio Tiana i La Local, que
deixaran de dependre directament de
l’equip de govern. El ple i el Consell de
Mitjans de Comunicació n’exerciran el
control per garantir-ne la qualitat i el
servei públic. El president del Consell de
Mitjans serà un periodista, aprovat amb
el màxim consens pel mateix consell.
L’alcalde o alcaldessa i la resta de càrrecs
electes no tindran potestat per definir o
canviar els continguts de les notícies.

Donarem a conèixer la informació
municipal i les activitats que es fan al
poble aprofitant el canal més adient
en cada cas, comunicant-ho amb prou
antelació. Serem austers en l’ús del paper,
per estalvi i per compromís amb el medi
ambient. Editarem un butlletí electrònic
(newsletter) setmanal municipal. Farem
servir el Whatsapp o altres eines de
missatgeria instantània gratuïta com
a canal de difusió i comunicació amb
els veïns. La comunicació institucional
estarà supervisada pel comissió de la
transparència.

Promourem un pacte entre les forces
polítiques de Tiana per arribar a grans
acords i fomentar el treball conjunt, des
de la responsabilitat, l’honestedat i el
respecte. Crearem una comissió de la
transparència i de l’evolució democràtica
de les polítiques públiques de Tiana,
amb la participació de càrrecs electes,
treballadors municipals, entitats i
veïns, que supervisarà l’execució de
les polítiques de transparència de
l’Ajuntament.

Confiança en els
treballadors municipals
Reformarem les estructures internes,
millorarem els processos i posarem els
mitjans que calguin per ser més eficients
i fer possible l’aplicació de la llei de
transparència. Escoltarem els treballadors
municipals per fer-ho possible.
Treballarem en equip, en un clima de
confiança i respecte. Fomentarem la
formació i el reciclatge professional dins
l’Ajuntament.

Bon veïnatge
amb Montgat
Enfortirem els vincles amb el poble veí
de Montgat, amb el qual ens uneix una
història comuna, buscant noves vies de
col·laboració i mancomunació de serveis
per guanyar eficiència.

Encarregarem una auditoria econòmica
i financera a l’inici i al final del mandat.
La supervisió del procés anirà a càrrec
de la comissió de la transparència.

Garantir la
despesa social
Impulsarem una fiscalitat municipal més
justa. Revisarem el sistema de taxes
i bonificacions fiscals amb l’objectiu
d’atendre millor les necessitats socials
i la diversitat funcional, prioritzant les
persones més desafavorides. Promourem
l’estalvi i aplicarem la creativitat per tirar
endavant projectes i activitats a un cost
assumible.
Què són les inversions sostenibles?
A causa de les grans limitacions derivades de
la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, ara mateix els ajuntaments no
poden augmentar la seva previsió de despeses
no financeres respecte a l’any anterior per
sobre d’un percentatge fixat pel consell
de ministres (1,3% el 2015 i 1,5% el 2016).
Encara que es tanqui l’exercici en superàvit,
aquest s’ha de destinar a cobrir deute. Però
hi ha una excepció: per als municipis amb un
endeutament per sota del 75% en relació als
ingressos i amb un excedent de l’any anterior
–com és el cas de Tiana– la llei permet destinar
aquest excedent a inversions financerament
sostenibles.
La llei considera inversions financerament
sostenibles: obres en vies públiques,
sanejament i abastament d’aigües, recollida
i tractament de residus, enllumenat, parcs i
jardins, medi ambient, patrimoni històricoartístic, millora d’estructures agropecuàries,
indústria, energia, comerç, promoció turística,
recursos hidràulics, carreteres, camins,
investigació científica, gestió del patrimoni o
societat de la informació.

Contra la fractura digital
Combatrem la fractura digital amb
cursos intergeneracionals per millorar el
coneixement i l’ús de les tecnologies de
la informació. Ampliarem els punts de
wifi obert al poble. Valorarem la viabilitat
d’incorporar el programari lliure en
l’administració municipal.
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5. Participació ciutadana

Aquest programa electoral s’ha elaborat gràcies a les idees
i propostes que els tianencs i tianenques han fet i debatut en
les trobades dels dies 17 i 31 de gener, 28 de febrer, 14 i 28 de
març i 9 d’abril a la Sala Albéniz del Casal, a l’Espai Tiana i a
l’Escorxador. Hi han participat membres de la comunitat educativa,
arquitectes, urbanistes, experts en mobilitat, economistes, tècnics
en promoció econòmica, botiguers, metges, periodistes i gent del
món dels esports i la cultura. S’ha discutit en assemblees obertes
i s’ha aprovat el 29 d’abril del 2015.

Cap a la democràcia
participativa
La implicació dels ciutadans en la política
municipal no es pot limitar a escollir
uns representants a l’Ajuntament cada
quatre anys. Cal generar nous espais de
participació formals i públics que tinguin
una incidència real sobre l’agenda i els
programes de govern. Modificarem el
Reglament Orgànic Municipal (ROM) i el
Reglament de Participació Ciutadana per
fer un pas decidit cap a una democràcia
participativa. La comissió de participació
ciutadana s’encarregarà de proposar el
nou text.

Pressupostos participatius
Obrirem cada any un procés participatiu
per aprovar els pressupostos municipals
amb l’aval dels veïns i veïnes, el Consell
de la Vila, els consells sectorials i el teixit
associatiu. Implicarem al màxim el poble
per evitar la poca participació.

Consultes ciutadanes
Sotmetrem a votació els grans projectes
del poble a través de consultes populars.
Assajarem noves formes de participació i
deliberació, com el vot per internet.

El Consell de la Vila
Crearem un consell de consells, que serà
el principal òrgan de participació del
poble. Aplegarà representants dels grups
polítics, dels consells sectorials, el Síndic
de Greuges, persones representatives del
teixit associatiu i professional de Tiana i
veïns.
Quin paper té el Consell de la Vila?
Debatre, emetre informes, promoure estudis i
fer propostes sobre els grans temes del poble.
Per exemple: com ha de ser el centre del
poble?, cal fer el Museu Lola Anglada?, què
cal fer la nit de la Festa Major després dels
incidents dels últims anys?

