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l’editorial

La cultura de la lectura arriba a Tiana

Aquest període de pandèmia ha estat, en part, 
el del rescat de la lectura. Molts hem recuperat 
obligadament temps per fer coses i hàbits que 
havíem arraconat. Els llibres ens han servit per 
a escapar-nos d’una realitat insòlita. 
El plaer lector és molt difícil de descriure perquè 
cadascú l’experimenta a la seva manera. Però, tant 
si ens fascinen els bestsellers, com la poesia o la 
novel·la negra, hi ha efectes en el fet de llegir que 
ens engloben a tots. La lectura està feta de tot el 
que vivim o que podríem viure; ens permet viatjar, 
imaginar, ser tots els oficis del món, ser bons 
i dolents i créixer en molts aspectes. 

Llegir pot ser la forma per trobar-se a un mateix, 
una manera de celebrar el món o, simplement, 
un aprenentatge. I des del Tiana Negra, duem 10 
anys, 10 anys d’esforços i treball per fer arribar 
al carrer, a escoles i a veïns i veïnes un gènere 
literari que és també part de la nostra cultura.

Enguany han estat dos dies molt emotius i 
intensos en els quals hem reviscut els deu anys 
de vida del Tiana Negra amb algunes de les cares 
més importants del festival de totes les edicions. 
A més, hem tornat a acollir les estrenes anuals 
de les obres més rellevants del gènere negre 
actual en català. 

En els darrers anys hem anat més enllà, la nostra 
voluntat ha estat arrelar el festival al poble i 
fer-lo arribar als centres educatius per fomentar 
la lectura i consolidar la novel·la negra entre 
els futurs lectors. Aquesta és la nostra aposta 
perquè un gènere que sol arribar a les cases 
per tradició familiar, arribi als infants a través 
de les aules i la biblioteca.

Des de l’Ajuntament, seguirem treballant per 
reconciliar el plaer de la lectura, la cultura 
popular i la infància de la nostra vila.
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de cara

I com passeu a l’edifici de l’actual 
escola Tiziana?
Arriba un moment que se’ns fa petit l’espai 
on estàvem i trobem que existeix un terreny, 
on actualment hi ha l’escola Tiziana, classificat 
d’ús social i sobre el qual podem construir la nova 
escola a través d’un crèdit d’interès social. Així que 
no m’ho penso, tiro pel dret i demano el crèdit. 
Vaig anar a Madrid a tramitar tota la paperassa i 
després d’uns dos anys vam fer realitat la nostra 
escola. Anys més tard vam ampliar l’edifici per 
encabir-hi els alumnes de BUP. 

Quin era la teva funció a l’escola?
Jo feia les matemàtiques i alguna pràctica de 
química, tot i que quan arriba el professor de 
química, a qui l’alumnat anomenava “bacterio”, 
vaig deixar de fer aquesta darrera funció. 
I després també portava la direcció.

ESPERANÇA AYRA: 
“La igualtat entre els 
alumnes va ser la nostra 
bandera; vam treballar 
sense diferenciar 
els sexes”.
Ayra va ser la impulsora de l’escola 
Clavé, la primera escola catalana 
del Maresme.

tiana’t

Entrevista de Pat Bassa (Estudi de comunicació Intus, S.L.)

Quin estil d’escola vau crear?
Una escola moderna i revolucionària, 
on treballàvem tant els valors, com els continguts. 
Vam fer tallers de cuina, tallers de fotografia, 
tallers de química... i també esport, sense 
diferenciar nens i nenes. En cap moment no 
vam fer discriminació, fins i tot vam fer uns tallers 
de costura per fer els vestits dels gegants, i jo 
recordo que hi havia més nens que nenes. 
La igualtat entre els alumnes sempre va ser la 
nostra bandera i vam treballar sense diferenciar 
els sexes. Vull remarcar que vam ser dels primers 
centres a fer informàtica amb professor, l’any 1984. 
Eren unes classes voluntàries, però s’hi van 
apuntar tots els alumnes.

Què va suposar ser una escola catalanista?
Fèiem totes les classes en català, excepte 
naturalment el castellà. A més, tots els projectes 
com els Jocs Florals, la cartelleria, la comunicació 
als pares... tot va ser en català i mai vam tenir cap 
problema. Recordo que vaig assistir a diferents 
reunions a El Masnou, Badalona... per explicar 
com vam introduir el català de manera tan ferma 
i forta a l’ensenyament. També vam acudir al 
col·legi de llicenciats per compartir experiències.

I com passeu a cooperativa anys més tard?
Al 1978-79, conjuntament amb les famílies per 
fer un projecte més transparent i cooperatiu, 
decidim fer una cooperativa de pares. 
L’únic compromís que va existir va ser que cap 
professor ni treballador de l’escola perdés el lloc 
de feina. Va ser un grup de pares molt treballador 
i col·laboratiu que va permetre seguir treballant 
sempre per millorar l’educació dels fills.

I com a professora de matemàtiques, 
quin mètode vas seguir?
Jo crec que, en les mates d’ara, tot és mecànic... 
sense explicar per a què serveixen. Falta entendre 
l’ús de les coses. En la meva època, intentàvem 
fer entendre els conceptes i saber-los aplicar. 
Recordo que vam fer un robot amb els alumnes 
de batxillerat aplicant tots els conceptes de 
matemàtiques i física que coneixien. Van gaudir 
molt perquè van poder posar en pràctica els 
seus coneixements.

I com acaba l’escola Clavé?
Tiana volia una escola pública i amb els pares de 
l’època vam fer el traspàs, i jo vaig decidir fer un 
canvi i anar a Barcelona, però seguir vinculada 
amb l’educació. 
Mira, tot comença i tot s’acaba!

Esperança Ayra, mestra de matemàtiques 
i fundadora de l’escola Clavé, és recordada pels 
seus alumnes pels seus mètodes educatius 
alternatius basats en la motivació i el 
compromís amb la llengua i la cultura catalana 
en ple franquisme. Pedagoga per vocació, va 
marcar tota una generació d’infants de Tiana.

Esperança, has tornat a viure fa poc a Tiana, 
però sé que la teva relació ve de lluny amb 
el municipi?
Jo estava donant classes a l’Escola Mireia de 
Montgat i, de cop, vaig tenir l’oportunitat de venir 
a reestructurar l’escola que existia a Tiana i que 
en aquell moment no passava per bons moments 
acadèmics de cara als alumnes. Així, no m’ho 
vaig pensar dues vegades i vaig decidir venir a 
donar un cop de mà a alumnes que feia anys que 
estudiaven i havien d’aconseguir tenir els seus 
estudis reglats.

Com inicies el projecte de l’escola Clavé?
L’any 1968 vaig organitzar conjuntament amb 
un grup d’altres professors i exalumnes una 
reestructuració de l’alumnat per nivells, amb 
l’objectiu de fer tot el que poguéssim per tirar 
endavant el projecte, sense por a la feina 
ni els horaris.

Quina és la clau de l’èxit?
Vam tenir uns alumnes, unes famílies i un conjunt 
de professors, modèlics; molt compromesos. 
Uns alumnes fora del normal, amb una capacitat 
de feina enorme. Érem un equip en majúscules! 
Una autèntica família!
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La gent jove és noble, he treballat 
tota la vida amb ells i, ara que estic 
retirada, els trobo a faltar

“ “

Hi vaig abocar un munt d’hores 
a l’escola Clavé, però era un esforç 
col·lectiu d’alumnes, pares, 
professors...

“ “
He sentit a parlar dels Jocs Florals que 
s’organitzaven, què en recordes? 
Amb anterioritat, les classes treballaven per 
presentar escrits, poemes... quan ja teníem tot 
el material, es convocava un jurat de pares i 
representació de mestres i escollíem els millors 
treballs. Els escollits llegien el seu text a la Festa 
dels Jocs Florals de cara als pares. Se celebraven 
a la catequística i, els darrers anys, al Casino antic. 
Sempre portàvem un convidat d’honor, de fet 
en Josep Cuní va ser l’últim. Fèiem una festa de 
gala per fer un bon reconeixement als treballs dels 
nens. Era una festa preciosa... hi havia molt nivell.

I ara, què fas?
Mirar d’ajudar els néts, col·laboro amb el col·legi 
de llicenciats de filosofia i lletres escrivint articles, 
però trobo a faltar el contacte amb els alumnes. 
Entrar a la classe i veure la carona amb la que 
escolten al professor... es troba a faltar.

I a l’escola, hi vas?
Vaig sovint a passejar per l’escola Tiziana, no me’n 
puc estar. Passo per allà i veig els nanos al patí, 
miro les coses que estan igual... recordo uns anys 
extraordinaris que vam passar allà. 
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l’entrevista tiana’t

RAUL SÁNCHEZ: 
“Estem posant les bases 
per poder recuperar els 
equips femenins”.
El nou president del Centre Cultural 
Esportiu Tiana (CCE) ha apostat 
fort pels valors que defineixen el 
club: transparència, responsabilitat, 
igualtat, sostenibilitat i solidaritat 

Quants equips té el club actualment i quines 
edats comprenen els jugadors i jugadores?
El CCE Tiana té actualment equips en totes les 
edats. Des de l’escoleta, on comencen els més 
petits a partir dels 4 anys, passant per prebenjamí, 
benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, amateur 
i veterans. Són 14 equips amb un total de 201 
jugadors. Actualment només tenim equips 
masculins i el gran repte és recuperar els equips 
femenins. És un dels objectius d’aquest projecte 
esportiu que, per desgràcia, es va veure molt 
frenat per la situació de pandèmia que 
hem viscut.

Quins són els objectius del club 
per a la temporada 2021/2022?
Esportivament parlant, el club té dos objectius 
molt clars: mantenir totes les categories en 
les que competeixen els diferents equips i, en 
els casos que es pugui, competir per intentar 
guanyar-ne alguna. Actualment, tant l’aleví com 
l’infantil estan competint per poder pujar les 
seves respectives categories. I pel que fa al primer 
equip, estem fent tots els esforços possibles 
per mantenir la categoria. Pel club seria molt 
important mantenir-nos a 3a Catalana. 
I, com he dit anteriorment, un altre dels objectius 
és posar les bases per poder recuperar els equips 
femenins. Si ho mirem des d’una perspectiva més 
de gestió, continuem el treball que estem fent 
per posicionar la marca CCE Tiana com a club de 
futbol. L’any passat vam fer una clara aposta per 
les xarxes socials. Entre d’altres accions, hem estat 
pioners en l’ús de Tik Tok a tot el Maresme on 
tenim més de 40.000 seguidors i vídeos amb més 
d’un milió de visualitzacions. Som referents en l’ús 
de les xarxes socials i això és fruit de la fantàstica 
feina que fa el nostre equip de comunicació, el 
Ferran i el Gerard, i de la convicció per part de la 
junta que són canals que hem d’explotar.

I econòmicament parlant?
Volem diversificar les vies de finançament del 
club. En aquest sentit, l’entrada de diferents 
patrocinadors ens està dotant d’una certa 
capacitat econòmica. Gràcies a aquests patrocinis 
podrem dedicar més recursos a la formació de 
l’equip tècnic que serà la base per anar millorant 
tots els equips i categories. Estem molt agraïts 
als nostres patrocinadors per la confiança que 
mostren en aquest projecte. La temporada 
passada vam fer un esforç en estructurar l’àrea 
esportiva i implantar una nova forma de treballar. 
Vam incorporar a l’Andreu Argudo com a Director 
Esportiu i el Jordi Cussó com a Coordinador 
de Futbol 11 (el David Atenza continua com a 
Coordinador de Futbol 7). Estem posant focus 
també en fer més eficients les relacions amb 
els proveïdors i millorar la nostra estructura de 
costos. Volem donar cada dia un millor servei a les 
famílies que confien que el CCE Tiana és un bon 
club perquè els seus fills creixin com a jugadors i 
com a persones.

Quins són els valors que aporteu als joves 
jugadors del club?
L’esport és l’ambient ideal per treballar aspectes 
com la intel·ligència emocional i social, la resolució 
de conflictes, l’autoestima, la confiança, l’empatia, 
la resiliència, la proactivitat, la col·laboració, el 
compromís, les bones pràctiques, els hàbits 
saludables, el treball en equip, etc. A més de tot 
això, el projecte d’aquesta junta del CCE Tiana està 
basat en 5 valors: transparència, responsabilitat, 
igualtat, sostenibilitat i solidaritat.

Quines fites teniu marcades per a aquests 
propers anys?
Ser una entitat de referència en l’àmbit de l’esport 
utilitzant-lo com a eina per promoure l’educació, 
on la gent de totes les edats pugui trobar un espai 
on realitzar activitats, un punt de trobada per 
compartir aficions. Aquesta és la nostra visió. 

Per fer-ho possible hem de continuar creixent 
en equips (incorporant el femení) i augmentar 
la massa social del club. Actualment el club té 
249 socis. Si tenim en compte que Tiana té una 
població de més de 8.000 persones i que moltes 
persones hi han crescut i tenen relació i estima 
pel CCE Tiana, encara tenim molt marge 
de creixement.

Com treballeu per integrar el futbol femení?
Durant l’estiu de 2021 vam realitzar una sèrie de 
jornades per mirar d’atraure jugadores per analitzar 
la viabilitat de formar un equip femení en alguna de 
les categories. Malauradament no vam ser capaços 
d’aconseguir fraccionar la iniciativa i vam arribar 
a principi de temporada sense poder assegurar 
un volum de jugadores suficient per fer un equip. 
Durant aquesta temporada hem tingut entrenant 
dues nenes: l’Alba a l’escoleta i la Clara a l’infantil. 
Estem molt contents de poder començar a donar 
passes en aquest sentit. També hem començat a 
establir relació i col·laboracions amb el Seagul, 
un equip amb presència a la lliga Reto Iberdrola. 
Actualment ja realitzen algunes activitats com 
entrenaments i campus al camp de futbol i hem 
de seguir aprofundint en la relació per establir 
una millor col·laboració.