L’edició impresa i el repartiment casa per casa del programa s’ha
fet gràcies a una campanya de micromecenatge amb la plataforma
totSuma. Tots els comptes són públics a l’apartat de transparència
de juntstiana.cat.
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1. Tiana, poble educador

Educació, inversió de futur

L’escola de pares i mares

Ens comprometem a treballar a fons per
promoure la qualitat de l’escola pública i
l’èxit educatiu dels tianencs i tianenques
fent pinya i donant el màxim suport a
la comunitat educativa. Volem acostar
l’escola al poble i el poble a l’escola.
Defensarem el sistema educatiu públic,
amb equitat en l’accés i en contra de les
retallades. Ens oposem a la LOMCE, la llei
Wert. Defensarem el model d’escola en
català.

Ajudarem les ampes a organitzar
xerrades, debats, mòduls formatius i
tallers per a les famílies a les escoles
Lola Anglada i Tiziana i a l’Institut Tiana.
Donarem més mitjans a escoles i entitats
perquè puguin impulsar experiències
educatives de poble creatives i
innovadores. Impulsarem programes de
suport i reconeixement de l’educació en
el lleure. Farem més difusió de la tasca
pedagògica de l’Escola d’Adults Timó.

Què és un poble educador?
Un poble és educador en la mesura que
és conscient que totes les seves polítiques
públiques tenen una repercussió en els
aprenentatges i en la formació d’actituds i
valors dels seus veïns.

Un poble implicat en l’educació
• Les entitats tenen un paper clau en
l’educació. Són exemple de poble educador
l’Agrupament Escolta Roger de Flor, la Societat
Coral Joventut Tianenca, l’escola de teatre de
l’Agrupació Artística del Casal, el CCE Tiana, el
Club Patinatge Tiana i la Llar de les Persones
Grans, entre molts altres.

El projecte educatiu
que decidim
Elaborarem el Projecte Educatiu de Tiana
com a plataforma estable de participació
i treball. Ampliarem i donarem més
poder al Consell d’Educació. Donarem
continuïtat al Consell d’Infants. Les
Jornades d’Educació seran el punt de
trobada anual de la comunitat educativa
i combinaran xerrades amb activitats més
lúdiques per a totes les edats.
L’educació pública a Tiana
Escola bressol municipal El Més Petit de Tots
Escola Lola Anglada
Escola Tiziana
Institut Tiana
Institut Thalassa
Centre de Formació d’Adults Timó
Escola Municipal de Música i Dansa
També són agents educadors la Biblioteca Can
Baratau, el cicle Bambolines i l’Observatori
Astronòmic.

• Què podem treballar? Podem fomentar
la convivència, l’educació intercultural,
mediambiental, el consum responsable, la
solidaritat, la pau i els drets humans, el gènere,
l’accessibilitat, la salut, l’esport, la música, les
arts, l’educació en l’ús de les noves tecnologies,
el coneixement de l’entorn, els oficis, la història
local, les tradicions populars.
Ens agrada
Les experiències educatives impulsades
conjuntament per entitats socials i centres
educatius amb el lema ‘Canviar l’escola per
canviar el món’.
Els cursos intergeneracionals d’informàtica
d’avis i néts AWI.NET de Viladecans. Els
adolescents ensenyen a fer anar les noves
tecnologies a la gent gran.
El programa Joves Periodistes que va emetre
durant anys Ràdio Tiana en col·laboració amb
l’escola i l’institut.
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2. Un poble actiu

Revisarem les quotes
de l’escola bressol
El govern sortint ha apujat entre un 30%
i un 73% les quotes de l’escola bressol
municipal, segons els trams de renda.
Abaixarem les quotes i les farem més
equitatives, d’acord amb el sistema de
tarifació social. Farem més difusió de la
tasca pedagògica que fa l’escola bressol
en aquesta etapa educativa. Reclamarem
a la Generalitat més places públiques
d’educació infantil i d’ESO, d’acord amb
les necessitats del poble. Reclamarem el
batxillerat a l’Institut Tiana i programes de
formació i inserció (FP bàsica) per a joves
de 16 a 21 anys que no hagin acabat l’ESO.
Millorarem el manteniment dels edificis de
primària.

El camí verd a l’escola
Els centres educatius han de tenir un
entorn confortable, que n’afavoreixi
l’accés a peu, de manera segura.
Potenciarem els camins escolars i
fomentarem l’autonomia de l’alumnat.

Buongiorno, Tiana
Promourem l’agermanament amb la vila
italiana de Tiana, a l’illa de Sardenya, en
el marc del poble educador, per enfortir el
lligam amb la cultura mediterrània.
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Un pla urgent contra l’atur
Volem un poble viu, on es treballi i es
facin activitats. Hi ha 407 tianencs a
l’atur (març 2015). Cal un pla per crear
ocupació. L’Ajuntament de Tiana deu
21.000 euros del conveni signat el 2007
en promoció econòmica amb l’Ajuntament
de Montgat. Hi ha 800 tianencs apuntats
a la borsa de treball conjunta. Revisarem
quines condicions fixa el conveni i si cal
reactivar-lo o crear una borsa de treball
pròpia. Incentivarem les empreses locals
perquè contractin tianencs i tianenques a
l’atur. Ens acollirem als plans d’ocupació
que promoguin les administracions
supramunicipals. No col·laborarem
amb les ETT. Crearem el Consell de
Promoció Econòmica, com a organisme
participatiu per dinamitzar l’economia
local. Promourem polítiques de conciliació
i nous usos del temps, implicant empreses,
famílies i entitats.

Preparar-nos millor per
trobar feina, posar-ho fàcil
als emprenedors
Millorarem l’assessorament personalitzat
i impulsarem programes a mida de
formació i reciclatge professional.
Facilitarem i acompanyarem en l’accés
a subvencions d’altres administracions.
Simplificarem els tràmits administratius i
reduirem la burocràcia per no endarrerir
la posada en marxa d’un negoci.

Un viver d’empreses
Hem d’atraure talent. Projectarem un
espai de creació i treball compartit
(coworking) al poble. Un viver i laboratori,
equipat i modern, amb uns costos baixos
per als projectes emergents (start-ups).
El treball compartit és una nova filosofia
laboral en què es crea comunitat, es
fomenta la col·laboració i es comparteixen
idees. Donarem suport al sector creatiu a
través de programes actius de promoció
econòmica apostant per nous models de
treball en xarxa i per l’economia social i
solidària.

Horitzó: tecnologia
i coneixement
Planificarem la construcció del Campus
Montalegre per a empreses tecnològiques
o de coneixement no contaminants a tocar
de la B-500, prop el Camí dels Francesos,
una zona pendent de desenvolupament
urbanístic.
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3. Un poble amb igualtat d’oportunitats

4. Un poble connectat

5. Aquí s’hi compra bé

M’agrada Tiana,
una xarxa social

Donar vida al comerç

Prioritat: atendre les
emergències socials
Ampliarem els mitjans dels serveis socials
per prevenir i atendre les situacions de
pobresa i de risc d’exclusió. Elaborarem
un pla d’acció específic per a les
famílies amb tots els membres a l’atur o
precarietat laboral. Garantirem el dret a
l’alimentació bàsica de totes les persones.
Destinarem ajuts socials per garantir el
pagament del lloguer o la hipoteca en
casos d’emergència i evitar desnonaments
per causes econòmiques sobrevingudes.
Garantirem el dret al reallotjament públic,
digne i estable en cas de pèrdua de
l’habitatge.

El Rebost Solidari
Impulsarem un rebost de menjar i
de productes de primera necessitat,
en col·laboració amb les entitats, les
botigues, la parròquia i voluntaris locals.
Màxim suport i col·laboració amb les
entitats que lluiten contra la pobresa,
com Tiana Solidària. Constituirem la
Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau
i Drets Humans de Tiana, com a espai
de col·laboració i coordinació entre
l’Ajuntament i les entitats.
Ens agrada
Caldes de Montbui ha creat amb èxit un Rebost
Solidari per unificar els diferents agents
que repartien pel seu compte aliments a les
persones necessitades, d’acord amb el serveis
socials municipals.

Posarem en marxa una xarxa social per
internet per connectar totes les Tianes,
independent de la web municipal. La
plataforma M’agrada Tiana posarà en
contacte persones, entitats, activitats i
iniciatives ciutadanes perquè després es
trobin fora de la xarxa, amb l’objectiu de
fer un poble més viu.
Com serà la xarxa M’agrada Tiana:
• Cada tianenc, entitat, empresa o comerç que
vulgui tindrà el seu perfil.
• Hi haurà un taulell d’anuncis amb les activitats
socials i culturals
• Serà un directori de professionals, empreses,
botigues, restaurants i entitats

La campanya Pobresa Zero-Catalunya, que cada
17 d’octubre, Dia Internacional per l’Eradicació
de la Pobresa, visualitza les causes de la
pobresa i el risc d’exclusió social i fa accions
d’incidència política.

• Serà un mercat virtual que permetrà fer
comandes a les botigues del poble, accedir a
ofertes o fer compres en grup

Protegirem els serveis
bàsics, defensarem els
serveis públics

• Permetrà posar en contacte joves i famílies
per oferir classes de reforç o fer de cangur

Garantirem l’accés universal als serveis
bàsics ampliant i reclamant ajuts
específics contra la pobresa energètica.
Revisarem les ordenances de preus, taxes
i impostos municipals per establir un
sistema de tarifació social que s’ajusti a la
renda i les circumstàncies de cada família.
Defensarem i protegirem, dins de l’àmbit
d’actuació local, la qualitat dels serveis
públics, base de l’estat del benestar.

• Serà un localitzador d’objectes perduts

• Permetrà posar en contacte tianencs per
compartir cotxe o comprar i vendre productes
de segona mà

• Serà un banc de temps. Una xarxa d’ajuda
mútua. Allò que es “prestarà” i es “rebrà” serà
temps dedicat a serveis a les persones
• Serà un aparador turístic
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El centre comercial de Tiana està immers
en una greu crisi. En els últims mesos
han tancat 9 comerços. N’hi ha 2 més
en traspàs. Cal un pla integral ambiciós,
eficaç i imaginatiu per refer l’activitat
comercial.

Promocionar i fidelitzar
Engegarem una campanya per
promocionar el comerç dins el projecte
M’agrada Tiana. Treballarem per impulsar
campanyes de fidelització, conjuntament
amb els comerciants. Promourem
descomptes a la programació cultural o al
Tast Tiana.
Com guanyar clients
• Augmentarem l’activitat cultural al centre del
poble els dissabtes al migdia i alguns vespres
entre setmana per dinamitzar el comerç.
• Hem d’aprofitar les botigues i supermercats
amb una activitat consolidada perquè actuïn
com a reclam per al conjunt de l’eix comercial.
• Si creem llocs de treball al centre del poble
(tal com hem projectat al punt “Un poble
actiu”) augmentarà el volum de compradors
potencials.
• Afavorirem la creació de noves ofertes
comercials fora del centre.
• Revisarem la política de compres de
l’Ajuntament i donarem prioritat en
l’abastament municipal als comerços, serveis i
productors locals.
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Una oferta
comercial variada

Una moneda local
per a Tiana

Prioritzarem els locals de propietat
municipal que quedin buits al passatge
Moragas per garantir, en la mesura del
possible, que a Tiana hi hagi de tot; per
exemple, una merceria o una ferreteria.

Estudiarem la implantació de moneda
local. Calcularem l’impacte de la
mesura amb un estudi com el que està
fent l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet (LM3). Entre altres factors,
caldrà decidir si es crea una moneda
en metàl·lic o una moneda electrònica.
Per tirar endavant el projecte caldrà el
consens del sector econòmic i dels agents
socials del poble.

Tallers de cuina, un reclam
Destinarem un espai del centre a la
promoció econòmica, amb una cuina per
fer-hi tallers setmanals oberts al poble per
promocionar el comerç local, l’alimentació
saludable, el producte quilòmetre zero i el
tast de vins i caves.
Ens agrada
L’Espai Cuina’m gestionat per la tianenca Àgata
Albero en el mercat municipal de la Vall Hebron
de Barcelona.

Compres per internet
Establirem un programa específic perquè
els comerços i productors que ho vulguin
puguin vendre per internet dins la xarxa
M’agrada Tiana.