FITXA TÈCNICA

· Any de fundació del club: 1920
· Nombre de jugadors del club: 201
· Nombre de socis: 249
· Si et vols fer soci inscriu-te aquí: 
https://ccetiana.playoffinformatica.com/preinscripcio/
· Si vols ser jugadora o jugador inscriu-te aquí: 
https://ccetiana.playoffinformatica.com/preinscripcio
/4/Public/

ccetiana

Entrevista de Pat Bassa (Estudi de comunicació Intus, S.L.)

Formem en bons hàbits tècnics, 
tàctics, mentals, en valors i inculquem 
la intensitat necessària per afrontar 
la competició

“ “
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Tanca la desena edició del Tiana Negra amb 
èxit de públic presencial i en línia. Prop de 
500 persones s’han acostat durant el cap de 
setmana a la Sala Albéniz i prop de 500 més 
s’han connectat al Youtube del festival. 

En total han estat dos dies molt emotius i intensos 
en els que s’han repassat els deu anys de vida 
del Tiana Negra amb algunes de les cares més 
importants del festival en tot aquest temps. 
A més s’han presentat les obres més rellevants 
del gènere negre actual i s’han estrenat activitats 
molt reeixides com el gran trivial del Tiana Negra 
i la lectura dramatitzada de relats negres a càrrec 

d’Inés MacPherson. Noms com Rosa Ribas, 
Tura Soler, Andreu Martín o Xulio Ricardo Trigo 
han passat aquest any pel festival que ha 
demostrat un any més que el gènere negre 
en català viu anys molt pròspers.

Com sempre en aquests 10 anys, s’ha buscat la 
complicitat de la vila a través de les entitats i s’ha 
apostat perquè el jovent del poble, a través de les 
escoles siguin els futurs negrots i negrotes. 

El Festival Tiana Negra treballa constantment 
amb l’objectiu de fomentar la lectura de la novel·la 
negra entre els més joves de la vila.

Laura Borràs, Presidenta del Parlament, Marta Martorell, Alcaldessa de Tiana 
i Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

Dramatització de relats negres d’Inés MacPherson.Parada de la llibreria Saltamartí de Badalona.

TANCA L’EDICIÓ MÉS EMOTIVA DEL TIANA NEGRA
El festival ha mantingut el seu esperit de cada any acollint algunes de les 
novetats més rellevants del gènere en català del moment. 

tiana negra

Totes les fotos 
del festival a:
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ANNA MARIA VILLALONGA, 
Directora del festival Tiana Negra
“Els joves han de provar de llegir sense patiment, 
sense prejudicis… deixant-se aconsellar i 
recomanar per gent que en sàpiga per no córrer 
el risc de llegir una cosa inadequada. 
Estic segura que s’enganxaran a la lectura si tenen 
la recomanació d’una bona novel·la i llegeixen 
obertament i amb tranquil·litat”.

JORDI FERNANDO, 
Comissionat de Tiana Negra de l’Ajuntament 
“Que agafin aquella lectura que els agradi 
realment, que no es deixin guiar sinó que triïn el 
tipus de llibre i gènere que els agradi: còmic, 
llibre de terror, aventura... el que ells vulguin i on 
es trobin més a gust. Llegir és gaudir!”.

MARIA DOLORS SÀRRIES, 
Comissionada de Tiana Negra de l’Ajuntament
“Han de saber que llegir els permetrà viure moltes 
més vides que la que viuen, i això els enriquirà 
sempre com a persones”. 

TURA SOLER, 
Autora del llibre 
“El pantà maleït. Les morts de Susqueda”
“Els joves han de tenir la idea que llegir no costa 
diners i a més a més, va molt bé per passar el 
temps i a més, serveix per culturitzar”.

ROSA RIBAS, 
Escriptora
“La lectura és la possibilitat de viure moltes vides 
i viure-ho amb molta intensitat. 
És una experiència molt intensa i completa. 
Val la pena obrir les pàgines d’un llibre i tirar-s’hi 
de cap”.

SÍLVIA MAYANS, 
Escriptora
“Començar a llegir novel·la negra és molt bona 
idea perquè sempre tenen fils molt interessants 
dels quals estirar. A més, la novel·la negra no 
només és de crims sinó que n’hi ha de molta 
temàtica social i psicològica que pot incentivar 
la lectura d’altres gèneres”. 

CESC CORNET, 
Escriptor
“Encoratjo als meus alumnes sent un bon model, 
quan llegim a classe llegeixo amb ells. 
No serveix de res dir que llegeixin si tu no ho fas. 
I també recomanant moltes lectures i fent-los 
veure que es pot viatjar molt lluny amb un llibre 
a les mans”.

PERE FIGUERES, 
Premi memorial Agustí Vehí 2022
“S’han d’encoratjar a separar-se d’altres 
entreteniments que són molt més buits 
que la lectura.”

MARILÓ ALVÁREZ, 
Premi memorial Agustí Vehí 2022
“Han de trobar la lectura adequada, seguir 
buscant el gènere i la història que els atrapi, 
perquè una vegada connectin amb una lectura, 
n’aniran a buscar més”.

JORDI SANTASUSAGNA, 
Premi memorial Agustí Vehí 2021
“Han de trobar la literatura que no se’ls faci pesada”. 

10 CARES DELS 10 ANYS DE TIANA NEGRA

tiana negra tiana negra

Un dels reptes del festival és vincular 
els joves a la lectura. 
Com ho faries per enganxar la joventut a llegir?



LA FESTA DELS RACONS
8a EDICIÓ AMB CONCURS 
DE CARTELL
La Festa dels Racons ja està escalfant motors 
per a la seva 8a edició, que se celebrarà el 14 
de maig!! Una festa popular a l’aire lliure que ja 
és tota una tradició a Tiana i que cada any omple 
racons amb encant d’aquesta vila amb una pila 
de propostes artístiques.

Des de l’equip us volem anunciar una de les 
novetats d’enguany: el concurs del cartell de 
la Festa dels Racons, obert a tots els tianencs 
i tianenques! L’obra guanyadora serà la imatge 
del cartell de La Festa dels Racons 2022 i a més a 
més rebrà un premi molt especial. Amb aquesta 
iniciativa volem convidar-vos a participar perquè, 
any rere any, aquesta festa esdevingui, 
cada vegada més, una celebració protagonitzada 
i representada per a tot el poble.

Us animem a participar-hi!! Les bases es 
publicaran el 10 de febrer. Les trobareu a la web 
de l’Ajuntament: www.tiana.cat i a la web de la 
Festa dels Racons.

https://festadelsracons.wordpress.com/
https://www.facebook.com/festadelsracons
@FestaDelsRacons

ELS PROPÒSITS 
DE LA BIBLIOTECA 
PER AL 2022
EL PLA D’ACCIÓ ANUAL
Cada any la biblioteca elabora un pla d’acció 
per tal d’organitzar la feina i establir quines 
seran les tasques en què centrarem els 
esforços; això sí, continuant amb el que 
ja fèiem!

En aquestes línies us presentem breument 
quins són els nostres propòsits per a aquest 
any. Els organitzem en quatre eixos:

1. Potenciar activitats creatives 
   i de foment lector
Ens proposem completar l’oferta de clubs 
de lectura i consolidar-los, així com enfortir 
vincles amb escoles i institut mitjançant 
l’oferta d’activitats. Volem, també, que 
tothom trobi a la biblioteca una activitat del 
seu interès. I volem encomanar l’hàbit de la 
lectura a tots els tianencs i tianenques.

2. Potenciar els fons, els espais 
    i els recursos
Can Baratau ha de tenir un fons adequat 
als seus usuaris, i cal renovar-lo i donar-lo a 
conèixer. Treballarem per minimitzar la bretxa 
digital al municipi. I ens modernitzarem 
implementant tecnologia de radiofreqüència 
al servei de préstec.

3. Millorar la comunicació i la visibilitat
El bloc i les xarxes socials són canals de 
comunicació imprescindibles avui dia, i han 
de ser eines que ens ajudin en el foment de 
la lectura i la cultura, i per això ens centrarem 
en millorar el bloc.

4. Treballar en xarxa i cooperar 
    amb el municipi
Treballar conjuntament amb altres actius del 
municipi i amb la resta de biblioteques de 
la comarca ens permet treballar més i millor 
alhora que afavorim la cohesió territorial 
doncs actuem conjuntament, compartim 
recursos i objectius, sumem coneixements.
Nosaltres ja ens hi hem posat mans a l’obra!

L’equip de la biblioteca.

tiana negra entitats
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EL FESTIVAL DE TIANA NEGRA 
ENTRA DE NOU A LES ESCOLES

El festival Tiana Negra ha ampliat la seva projecció 
a tots els públics de la població. Des de fa un 
parell d’anys les escoles han entrat a formar part 
d’aquest acte cultural amb la finalitat que els 
alumnes de cicle superior puguin descobrir 
i tastar aquest gènere literari. 

Així doncs, amb l’objectiu de promoure i 
consolidar hàbits de lectura entre els més petits, 
l’Ajuntament dota les escoles de primària de 
llibres de novel·la negra, escollits per l’equip 
directiu. El primer ús d’aquests llibres el faran 
l’alumnat de cinquè i sisè i, posteriorment, 
quedaran per a la biblioteca de l’escola.

Amb motiu de la desena edició del festival i de 
la situació pandèmica, des de l’Ajuntament s’ha 
fet un pas més enllà i s’ha regalat a cada alumne 
de cicle superior de primària un llibre d’aquest 
gènere per potenciar els hàbits de lectura. 
De fet, que llegir ens fa millors, més cultes, 
més lliures i ens dona les claus necessàries per 
entendre el món, és una obvietat que no caldria 
haver de recordar constantment. 

En definitiva, aquesta aposta es basa en dos 
pilars fonamentals; fomentar el gust per la lectura 
dels nostres fills i filles i incorporar-los als actes 
culturals del poble.

Els nens i les nenes participen 
dels actes culturals del poble 
i descobreixen alhora aquesta 
modalitat literària

“ “

Novel·la negra per a cada alumne de cicle superior de primària per promoure el gust per la lectura 
i el valor d’un llibre



entitats

LA LLAR DE 
PERSONES GRANS: 
“ESPAI LLIURE 
DE COVID” 
Les persones que freqüentem la Llar som un 
col·lectiu vulnerable, per això el nostre màxim 
interès ha estat implementar al local tots 
els elements necessaris per evitar possibles 
contagis, fins i tot per sobre dels requerits per 
llei. Complim totes les disposicions fixades 
per la Generalitat de Catalunya i el Govern 
Local. També disposem de l’assessorament 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran 
de Catalunya “FATEC”.

Les mesures més importants i efectives per 
evitar la transmissió del virus a la Llar, algunes 
d’elles no obligatòries per la llei, passen 
per la presa de la temperatura a l’entrada, 
l’obligatorietat de la mascareta a l’interior, 
l’aplicació d’hidrogel, la inscripció al registre 
de les persones que accedeixen al local, 
l’ús del certificat d’auto-responsabilitat, la 
ventilació del local, el control de la qualitat 
de l’aire, l’esterilització de les boles del billar, 
cartes, dòmino… i l’obligatorietat de presentar 
el certificat covid.

D’acord amb allò exposat volem donar la 
confiança a tots els nostres socis i sòcies 
perquè siguin concients que la Llar és un 
espai que reuneix les màximes garanties per 
evitar contagis, sempre que les persones 
compleixin estrictament tots els protocols. 
En cas de qualsevol dubte estem 
a la vostra disposició per atendre-us.

Podeu consultar tot el compliment de les 
mesures contra la covid-19 que es porten 
a terme a la Llar en aquest enllaç:

vila
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ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA I DANSA 
ELS BENEFICIS DE TOCAR 
EN GRUP 
Poder experimentar la pràctica musical en el 
nostre dia a dia ens aporta molts beneficis, ara bé, 
si aquesta pràctica es realitza en grup, aquests 
es multipliquen.

Amb el treball en grup, es pretén fomentar la 
companyonia entre el grup d’iguals, a més a més,  
es fomenta la disciplina, és a dir, l’alumne no està 
sol, forma part d’un conjunt, tot i que, cadascú és 
imprescindible. Un rellotge n’és un bon exemple, 
es necessita que totes les peces treballin bé, 
ja que si alguna falla, aquest ja no funciona.

Experimentar la música en grup també fomenta 
el treball en equip alhora que el fet de gaudir 
de la música, és compartit. Els alumnes aprenen 
a sortir de les pautes establertes i comencen a 
recórrer un camí, on descobreixen moltes peces 
i estils musicals nous.

A l’Escola Municipal de Música i Dansa, oferim 
un gran ventall d’activitats com són els diferents 
combos: de percussió, música electrònica, 
instrumentals o el grup de joves “Grup Art” 
que treballa la interdisciplinarietat entre la 
música, la dansa i el teatre.

Mireia Carrasco 
(Professora de sensibilització, violí, violoncel 
i combo de l’EMMD).