Com funciona una moneda local
• Una moneda pròpia estimula la circulació
de diners dins el poble i enforteix la seva
economia. Es pot fer ús d’aquesta moneda a
les botigues del poble, que poden canviar-la a
l’Ajuntament o seguir el circuit.
• La mesura promociona el comerç i els
serveis i enforteix els vincles entre els seus
veïns. També fomenta el consum responsable,
sostenible i de proximitat.
• L’Ajuntament pot pagar part de la despesa
pública en moneda local (compra pública,
subvencions, salaris públics, dietes dels càrrecs
electes, etc). El cobrament en moneda local
sempre és voluntari.
• Els ciutadans poden pagar preus públics en
moneda local.
• Generalment es creen mecanismes per
bonificar la moneda local i incentivar-ne la
circulació (per exemple, canvi 1€ per 1,10€ de
moneda local)
Ens agrada
A Catalunya hi ha unes 20 monedes socials
d’àmbit reduït amb diferents nivells de
participació dels ajuntaments. Monedes com el
RES a Girona , la Turuta de Vilanova i la Geltrú
o l’Eco a Manresa són exemples d’aquesta
tendència en alça.
A tot el món hi ha uns 4.000 sistemes de
moneda local. L’exemple més destacat és el
WIR, la moneda complementària suïssa per a
les pimes. L’alcalde de Bristol cobra tot el seu
sou en la moneda local per donar exemple.
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6. Aquí s’hi menja bé

7. El casal del poble

Restaurants de primera

El Casal, punt de trobada

Ens projectarem a fora com una vila amb
uns restaurants excel·lents i un vi de la
DO d’Alella de primera qualitat. Crearem
itineraris i caminades turístiques pel poble
amb la restauració com a reclam.

El Casal del poble tornarà a ser punt de
trobada de la nova Tiana viva. Canviarem
el plec de condicions de concessió
del bar. L’oferta de restauració ha
d’apostar pel producte local, quilòmetre
zero, a preus assequibles, a partir
d’un model gastronòmic popular i de
qualitat. Reformarem les instal·lacions
per recuperar l’esplendor de fa anys.
Insonoritzarem el local. Els ingressos
que l’Ajuntament obtingui del Casal es
reinvertiran en millores per al mateix
Casal. Promourem una mateixa manera
de fer en la resta de bars d’adjudicació
municipal (l’Espai i el bar del Camp de
Futbol Vell) per unificar el model de
poble viu.

El Tast Tiana,
un gran aparador
El Tast Tiana encara té potencial per
créixer, de manera intel·ligent i ordenada.
Cal implicar-hi altres agents econòmics
del poble, com el comerç. Treballarem
per fer del Tast Tiana un espai innovador
continuat.

Mariona Cebrián, Marina Perejuan, Jordi Marí
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Isaac Salvatierra, Ferran Pascual, Anna Puig

Cicle festiu:
tradició i renovació

Gestionarem millor
els espais actuals

Pensarem entre tots una nova Festa Major.
Farem una pluja d’idees per fer-la popular,
genuïna, intensa, intergeneracional,
participativa, segura. La Festa Major
hauria de ser un espai de trobada de tot
el poble, mantenint la tradició, inventant
si cal nous rituals, i explorant espais i
formats. Serem sensibles i imaginatius per
millorar la resta del calendari tradicional,
com la Cavalcada de Reis, el Carnestoltes,
l’Aplec de l’Alegria, Sant Jordi, la Festa
Major Petita, Sant Joan, Tots Sants i
Nadal.

Tindrem present que qualsevol espai
del poble pot ser cultura. Potenciarem
les activitats a l’Escorxador. Revisarem
les condicions de la cessió de l’ús de la
Catequística i estudiarem la possibilitat
que pugui esdevenir un equipament
municipal actiu i segur. Gestionarem millor
la cessió dels espais als col·lectius que
ho demanin. Indicarem on estan situats
els edificis de la Vila d’Art i Cultura amb
una millor senyalització vertical a la via
pública.

Entitats i col·lectius:
ho posarem fàcil
8. Un poble creatiu

La Vila d’Art i Cultura
Tiana és poble d’actors, dramaturgs,
ballarins, músics, artistes plàstics i
multimèdia, dissenyadors i periodistes.
Som com som i ens agrada ser així. Volem
un poble actiu i dinàmic on passin coses.
Innovador i creatiu, a partir del pòsit
d’Isaac Albéniz, Lola Anglada, Àlvar Suñol,
Pau Riba i Joan Armengol, entre molts
altres. Seny i rauxa. Una vila creativa és
una vila més feliç.

Un model integral,
de llarg recorregut
La cultura s’ha d’entendre com un tot,
vinculat al poble educador i a la Tiana
viva. Impulsarem la redacció d’un full
de ruta, pactat entre tots, a mitjà i llarg
termini. Ho farem a través del Consell de
Cultura i el Consell de la Vila.

Programació estable: una
oferta coherent i atractiva
Crearem el distintiu Tiana Art i
Cultura, amb una oferta atractiva, amb
personalitat i equilibrada. Impulsarem un
programa cultural d’actuacions en directe
de petit format. Mirarem de recuperar
la Mostra d’Art, com a observatori i punt
de trobada anual de la cultura. Un equip
format per especialistes s’encarregarà
de donar coherència i qualitat a la
programació cultural. Promourem Tiana
com a espai d’assaig per a companyies
i grups de fora, a canvi d’actuacions.
Oferirem el poble per acollir actuacions
puntuals de cicles i festivals de fora.
Un format viable per al circ
Donarem suport a qualsevol oportunitat de
recuperació de l’històric Dia del Circ o del
festival L’1,2,3 del Pallasso.

Premiarem la fidelització amb una targeta
de soci amb descomptes als espectacles.

Millorarem la coordinació de la
programació de les entitats, les
implicarem en la planificació del calendari
de la programació estable i del cicle festiu,
durant tot l’any.

El talent local, un patrimoni
Facilitarem l’activitat dels artistes
i creadors locals cedint-los espais
municipals i ajudant-los a gestionar
subvencions d’altres administracions.

Acabar els equipaments
que ja tenim
Abans de pensar en nous equipaments,
millorarem els que ja tenim. S’ha
d’equipar la Sala Albéniz per convertirla en un teatre municipal. Farem de la
Sala d’Exposicions i la Sala Sant Jordi
espais polivalents de debò. Millorarem la
insonorització de l’Escola Municipal de
Música i Dansa.

Posarem a debat el Museu Lola Anglada,
com a centre cultural integrat en la vida
artística i educadora del poble. Revisarem
la viabilitat del projecte, la ubicació i el
format.