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TIANA 
FARAN REALITAT 4 PROJECTES

AMPLIACIÓ DE L’ESPAI SOCIAL 
DE LA LLAR DE PERSONES GRANS
En breu s’iniciarà la construcció d’una pèrgola 
totalment practicable en sostre i façanes 
ubicada a la terrassa on hi ha l’accés a la Llar. 
L’actuació permetrà poder fer activitats al centre 
amb més confortabilitat ja que actualment, 
només hi ha un simple tendal com a cobert.

Pèrgola amb sostre mòbil motoritzat amb 
tancaments tipus cortina que permetrà, si fos 
necessari, la seva obertura, estores verticals per 
al control solar i un tendal horitzontal sobre el 
sostre mòbil que garantirà el manteniment 
de la temperatura adequada. 

Adjudicat per 43.995,91 € (IVA inclòs).

ESTAT PROJECTE: ADJUDICAT 
I EN CONSTRUCCIÓ

WEB D’ARTISTES I EMPRENEDORS/ES 
DE TIANA
El 14 de novembre passat es va adjudicar 
el projecte de creació del web d’artistes i 
emprenedors i emprenedores. Aquesta web que 
ja està en període de construcció i en breu veurà 
la llum. El seu objectiu és visibilitzar i presentar el 
treball de joves emprenedors i artistes locals sota 
el domini www.mostratiana.cat

Aquelles persones que hi vulguin ser incloses 
i encara no hagin contactat amb l’Ajuntament, 
poden enviar un correu electrònic a 
blancomg@tiana.cat

Adjudicat 5.075€ € (IVA inclòs).

ESTAT PROJECTE: ADJUDICAT 
I EN CONSTRUCCIÓ

PROVA PILOT DE LA IL·LUMINACIÓ 
SENSORIAL ALS CARRERS DE TIANA
Licitada l’obra de col·locació d’il·luminació 
sensorial a carrers del centre de la vila per 
limitar la contaminació lumínica i evitar el 
malbaratament d’energia innecessària.
Ara, un cop desinstal·lada la il·luminació de 
Nadal es preveu que durant aquest mes 
de febrer es col·loqui la nova i es faci realitat 
aquesta demanda ciutadana. 

Adjudicat per 36.223,41 € (IVA inclòs).

ESTAT PROJECTE: ADJUDICAT 
I BREU COL·LOCACIÓ

BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT 
AL PASSEIG DE LA VILESA
L’Ajuntament preveu col·locar bandes reductores 
de velocitat al passeig de la Vilesa per regular
i reduir l’excés de velocitat dins el nucli urbà. 
El principal objectiu serà garantir la seguretat dels 
vianants i evitar molèsties de soroll quan 
s’hi circula amb molta velocitat. 
El projecte està pendent de l’aprovació de la 
Diputació de Barcelona i s’espera que en breu 
es pugui tramitar la seva contractació.

ESTAT PROJECTE: FASE D’EXECUCIÓ

4 projectes es posen en marxa fruit de les votacions dels pressupostos participatius 2021 
amb 100.000 euros de pressupost. Els projectes van recollir 373 vots, un 5% de participació 
del cens i un total de 1.237 vots de suports a les diferents propostes.



vila vila

A PUNT DE FINALITZAR LES OBRES DEL NOU VIAL 
PEATONAL DELS VESSANTS II CONSTRUÏT AMB LES 
APORTACIONS DELS VEÏNS I VEÏNES
El projecte ha estat el resultat d’un procés de participació ciutadana no conduïda, 
fruit d’haver escoltat i recollit les demandes veïnals al llarg de dos anys.

Les obres de remodelació de la zona de passeig 
i el vial de circumval·lació peatonal al voltant 
de la pineda dels Vessants arriben a la seva 
fi. Després de 7 mesos d’actuació, els veïns i 
veïnes de la zona veuran com s’han fet realitat 
les seves demandes. El projecte inicial de fa 
anys ha canviat com un guant gràcies a les 
seves aportacions. 

Al llarg dels dos anys de legislatura, l’equip de 
govern ha mantingut diverses reunions amb el 
veïnat de Can Basora i dels Vessants per recollir 
demandes i dubtes i ha nomenat una comissió 
formada per cinc representats (comissionats) 
que han fet el seguiment del projecte. 
Aquets veïns han participat setmanalment a les 
visites d’obres amb els tècnics de la constructora 
per a fer-ne el seguiment.

El nou espai garanteix la preservació de la 
pineda dels Vessants amb un tractament 
naturalista de l’entorn, la tala dels arbres només 
imprescindibles i la pavimentació amb sauló i no 
asfalt i la utilització de materials orgànics propis 
de la zona. S’hi ha construït un nou vial per a 
vianants amb una il·luminació de baixa intensitat 
i alçada, per no pertorbar el medi natural amb 
contaminació lumínica.

El nou vial connecta de manera segura i amable 
la zona dels Vessants amb el centre del poble, 
entre el camí de Can Basora i el carrer de les 
Aigües. El projecte ha previst llocs de descans 
i d’estada, preserva l’entorn de la casa d’Àlvar 
Sunyol, on s’hi ha ubicat un mirador, preveu 
petites zones de descans dins el bosc i la 
permeabilitat del vial al pas de la fauna a través 
d’accessos soterrats. 
El projecte forma part de la segona fase 
d’urbanització de la zona del Pla Parcial dels 
Vessants II, després que s’hagués finalitzat la 
construcció dels edificis de promoció pública 
impulsada entre l’Ajuntament i la Cooperativa 
FEM CIUTAT.

El projecte ha estat el resultat 
d’un procés de participació 
ciutadana no conduïda, fruit d’haver 
escoltat i recollit les demandes 
veïnals al llarg de dos anys

“ “

L’Ajuntament va canviar l’antic 
projecte d’un carrer de 
circumval·lació amb vehicles 
per la petició veïnal de fer 
una zona de passeig, d’espai verd 
i de pacificació del trànsit

“

“

Una comissió ciutadana de veïns i 
veïnes ha participat activament al 
projecte i ha seguit setmanalment 
les visites d’obra amb els tècnics 
de la constructora

“ “

S’ha evitat la tala d’arbres 
indiscriminada, es preserva 
la pineda i l’entorn de la casa 
d’Àlvar Sunyol i es redueix la 
contaminació lumínica

“ “
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Les obres d’adequació consten d’un seguit 
d’intervencions que convertiran la planta baixa 
d’aquesta històrica masia que segons diu la 
seva façana data de 1760, en un espai amb nou 
aïllament i pavimentació, amb l’actualització de la 
instal·lació elèctrica, la millora de la il·luminació 
i la climatització, i la dotació de xarxa informàtica. 

L’objectiu és modernitzar l’espai per a que 
compleixi totes les mesures de seguretat 
necessàries i doni el millor servei a les necessitats 
culturals que s’hi desenvolupin. 
L’adequació aporta les solucions més sostenibles 
per garantir l’eficiència energètica i la 
confortabilitat de la sala. 