Un poble lector,
un poble llest
La biblioteca ha de ser motor de l’activitat
cultural del poble i servei d’informació
a la ciutadania. Fomentarem el gust per
la lectura amb una campanya específica
per ampliar els usuaris de la biblioteca de
totes les edats. Promocionarem l’hora del
conte i la resta d’activitats infantils, dins el
concepte de poble educador.
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9. Ciutadania

Benvingut a Tiana,
benvinguda a Tiana
Prepararem un kit didàctic per donar
a les noves famílies que s’empadronin
a Tiana. Hi mostrarem l’oferta educativa,
cultural, el directori de botigues i serveis,
les entitats, els telèfons d’interès i totes
les eines possibles perquè se sentin
acollits. Els convidarem a apuntar-se a
la xarxa M’agrada Tiana. Els explicarem
com funciona la recollida selectiva porta
a porta.

Un poble amb equitat
de gènere
Vetllarem perquè es respecti el principi de
l’equitat de gènere en totes les polítiques
municipals. Promourem uns pressupostos
amb perspectiva de gènere. Activarem
el Servei de Polítiques de Gènere de
l’Ajuntament de Tiana, que vetllarà perquè
la igualtat de gènere sigui present en
totes les normatives i accions municipals.
També serà un espai d’informació i
assessorament. Redactarem el reglament
municipal per a la igualtat de gènere, que
recollirà, entre d’altres, les mesures de
prevenció i control de les situacions de
risc de violència sexista.

La força dels joves
Els joves són un element clau del poble
viu. Els implicarem en la presa de
decisions creant el Consell de Joventut,
donant-los representació al Consell de la
Vila i formant-los perquè facin aportacions
en l’elaboració dels pressupostos
participatius.
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10. Seguretat
Els joves i la crisi
El col·lectiu de joves és un dels més vulnerables
d’aquesta crisi econòmica. L’atur juvenil ha fet
que molts hagin marxat per força del poble
–sovint ben lluny– en busca d’oportunitats
reals. Calen polítiques d’ocupació i d’habitatge
específiques perquè els joves puguin construirse el seu projecte de vida al poble.

Els implicarem en la gestió del Casal
de Joves de l’Escorxador perquè en
decideixin les activitats i se’l facin un
espai seu. Els convidarem a participar
en el disseny de la programació cultural,
especialment la Festa Major. Canviarem el
plec de condicions del Casal per recuperar
l’esperit del Bar de Baix i convertir-lo en
un espai de trobada els divendres i els
dissabtes: no podem expulsar els joves
les nits del cap de setmana i obligar-los
a agafar el cotxe. Estudiarem l’obertura
d’aules d’estudi a la biblioteca en època
d’exàmens.
Un ‘bike park’
Com impliquem els joves? Ajudant-los a
participar i a decidir a què es destina el
pressupost de Joventut. Per exemple, una de
les peticions que hi ha hagut durant el debat
d’aquest programa electoral amb joves del
poble ha estat la construcció d’un ‘bike park’
a la zona de can Puigcarbó.

Millorarem el treball transversal i la
comunicació entre totes les regidories que
fan actuacions per a joves. Millorarem la
informació i l’assessorament juvenil sobre
formació, orientació laboral, educació
sexual, llibertats sexuals,... Buscarem un
local digne i segur per a l’Agrupament
Escolta Roger de Flor.

Gent gran activa

Un poble més amable

Garantirem el dret a participar de la
gent gran i a implicar-se en les activitats
del poble. Promourem un envelliment
actiu. La Llar de les Persones Grans és
modèlica: donarem tot el suport a les
seves activitats i estudiarem donar-los
més espai per fer-les.

Volem una policia propera i amable. Que
vagi a peu pel centre. Que es guanyi el
respecte dels tianencs i que eduqui abans
de multar. Volem una seguretat ciutadana
eficaç, eficient i socialment sostenible, que
compti amb la implicació de tots. Crearem
el Consell Local de Seguretat Ciutadana,
que, en coordinació amb la policia local,
proposarà les estratègies
a seguir en aspectes com la Festa Major,
la recuperació de la Protecció Civil o la
redacció de plans d’emergència per a
edificis i parcs, entre d’altres. Es reforçarà
la coordinació amb els Mossos d’Esquadra
per fer el poble més segur. La policia local
assumirà una actuació especialitzada
en matèria de delinqüència de baixa
intensitat, menors i violència de gènere.
Crearem un espai web sobre seguretat
i mobilitat i potenciarem el Facebook i
Twitter per crear una xarxa àgil, ràpida i
moderna perquè tots els tianencs puguin
estar connectats i informats de les
incidències.

Valorarem l’experiència i el coneixement
del poble de la gent gran, escoltant-los en
òrgans de participació com el Consell de
la Vila. Farem una diagnosi per detectar
i ajudar aquelles persones grans que no
tinguin cobertes les necessitats bàsiques
socials i econòmiques. Combatrem
la soledat que poden sentir algunes
persones grans amb l’ajuda de la Llar de
les Persones Grans.

Accessibilitat:
una Tiana per a tothom
Garantirem que la configuració urbana
del poble i els serveis públics no
generin discriminació per motius de
diversitat funcional. Que es tingui en
compte les persones amb discapacitats
i amb mobilitat reduïda. Projectarem
l’ampliació progressiva de les voreres
que encara no tenen l’amplada mínima.
Eliminarem obstacles a les voreres,
posarem proteccions als escorcells dels
arbres per eliminar els forats i estudiarem
noves rampes d’accés en espais d’ús
públic que encara no estan adaptats
com la Parròquia de Sant Cebrià. Ens
assegurarem que les obres i serveis als
quals s’adjudiquen llicències municipals
compleixen els criteris i la normativa legal
d’accessibilitat.
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UN POBLE
MÉS VERD
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1. El poble verd

Sostenibilitat,
identitat i memòria

Decidirem entre tots
quin poble volem

El poble viu també ha de perdurar. Cal
preservar el nostre entorn. Protegir el
paisatge, el centre històric, el patrimoni
arquitectònic i els referents urbans.
L’espai públic és la memòria col·lectiva.
Té una funció social, ambiental i
simbòlica. Hi tenim vincles emocionals
i no els volem perdre. Treballarem
per crear una consciència ciutadana
compromesa amb la sostenibilitat i el
poble verd, que incorpori les dimensions
de l’ecologisme urbà en un ambient segur.

Crearem el Consell d’Urbanisme, com a
eina de participació, planificació i control
sobre el creixement del poble. Estarà
format per regidors, tècnics municipals,
arquitectes del poble, entitats i veïns
a títol individual. El consell buscarà
l’assessorament puntual d’arquitectes i
urbanistes reconeguts.