Les obres de remodelació preveuen una inversió 
36.154,70 euros IVA inclòs i convertiran la planta 
baixa de Can Riera en una sala polivalent amb 
moltes més possibilitats de fer compatibles 
espectacles o esdeveniments de petit format 
amb activitats culturals i socials diverses.

L’AJUNTAMENT ENGEGA 
LES OBRES DE LA PLANTA 
BAIXA DE CAN RIERA PER 
A ADEQUAR-LA ALS USOS 
CULTURALS ACTUALS

L’edifici de Can Riera va passar a ser de l’Ajuntament 
l’octubre del 2011, que va haver de fer-hi obres de 
consolidació per evitar el seu esfondrament, però 
sense haver-ne definit el seu ús futur. 

Posteriorment, un procés participatiu va decantar-
se per a l’ús cultural, però tot i això, no hi ha hagut 
encara acord suficient entre els grups municipals 
per definir-ne el projecte concret i poder accedir a 
un finançament real per adequar-ne la totalitat 
de l’edifici. 

Durant la pandèmia, per la situació excepcional 
i la saturació dels serveis socials, l’Ajuntament 
va proposar utilitzar l’espai de forma provisional 
per a poder prestar el servei que requerien 
molts ciutadans.

Ja han començat les obres d’adequació de la 
planta baixa de la masia de Can Riera, 
l’edifici cultural situat al centre del poble que 
està al servei de les entitats i les institucions 
per a tot tipus d’activitats relacionades amb 
l’art i la cultura. 

comerç

Un dels ingredients favorits present en rebosts 
i neveres d’arreu és el formatge. Des de fa uns 
anys estem vivint l’edat daurada d’aquesta delícia. 
I d’ençà de l’inici de la pandèmia Tiana té una 
gran notícia per la majoria dels amants del 
formatge: cada dissabte es pot gaudir d’una 
parada especialitzada en la qual l’Alfonso us 
aconsellarà per treure el màxim partit de la 
vostra compra.

La seva oferta està composta principalment 
per formatges de llet crua, artesans o ‘fermier’ 
d’una qualitat insuperable. De cabra, d’ovella, 
de vaca, elaborats amb llet crua o pasteuritzada, 
secs, mantegosos, especiats, envellits, tendres, 
clàssics o exòtics... Aquesta parada/formatgeria 
és gairebé un paradís per als bojos pel formatge, 
ja que té una mostra immensa de productes de 
denominació d’origen protegida de Catalunya, 
Espanya, Itàlia, Suïssa, etc. 

GRAN VARIETAT DE FORMATGES A LA PARADA 
‘LA FIRETA’, TOTS ELLS DE QUALITAT SUPREMA
Cada setmana podeu trobar bon formatge a la fira dels dissabtes

A més esteu de sort, 
perquè també el podeu trobar al web 

www.lafireta.es, 
on podeu descobrir el seu catàleg 

de productes i fer comandes online. 

Amb aquesta remodelació 
es garanteix que s’hi puguin 
continuar fent tot tipus d’activitats 
culturals però amb les millors 
condicions i seguretat

“ “

L’antiga masia situada al centre 
del poble data del 1760 i havia acollit 
l’històric Cafè de Baix

“ “

Casa de poble situada al centre, 
originàriament en els terrenys de 
Can Baratau, construïda cap al 1760 amb 
motiu d’un enllaç matrimonial amb un 
membre de la família Riera i passa a 
anomenar-se Can Riera. Se sap que a partir 
de l’any 1850 i fins després de la Guerra Civil 
acull l’històric Cafè de Baix, cafè on s’hi podia 
trobar sovint a Isaac Albéniz. Com a curiositat, 
esmentar que al soterrani s’hi duien a terme 
“jocs prohibits” al poble. Posteriorment, 
s’hi instal·la el Sindicat Agrícola fins 
aproximadament l’any 1950. 
A més, l’edifici també va acollir a final del 
segle XIX l’Escola de Nenes de Tiana.

Però la cosa no s’acaba aquí, perquè per a aquells 
que no els emociona el formatge, també ofereix 
un assortit d’embotits elaborats artesanalment 
a Calldetenes, sense gluten i sense lactosa. 
Els embotits destaquen en la nostra gastronomia. 
Curats o cuits, els fets de carn de porc són ben 
reconeguts arreu, i en aquest cas podeu trobar 
des de llonganissa, espetec, xoriço, cansalada, 
sobrassada, botifarres de tot tipus...

No espereu més per venir a tastar i a comprar 
els seus formatges i embotits de qualitat, 
elaborats artesanalment.
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MERCAT SETMANAL 
CADA DIMARTS

De 7.00 h a 14.00 h 
PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL  

AGENDA FEBRER 2022

DIJOUS 3 
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
L’hore del conte: Contes d’ocells dins d’un cistell, 
a càrrec d’Alma i la mar de contes. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.
18.00 H SALA ALBÉNIZ
Conferència: Desmontant Julio Muñoz Ramonet. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

DIVENDRES 4 I DISSABTE 5
21.00 H SALA ALBÉNIZ
Teatre: Un aire de família, 
d’Agnes Jaoudi i Jean-Pierre Bacri, 
a càrrec de la Societat Recreativa Nou Pins.

DIUMENGE 6
18.00 H SALA ALBÉNIZ
Teatre: Un aire de família, 
d’Agnes Jaoudi i Jean-Pierre Bacri, 
a càrrec de la Societat Recreativa Nou Pins.

DIJOUS 10 
17.30 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Club du livre: Ja m’en vais, de Jean Echenoz. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente.

DIVENDRES 11 
17.30 BIBLIOTECA CAN BARATAU
El club de lectura infantil del gomet vermell: 
Els estels, de Jacques Goldstyn, 
a càrrec del personal de la biblioteca.

DISSABTE 12 
11.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora menuda: 
Taller de moxaines, a càrrec d’Anna Farrés. 
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys.

DIUMENGE 13
12.00 H SALA ALBÉNIZ 
Espectacle familiar Bambolines: 
La parada dels somriures, 
a càrrec d’Ohissa Teatre. 

DIJOUS 17 
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora del conte: Disfresses a la biblioteca, 
a càrrec de Núria Clemares. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.

DISSABTE 19 
PORT DEL COMTE
Esquiada jove: Per a joves de 14 a 25 anys. 
Data límit d’inscripció fins al 14 de febrer. 
Informació i reserves a: www.esquibusok.com 
o al telèfon: 630 772 411.

DIUMENGE 20
12.00 H SALA ALBÉNIZ
Cicle d’acords, música en petit format: 
Riternello, amb Pere Norrés, Xavier Arminyana 
i Gemma Abellán.