Menys asfalt,
més camins verds
Volem una estructura urbana amable, amb
itineraris naturals per anar a peu,
on l’enderroc i l’asfalt no siguin la primera
solució. Adequarem el Camí de l’Alegria
mantenint el seu caràcter de camí rural
arbrat. Millorarem el manteniment de les
rieres respectant l’entorn.

Un model urbanístic propi
El poble ja ha crescut prou. Cal renovar
el planejament urbanístic i adaptar-lo a
la realitat tianenca. L’Àrea Metropolitana
de Barcelona ha començat a debatre el
Pla Director Urbanístic (PDU), que ha
de substituir el Pla General Metropolità
(PGM) del 1976. Si es compleix la filosofia
anunciada, el nou pla donarà més
llibertat municipal per impulsar un model
urbanístic propi.

2. Primer, els vianants

El poble és
de les persones
Promourem caminar com a principal
manera de desplaçar-se pel poble. Cal
canviar la cultura d’agafar el cotxe per
anar a tot arreu. Proposarem un pla
ambiciós d’atenció al vianant al centre,
consensuat amb els veïns del poble i els
comerciants, que es pugui aplicar de
manera gradual, i farem una consulta
a tota la ciutadania abans d’aprovar-lo.
Encara hi ha massa voreres estretes i
plenes de barreres arquitectòniques per
als veïns i veïnes amb mobilitat reduïda.
Treballarem per anar-ho arreglant.
Millorarem la neteja de la via pública.
Vetllarem perquè les obres es facin en
horaris normals i avisant amb temps els
veïns. Buscarem pactes per fer compatible
el poble viu amb el descans necessari.
Ens agrada
La brigada jove d’Arenys de Munt. Per
fomentar la inserció laboral i el civisme, al juliol
contracten vint joves a mitja jornada per fer
tasques de manteniment d’espais i equipaments
públics. La implicació dels joves serveix per
sensibilitzar els veïns sobre la necessitat
de tenir cura del mobiliari urbà i redueix
l’incivisme i els actes vandàlics.
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3. Més transport públic

4. Un poble sostenible

Menys cotxes
creuant el poble

Bus barat per
moure’s per Tiana

Consum responsable

Treballarem per alliberar al màxim la
carretera de cotxes potenciant l’ús dels
diferents vials d’accés. És prioritària
l’obertura del carrer Escalfapé per
millorar l’accés a Can Gaietà des del parc
del Camp de Futbol Vell. Controlarem
l’excés de velocitat dels cotxes i les motos
per millorar la seguretat i per reduir el
soroll. Revisarem el model actual de
places d’aparcament al centre per donar
més rotació. Senyalitzarem millor els
aparcaments. Revisarem els guals de
sortides de vehicles en desús per alliberar
places d’aparcament a l’espai públic.

Buscarem solucions per reduir l’ús del
cotxe privat per anar d’un punt a un altre
del poble. Negociarem un bitllet especial
superreduït per a viatges interns dels
autobusos metropolitans de 5 parades
com a màxim. Estudiarem la viabilitat
econòmica d’un servei de microbús intern.

Connectar totes
les Tianes
No podem expulsar els tianencs de Can
Gaietà, el Carmelità, els Vessants, les
Costes o la Virreina del dia a dia del poble.
Cal descentralitzar les activitats lúdiques
i culturals, però també cal millorar les
connexions a peu.
Estudiarem la construcció d’una passera
a Can Gaietà integrada amb l’entorn per
creuar la Riera d’en Font i arribar a la
plaça de la Vila a peu en menys de 10
minuts. Adequarem la Riera d’en Font,
preservant l’entorn, per vertebrar millor
els dos vessants.

Que torni el ‘Kalet’
Negociarem recuperar l’autobús
directe Tiana-Barcelona amb l’Entitat
Metropolitana del Transport (EMT).
Exigirem cobrir correctament l’horari de
pujada a Tiana de 22.20 h a 23.30 h els
dies feiners. No hi ha cap servei durant
més d’una hora per pujar a Tiana en
autobús entre l’últim B29/B34/B35 i el
primer N9. Negociarem un Nit Bus directe
Tiana-Barcelona, sense fer una volta de
prop d’una hora per tot el Barcelonès
Nord.
Vols compartir cotxe? Promocionarem l’ús
compartit del vehicle privat. La xarxa M’agrada
Tiana inclourà un espai per posar en contacte
tianencs que es desplacen cada dia en cotxe a
la feina o la universitat.

Aparcament a Montgat
per agafar el tren
Renegociarem el conveni d’aparcaments
amb l’Ajuntament de Montgat acordat pel
govern sortint perquè els veïns de Tiana
que aparquen el cotxe a l’estació de Renfe
no hagin de pagar un afegit a l’any al cost
del transport. Són terrenys de la Diputació
de Barcelona i entenem que l’Ajuntament
de Montgat no pot fer negoci amb veïns
que agafen el tren per anar a estudiar o
treballar.

Tiana ha estat pionera en la recollida
selectiva de la matèria orgànica porta
a porta. També ho ha de ser en un
concepte més ampli que englobi el
consum responsable sense posar en
perill els recursos de demà. Potenciarem
el producte local i de proximitat, per
exemple, en l’oferta gastronòmica del
Casal i en el marc del poble educador.
Promourem l’agricultura ecològica a
través de campanyes, cursos i incentius.

Cap al residu zero
Promourem la reducció i l’aprofitament
dels residus amb un pla local que impliqui
els veïns i veïnes, les empreses i les
botigues. Cal avançar cap a una economia
circular en què tot residu pugui ser
transformat en matèria primera. Mirarem
la manera d’implantar un sistema de
dipòsit, devolució i retorn dels envasos
reutilitzables. Impulsarem l’intercanvi de
productes de segona mà i la reparació i
reciclatge d’objectes antics. Reimpulsarem
la recollida selectiva porta a porta amb
una campanya específica amb l’ajuda de
les entitats i els centres educatius.
Cal recuperar el grau d’implicació de
quan es va engegar aquest model ara
fa 15 anys. Reenfocarem la tecnologia
del xip: farem servir la informació que
proporcionen per premiar les famílies
que més reciclin. Estudiarem ampliar el
soterrament dels contenidors.
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Els 4 reptes de l’Estratègia
Catalana Residu Zero
• Convertir els residus en noves oportunitats
econòmiques per al municipi
• Assolir una producció màxima de residus
d’1 kg/hab/dia
• Assolir un percentatge de recollida selectiva
neta del 70%
• Assolir un nivell d’impropis de la fracció
orgànica inferior al 5%

Energia: estalvi
i eficiència
Treballarem per racionalitzar la
demanda d’energia. Completarem
progressivament la renovació de tots
els sistemes d’enllumenat públic i dels
edificis municipals. Millorarem el sistema
de climatització dels equipaments.
Elaborarem un mapa local de potencial
energètic renovable, amb l’objectiu de
treure més partit, especialment, de
l’aprofitament solar. Treballarem per
substituir progressivament el parc de
vehicles municipals per vehicles elèctrics.
Actualitzarem el Pla Local d’Acció de
l’Energia Sostenible per no desviar-nos
de l’horitzó Triple 20 assumit en el Pacte
d’Alcaldes per l’Energia: reduir un 20% les
emissions de gasos amb efecte hivernacle,
millorar un 20% l’eficiència energètica i
incrementar un 20% més l’ús d’energies
renovables abans del 2020.
Ens agrada
El projecte Rubí Brilla de l’Ajuntament de
Rubí, un referent nacional i internacional
en l’eficiència energètica i l’ús d’energies
renovables en entorns industrials, comercials
i domèstics.
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5. Un poble saludable

6. Un poble en forma

La nova cultura
de l’aigua

Compromís amb
la sanitat pública

Educació i esport

Vine a córrer!

Elaborarem un pla municipal de l’ús
de l’aigua amb l’objectiu de promoure
la reutilització d’aigües, l’aprofitament
d’aigua de l’aqüifer... Fomentarem l’estalvi
i la instal·lació d’aparells reductors
del consum. Revisarem la xarxa de
clavegueres i extremarem els controls de
qualitat de l’aigua. Obrirem un procés de
participació ciutadana per analitzar els
pros i contres del model de gestió (públic i
privat) del cicle integral de l’aigua.

Defensarem el sistema públic de salut,
amb equitat en l’accés i de qualitat. Ens
oposem a les retallades que comporten
una reducció de les prestacions sanitàries.
Reclamarem recuperar les urgències
nocturnes a Montgat. Vetllarem per
tal que les hores de visites mèdiques i
d’infermeria s’adaptin a les necessitats
dels veïns de Tiana.

L’esport serà un dels eixos centrals del
poble educador. Mantindrem el model
actual, donant suport a clubs i entitats,
i millorant la gestió de les instal·lacions
esportives. Crearem el Consell Municipal
de l’Esport –amb la representació
d’electes, entitats i esportistes individuals–
per definir el model esportiu del poble
i les activitats. També serà un punt
de trobada dels clubs per coordinar
gestions administratives (compres
col·lectives, buscar patrocinadors...).
Invertirem en el manteniment i la millora
dels equipaments. Buscarem un major
rendiment econòmic del poliesportiu
intentant llogar la pista quan no es fa
servir: als matins o durant el mes d’agost.
Estudiarem fer una escala d’accés per
comunicar millor el camp de futbol i el
poliesportiu. Reubicarem alguns elements
de la zona esportiva del Parc del Camp de
Futbol Vell, com les taules de ping-pong.
Obrirem els equipaments esportius de les
escoles als joves fora de l’horari escolar.

Promourem la pràctica esportiva a
l’aire lliure aprofitant l’entorn on vivim.
Millorarem les infraestructures per crear
circuits d’activitats físiques als parcs.
Recuperarem la cursa popular anual pel
centre del poble que es feia als anys 90.
Donarem el màxim suport a iniciatives
com l’Enrucada o la Canicròs.

La Setmana
de l’Esport

Hem de garantir habitatge social i
assequible al poble. Els joves que es volen
quedar a viure a Tiana ho han de poder
fer. Cal atendre la gent gran amb manca
d’autonomia i altres col·lectius específics.
El pla parcial Vessants II, pendent de
desenvolupar, preveu la construcció
d’habitatge social. Actualitzarem el Pla
Local d’Habitatge. Negociarem augmentar
el benefici públic en les operacions
urbanístiques pendents d’execució,
aprofitant millor les cessions de sòl
i sostre i les reserves d’equipament i
d’habitatge protegit. Negociarem l’opció
d’espais per a locals comercials en les
noves promocions.

Fem salut
L’entorn incideix directament sobre
la nostra salut. Engegarem un
programa transversal, que impliqui
totes les regidories, vinculat amb el
poble educador. A partir de tallers i
campanyes de sensibilització treballarem
aspectes com l’obesitat infantil, la dieta
mediterrània a les escoles, l’activitat
física, el tabaquisme o els joves, la
nit i les drogoaddiccions. Promourem
programes d’educació en la salut sexual i
reproductiva amb els instituts, amb l’ajuda
de les farmàcies.

Control de plagues
Millorarem el servei de control de
plagues, amb especial atenció al morrut,
la processionària i el mosquit tigre,
prioritzant l’ús d’elements naturals.

Gemma Liñán, Davinia Ferrando, Andrés Ortiz

Mantindrem el casal d’estiu i els ‘campus
day’. Proposarem ampliar la Festa de
l’Esport fent una setmana prèvia de
competicions –una mena d’olimpíades
locals– en diferents espais del poble per
promoure valors com la vida saludable,
l’esforç i el treball en equip.

Preus assequibles al
Centre Esportiu Municipal
Jordi Marí
Negociarem amb l’adjudicatari del CEM
Jordi Marí quotes per als veïns de Tiana
ajustades a la seva condició d’equipament
municipal. Negociarem un accés únic a la
piscina.

7. Habitatge públic

Pisos de lloguer
a Vessants II
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9. Més que projectar, el que cal ara és aprofitar

Què ens agradaria fer
i quins espais tenim
Tiana disposa dels equipaments bàsics.
Cal canviar la cultura de les grans
construccions per la de les petites coses
útils i amb sentit. Hi ha quatre espais de
titularitat municipal al centre del poble
amb potencial:
• La Casa de la Delfina
• L’antic edifici de Correus
• Can Riera
• La Casa de la Palmera

Altres espais històrics estan inacabats
o se’n pot treure més partit:

8. Un poble amb memòria

Recerca i preservació
L’Ajuntament ha descuidat durant anys
la gestió rigorosa del patrimoni històric
i cultural. El patrimoni arquitectònic,
arqueològic, documental i natural
ha de servir per posar en valor el
present i establir lligams amb el passat.
Completarem la recerca del patrimoni
existent, amb la supervisió de la Comissió
de Patrimoni. Activarem controls i
inspeccions per tal que es preservi,
s’investigui i se n’eviti la destrucció.
Impulsarem projectes de recuperació de la
memòria històrica, a partir de la memòria
oral de la gent gran de Tiana. Crearem
la regidoria de Patrimoni per fer visible
aquest compromís.