DILLUNS 21
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Llegir teatre: El mar, d’Alberto Conejero, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 24
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Book’s club: The Dharma Bums, 
de Jack Kerouac.
Coordina: David Requena. Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 25
19.00 H SALA ALBÉNIZ
Club de lectura: Plaça dels herois, 
de Thomas Bernhard. Coordina: Toni Sala. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 26
DE 9.30 A 13.30 H  ESCOLA TIZIANA
Jornades de defensa personal femenina
Inscripcions: www.fppantebellum.es
Preu: 5 €

FIRA DELS DISSABTES 
CADA DISSABTE

de 10.00 h a 14.00 h 
ALS CARRERS DEL CENTRE

ELS DILLUNS I ELS DIMECRES
De 10.45 h a 11.45 h 

DINAMITZACIÓ ESPORTIVA 
GRATUÏTA

ELS DIMARTS I ELS DIJOUS
De 19.00 h a 20.00 h 

PARC CAN PUIGCARBÓ 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
FEBRER 2022

Els torns de guàrdia són des de les 9.00 h del 
matí fins a les 21.00 h de dilluns a divendres. 

Els dissabtes de 9.00 h del matí fins 
a les 20.00 h. 
Els diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h. 

Farmàcia COSTA  Passeig de la Vilesa, 8 
Tiana · T. 93 465 53 02
Dies torns de guàrdia: 4, 10, 16, 22 i 28 de febrer.

Farmàcia MAQUA  Carrer Lola Anglada, 30 
Tiana · T. 93 395 27 06
Dies torns de guàrdia: 1, 7, 12, 13 i 25 de febrer.

Farmàcia CIRICI  Plaça de les Mallorquines, 1 
Montgat · T. 93 469 11 87
De dilluns a divendres de 8.30 h a 21.30 h. 
Dissabtes, diumengesi festius de 9.00 h a 21.30 h.

Farmàcia ESPINÀS  Camí Ral, 3
Montgat · T. 93 469 17 50
Dies torns de guàrdia: 5, 6, 18, i 24 de febrer.

Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56
Montgat · T. 93 469 08 86
Dies torns de guàrdia: 2, 8, 14, 19 i 20 de gener.

En cas d’urgència de 21.00 h a 9.00 h del matí, 
dirigir-se a la farmàcia de 24 h a Badalona:
Farmàcia VIAYNA 
Avinguda President Companys, 45-49 
T. 93 384 08 02
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DIMECRES 2 DE FEBRER
De 16.00 h a 17.50 h Plaça de la Vila

De 18.00 h a 20.00 h  
Camí dalt d’Alella / C. Tarragona (La Virreina)

DIMECRES 9 DE FEBRER
De 16.00 h a 17.50 h C. Camí dels Francesos

De 18.00 h a 20.00 h 
C. Av. President Lluís Companys 

/ C. Ítaca (Carmelità)

DIMECRES 16 DE FEBRER
De 16.00 h a 17.50 h 

C. Pau Casals / C. Josep Pla (Ciutadella)
De 18.00 h a 20.00 h Aparcament Can Gaietà

DIMECRES 23 DE FEBRER
De 16.00 h a 17.50 h 

C. Matas / C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h 

C. Ps. Vilesa / C. Joaquima Vedruna

DEIXALLERIA MÒBIL
Deixalleria Municipal · Av. Eduard Fontseré, s/n · Tel: 93 395 35 88
Oficina d’informació Ambiental 93 395 51 07 · mediambient.tiana@tiana.cat

DISSABTE 26 
12.00 H PARC DE L’ANTIC 
               CAMP DE FUTBOL 
Carnestoltes. 
Espectacle d’animació: 
De cap per avall XL, 
a càrrec d’Ambauka.

DE L’1 AL 26 DE FEBRER
BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Exposició
Visca la revolució, 
a càrrec del Consell Català 
del llibre infantil i juvenil.
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10 ANYS DE TIANA NEGRA
Fa ben pocs dies vam poder gaudir de la desena 
edició del festival Tiana Negra. Una edició molt 
especial per diverses raons. En primer lloc celebrar 
la primera dècada del festival ha estat un goig i una 
mostra de la seva bona salut. 

També cal destacar el retorn a la forma presencial 
de l’esdeveniment, en una Sala Albèniz plena (amb 
l’aforament màxim permès per la normativa Còvid del 
moment) de persones amb mascareta i sense abric. 
I tot això, complementat per l’emissió en directe de 
tot l’acte pel canal municipal de youtube, on podem 
recuperar qualsevol moment del festival. 

També cal assenyalar que enguany el premi Agustí 
Vehí ha tingut dos guanyadors exaequo.

Però segurament el més destacable, des de l’òptica 
política tianenca, va ser veure les dues darreres 
alcaldesses fent els seus parlaments inaugurals des 
de la més absoluta concòrdia, com no podia ser 
d’altra manera. Aquesta és la política que des d’ERC 
Tiana practiquem i la que anhelem per la nostra 
vila, la política constructiva i col·laborativa. Perquè 
és des d’aquesta actitud que s’aconsegueixen coses 
tan importants com aquest festival, que a partir 
d’una mateixa idea, com és la defensa de la llengua 
catalana, ha anat creixent amb les aportacions de 
dos equips de govern diferents, fins arribar a ser 
en paraulers de la MH Presidenta del Parlament de 
Catalunya, Laura Borràs, “no només un orgull per 
a Tiana sinó un orgull per a Catalunya”

Així doncs, moltes felicitacions Tiana Negra!

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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I DE L’AGENDA 2030 LOCAL QUÈ?   
El concepte Agenda 21 sorgit a la Cimera de Rio de 
Janeiro de 1992 (Cimera de la Terra) deixa pas a l’Agenda 
2030 aprovada per Nacions Unides el 2015. Si bé l’Agenda 
21 s’ha consolidat notablement en molts municipis, 
l’Agenda 2030 presenta l’oportunitat de revitalitzar i 
actualitzar el concepte del desenvolupament sostenible 
des d’un enfocament més ampli.

Al febrer 2021 el Ple municipal va aprovar adoptar 
l’Agenda 2030 en el municipi per renovar el full 
de ruta del desenvolupament sostenible local 
ampliant el seu compromís amb el desenvolupament 
sostenible mundial.

D’aquells acords treballats no s’ha posat cap en marxa. 
Fruit de la col·laboració anterior, el comissionat nomenat 
pel compliment de l’Agenda 2030 va avançar molt en la 
planificació i l’estratègica a seguir per adaptar l’abast i els 
continguts dels ODS i les fites al context tianenc. 
El temps passa i el govern de Tiana solament ha alineat el 
Pla d’Actuació Municipal amb l’Agenda 2030 i tot gràcies 
al nostre grup municipal que ho vam impulsar quan 
érem a govern. Entenem que per continuar avançant es 
tenien que haver configurat les comissions de treball 
i empoderar a la ciutadana. 

De fet, fa temps que ni tan se val es convoca el Consell 
de Medi Ambient.  