Explicarem la història
Crearem un programa de divulgació
de la història del poble. Potenciarem i
ensenyarem amb rigor les tradicions i la
història de Tiana, en el marc del poble
educador. Amb el permís de la família,
ordenarem, digitalitzarem i divulgarem
l’arxiu Lluís Carreras i l’arxiu de fotos
Francesc Fernández, Frasquito.

Un punt d’informació,
un espai per conèixer la
història de Tiana
Buscarem els recursos econòmics per
convertir a mitjà termini Can Riera, el
local de propietat municipal situat davant
de la biblioteca, en un centre destinat a
la història local, que també serà un punt
d’informació. El projecte serà escalable
amb l’objectiu final que l’equipament
aculli una mostra permanent sobre la
història de Tiana, una sala d’exposicions,
l’arxiu municipal i la col·lecció local de la
biblioteca de Tiana. Farem del patrimoni,
la cultura i la gastronomia un reclam.

Rutes a peu
Crearem itineraris històrics a peu guiats
per descobrir els racons del poble i la seva
història. Desenvoluparem una aplicació
per poder seguir els itineraris amb una
explicació a través del mòbil.
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El concepte de poble viu i poble educador
necessitarà aquests espais a ple
rendiment. Les propostes de dinamització
comercial i cultural recollides en l’eix ‘Un
poble més viu’ preveuen:
• Un espai de creació i treball compartit per
a professionals i empreses emergents.
• Un espai de promoció econòmica amb una
aula de cuina per fer-hi tallers.
• El centre del patrimoni històric de Tiana.

La decisió sobre l’ús d’aquests
equipaments es farà a través d’un procés
de participació ciutadana després dels
estudis tècnics corresponents.

• Sala Sant Jordi del Casal
• El bar del Casal
• La Sala Albéniz
• L’Escorxador

10. Un poble bonic

Un poble del Maresme
obert al Mediterrani
Tiana creix en una esquena d’ase, entre
dues rieres. Això el fa diferent de tots
els pobles de la comarca. El clima també
el fa un poble privilegiat, tant per als
conreus com per a les persones. No en
va, els cartoixans s’hi van instal·lar fa
segles. Tiana és molt poble encara. Per
això, evitarem actuacions que a una ciutat
metropolitana potser tenen sentit, però
no al nucli antic d’un poble.

Com ens agrada Tiana
Posarem més flors al carrer, especialment
plantes aromàtiques mediterrànies, com
la farigola o l’espígol, i arbres fruiters. El
verd urbà ha de deixar de ser decoració
per esdevenir infraestructura, aprofitant
les escletxes de la trama urbana.
Promourem l’art al carrer en col·laboració
amb els artistes locals.
És a Tiana. La llum catalana
canta a les vinyes, daurant els costers:
llum catalana que el cor s’encomana.
I és una festa constantiniana,
i hi ha domassos a tots els carrers.
Josep Carner (1884-1970)
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Compromís amb Tiana,
compromís amb el procés
cap a la plena sobirania
El 9 de novembre passat els veïns i veïnes
de Tiana van participar massivament
en la consulta sobre la independència
de Catalunya, amb una clara victòria
del sí-sí. Junts per Tiana ha signat el
compromís de 5 punts dels ajuntaments
per la independència de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC). En el cas que les
eleccions del 27 de setembre configurin
una majoria independentista al Parlament,
proposarem que l’Ajuntament de Tiana es
posi a disposició del govern del país per
tot el que consideri oportú en la gestió de
la constitució de l’estat català, superant,
si cal, totes les traves que hi puguin posar
els poders de l’estat espanyol.
Junts també es compromet a no votar
en el ple d’investidura a cap força que
no assumeixi el procés independentista.
A l’hora d’arribar a acords amb altres
forces polítiques, però, mantindrem
com a prioritat el projecte de poble amb
el qual ens presentem a les eleccions
municipals. Per a Junts és bàsic que
el nou govern municipal assumeixi el
model de transparència, regeneració
democràtica, participació ciutadana,
igualtat d’oportunitats, poble educador,
promoció econòmica, ecologisme urbà,
cultura i patrimoni recollit en aquest
programa electoral.

Aquesta és la llista electoral de
Junts per Tiana a les eleccions
municipals del 24 de maig.
Isaac Salvatierra
Periodista, 37 anys.
Cristina Comas
Botiguera, 46 anys.
Marina Perejuan
Tècnica de projectes ONG, 32 anys.

La web
Juntstiana.cat
Junts al teu mòbil

Gemma Liñán
Periodista, 40 anys.

Informació directa per WhatsApp. Envia’ns
un missatge al número 638 41 60 71
amb la paraula Junts i t’informem de tot.
T’inclourem en una llista de difusió.
No és un grup. Ningú veurà el teu telèfon.

Ramon Coll
Metge, 65 anys.

Xarxes socials

Francesc X. Garcia
Electricista i sindicalista, 38 anys.

Carles Campos
Tècnic projectista industrial, 49 anys.
Rosa Gil
Administrativa, 47 anys.
Toni Margalef
Fisioterapeuta i cuiner, 51 anys.
Mariona Cebrián
Estudiant de 2n de Batxillerat, 19 anys.

Troba-ns a
Facebook: Junts per Tiana
Twitter: @juntstiana
Instagram @juntstiana
YouTube i Flickr
Mail: junts@juntstiana.cat

Ferran Pascual
Bibliotecari, 59 anys.
Jordi Marí
Venedor de l’ ONCE, 46 anys.
Maria Teresa Mas
Administrativa i comercial, 44 anys.
Andrés Ortiz
Dissenyador multimèdia, 40 anys.
Davinia Ferrando
Economista, especialitzada en teràpies
alternatives, 32 anys.
Anna Puig
Cooperació Internacional, 37 anys.

juntstiana.cat/video
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Estem preparats.
I ho farem JUNTS
juntstiana.cat