A través d’una moció presentada el passat gener pel 
nostre grup i amb el vot favorable de tots els grups de 
l’oposició, hem aconseguit que es posi en marxa el més 
aviat possible una comissió de treball sobre l’Agenda 
2030 local. Suposem que serà aquest mes. Ressaltar la 
inaudita, el govern presidit per ERC es va abstenir. 

Els grans relats basats en la fe cega en un progrés lineal 
i inqüestionable s’han esgotat. Pels i les socialistes és 
bàsic donar un pas endavant en el desplegament d’una 
estratègia municipalista ambiciosa i transformadora 
per avançar en justícia, prosperitat i desenvolupament 
sostenible a Tiana.

I una altra idea central, la responsabilitat 
intergeneracional. Si no gestionem adequadament i 
d’acord, amb els límits que té la nostra estimada vila, les 
noves generacions no podran gaudir-ne en condicions 
de casa seva, Tiana.

Reafirmem de nou el nostre projecte polític a Tiana 
reconegut per molt veïns i veïnes com el més complert 
en cuidar del nostre entorn i en polítiques socials i 
ecologistes. Es mantenen els objectius de sostenibilitat 
social i ecològica de la nostra societat i de la vida. 

Albert Sales Castell
Portaveu del GM Socialista

 

tiana’t

UN DESGAVELL 
D’AJUNTAMENT 
L’Ajuntament de Tiana ha subscrit un altre contracte 
d’assessorament que ja està en funcionament, 
aquesta vegada és amb una exregidora de 
l’Ajuntament de Premià i gran amiga de la 
nostra Alcaldessa, com va manifestar la mateixa 
alcaldessa en el darrer Ple. Si sumen aquest darrer 
contracte d’assessorament i la redacció del Pla 
de Comunicació de l’Ajuntament, resulta que 
el nostre Ajuntament ja porta gastats més de 
20.000 Euros, en aquests temes.
Per altra banda, tenim que l’Aula d’extensió 
Universitària Timó, encara no ha rebut la subvenció 
del darrer semestre del 2020, ni tampoc li han 
pagat cap subvenció per l’any 2021. Queda ben clar 
que la prioritat de l’Ajuntament és la Comunicació 
Institucional i l’Assessorament i que les institucions 
culturals sense cap ànim de lucre, que aporten 
cultura i gaudi al poble, queden en un segon, tercer 
o quart lloc.
Les prioritats d’aquest govern són: celeritat a 
contractar assessorament i plans de comunicació 
i pocs recursos a les entitats, que si tenen alguna 
minsa subvenció és pagada amb anys de retard. 
El govern, en resposta a una de les nostres 
preguntes, ens ha informat que durà a terme el 
tancament envidriat de part de l’entrada de la Llar 
de persones grans. Ens han parlat d’un projecte 
molt millorat al que inicialment demanava la 
direcció de la Llar d’avis, però de moment no s’ha 
fet res, ni el projecte senzill ni el projecte que volia 
millorar l’Ajuntament.  
La Residència de Sant Cebrià continua portant 
mals de cap als residents i als seus familiars, que 
segueixen queixant-se de la mala direcció i gestió 
de la residència. Tant els usuaris com els partits 
continuem sense saber ni quan ni com es farà el 
retorn del segrest, ni quan ni com es retirarà la 
delegació especial a la regidora trànsfuga, ni quan 
ni com tornarà a assumir la direcció total l’empresa 
adjudicatària.
El tema dels pisos de lloguer de protecció oficial 
continua igual. A dia d’avui l’Ajuntament encara 
no ha dut a terme cap acció i menys encara cap 
adjudicació. Les persones interessades continuen 
esperant i el poble segueix perdent la possibilitat de 
rebre uns ingressos d’uns 9.000,00 Euros mensuals, 
pel cap baix.
Junts per Catalunya no entenem aquest desgavell 
del govern i manifestem el nostre rebuig a aquesta 
manera de fer i d’actuar negligent i partidista. 
Tiana es mereix un altre tipus de govern que sàpiga 
prioritzar i agilitzar les necessitats i els interessos 
de la gent del poble i no un govern que sembla 
tenir únicament l’interès de promocionar-se 
personalment i com a partit.

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

QUÈ AMAGA MARTORELL 
DARRERA L’EXPEDIENT DE 
TRANSFUGUISME?
L’agrupació d’electors Junts per Tiana ha presentat 
al jutjat Contenciós Administratiu un recurs especial 
per a la protecció dels drets Fonamentals dels 
regidors i regidores del grup municipal de Junts 
per Tiana contra l’alcaldessa Marta Martorell perquè 
està bloquejant l’accés a l’expedient del cas de 
transfuguisme de l’Ajuntament de Tiana, cosa 
que suposa una restricció il·legítima dels drets 
de representació política.

Junts ha demanat reiteradament l’expedient del cas 
de Marta Guàrdia, que inclou un informe de l’anterior 
secretari municipal sobre el frau de llei que està 
consentint Martorell a causa d’aquesta regidora 
trànsfuga que està formant part del govern 
municipal de manera encoberta. L’equip de govern 
s’ha negat fins a quatre vegades a lliurar-lo al grup 
municipal de Junts per Tiana. La darrera petició, 
del 7 de gener de 2022, ni tant sols s’ha respost. 

Què inclou l’expedient i què amaga al darrere
La documentació al qual s’està impedint l’accés 
inclou el recurs de revisió d’ofici que Junts per 
Tiana va presentar el mes de novembre passat a 
l’Ajuntament, demanant la retirada de la delegació 
especial i del sou de la regidora, que actua ‘de facto’ 
com a membre del govern, per una vulneració de 
l’article 73.3 III de la LBRL, que diu que els drets 
econòmics i polítics dels membres no adscrits 
no poden ser superiors als que els hagin correspost 
de romandre al grup de procedència. 

El secretari municipal va iniciar l’expedient el 17 
de novembre i va elaborar un informe sobre el cas, 
el contingut del qual s’ha mantingut amagat. 
Després d’elaborar l’informe, el secretari va presentar 
la seva renúncia. 

L’equip de govern de l’Ajuntament de Tiana està 
format per quatre regidors d’ERC i una regidora 
no adscrita, que havia estat escollida a la llista de 
Junts per Catalunya. El moviment de Guàrdia va 
evitar una possible moció de censura.

Tant Junts per Catalunya, primer, com el PSC, 
després, han abandonat aquests últims mesos 
el govern municipal per desavinences amb ERC, 
que governa en minoria.

juntspercatalunyatiana.cat  
tiana@junts.cat

@JxCatTiana

juntspercattiana

@juntspercatalunyatiana
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Inauguració del nou edifici destinat a BUP, 

amb l’assistència del Conseller Joan Guitarra Argell.

Festival final de curs. Any 1969.

Professors de l’escola amb 
el “personatge” del laboratori, 

anomenat “Kiku”.

Equip de futbol de l’escola.
Classe de sisè amb la seva tutora, Anna. Any 1990.
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