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l’editorial

El present ja és feminista

És important agafar consciència de la història que 
duem darrere, per visualitzar el que no és i no ha 
estat visible... Quan parlem de feminisme, parlem 
de drets humans, parlem de desemmascarar les 
desigualtats socials, polítiques, econòmiques i 
jurídiques de la dona respecte de l’home. 
Parlem de deixar de veure les coses des del punt 
de vista de l’home. 

Vivim ara mateix en un món d’imaginaris, on 
la supremacia de la ‘cosa visual’ està en tots els 
àmbits quotidians. Imaginaris basats en models 
de dones perfectes i d’homes que ho són tot 
perquè ocupen tots els àmbits del poder social. 
I a més, ho subratllen i ho multipliquen, gràcies 
a la infoxicació de les xarxes, plagades també de 
les mateixes desigualtats i usades sovint amb 
finalitats ‘fakes’.  

Per tant, estem completament condicionades en 
el nostre dia a dia. La lluita i la resistència són eines 
d’una bona estratègia per superar-ho, encara que 
hi hagi dies que semblen fets per passar-los molt 
ràpid. El nostre dia a dia està farcit de moments 
en els quals apareix el sentiment de culpa. 

Però tenim una profunda fortalesa que ens ve 
de tants i tants anys de lluita. La tenim i és la 
que ens fa avançar i mantenir-nos i mantenir 
l’exigència d’estar arreu amb la mateixa força. 
Hem de poder ser felices i estar segures allà a on 
anem. Hem de poder saber que serem allò que 
nosaltres vulguem ser i que això només depèn 
de nosaltres. I sobretot, hem de fer les coses 
perquè les creiem i a la nostra manera, amb més 
empatia i humanitat, més de tu a tu, de persona 
a persona, sense medalles ni taquígrafs. Lluny de 
la testosterona d’aparador que és la versió actual 
de la batalla física cavernícola de la força bruta. 
Sobretot en política. Així ho estem fent, i així ho 
farem, una nova forma de fer. Hi hagi el soroll que 
hi hagi.  

Estem transformant el 
futur. La forma de fer 
moltes coses, la forma 
de fer política.

sumari
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de cara

I tu, quan vas començar a treballar? 
Jo, des dels 12 o 13 anys que treballo. 
M’aixecava a les tres de la matinada, anava al 
Born a Barcelona amb el meu pare, dormia una 
estona dins la furgoneta, fins a quarts de sis. 
Després esmorzava i anava al passeig on hi havia 
les pageses i compràvem enciams, cols... 
per vendre-ho en acabat a Tiana. També anàvem 
a les cases de pagès de Tiana: a Cals Frares, 
Can Nolis, Can Gaietà... a comprar verdura i fruita.

Vas voler seguir el negoci familiar?
Sí, vaig seguir fins que l’any 1967 el meu pare va 
caure malalt. Vaig continuar 3 o 4 anys més fins 
a esperar que el meu germà tornés del servei 
militar. Tot esperant que ell continués el negoci 
familiar. Però no va ser així, i finalment jo vaig 
decidir no seguir amb aquesta feina perquè era 
molt pesada i dura per a mi.

tiana’t

I quan vau tancar la botiga...?
Em vaig posar a estudiar infermeria, podologia 
i diverses especialitats de pediatria infantil. 
Sempre he treballat a Badalona. Quan em vaig 
casar me’n vaig anar a viure a Argentona i anava 
cada dia a Badalona. Primer feia feina a l’hospital 
i al dispensari. Però amb el naixement de la meva 
segona filla vaig deixar de fer feina a l’hospital 
i em vaig quedar amb la feina del dispensari 
municipal. Sempre he compaginat família 
i feina.

I com a dona treballadora, com et va anar?
Quan vaig començar, tot eren homes i jo era 
l’única dona. A l’hospital no hi havia doctores, 
tot eren doctors. A mi em coneixien com la 
“nena de Tiana”.

I avui en dia, m’agradaria dir que crec que si hi 
hagués més dones dirigint, tot aniria millor. Les 
dones tenim més sensibilitat, més empatia i més 
paciència! Som més decidides i veiem les coses 
més clares.

D’on ve la tradició del carrer de Sant Bru?
Aquestes cases tenen uns 300 anys i ara som 
entre la sisena i sèptima generació de persones 
que hi vivim. Jo vaig néixer a casa, al mateix 
carrer Sant Bru. Ara, al carrer només hi quedem 
tres dones nascudes a la mateixa casa: la Maria, 
l’Antonieta i jo mateixa. 

Com recordes les dones del carrer?
Jo recordo totes les dones de la meva família 
i les del carrer, treballant. En aquella època 
no era molt comú que fos així i, a la vegada, 
totes ens fèiem càrrec dels fills i també de les 
persones grans de la família. 

Des de ben petita la meva mare feia feina al 
magatzem que teníem més avall de l’església. 
Ella despatxava i portava la casa, amb una àvia 
gran i dos fills.

I la tradició de Sant Bru, d’on ve i en quin 
moment es troba?
Des de sempre, el 6 d’octubre es resa un rosari i 
fem un altar a Sant Bru. Ja ho feia una tia àvia del 
meu pare, després va passar la tradició a la meva 
àvia, però es feia dins de casa. Al matí les dones 
portaven una espelma, quan t’aixecaves senties ja 
l’olor de ciri. En acabat, a la tarda, venia el mossèn 
i es resava el rosari en petit comitè. Posteriorment, 
se’n va fer càrrec la meva mare.

I ara, tu, una altra dona que has seguit 
la tradició...
Sí. Un dia vaig decidir anar a l’Ajuntament 
i explicar que hi havia una tradició a Tiana 
que no s’havia perdut mai, ni durant la guerra. 
Vaig detallar que m’agradaria obrir-la a tots 
els tianencs i tianenques i, des de llavors, 
l’Ajuntament hi col·labora. Fins i tot, la meva àvia 
va enterrar a l’hort un Sant Bru perquè ningú el 
trenqués. Anys més tard, el vaig recuperar. 
Vull destacar que tot i la pandèmia, aquests 
darrers anys s’ha fet l’altar.

Sé que fas moltes altres coses, què t’agrada fer?
M’agrada escriure el que veig, el que es cou... 
ara estic escrivint com era la planta baixa de cada 
casa del carrer Sant Bru i qui hi vivia. I espero 
també poder fer el recull de les botigues que hi 
havia a Tiana. També faig labors, pinto, el jardí... 
no paro!

La tradició de la celebració 
del carrer Sant Bru l’ha mantinguda 
la dona

“ “

Jo sóc d’una família en la qual totes 
les dones han treballat“ “

El carrer Sant Bru conserva l’antiga estructura típica d’alguns pobles del Maresme: presenta 
les cases a una banda del carrer i els jardins a l’altra. Forma part dels béns protegits dins 
el Catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana.
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Maria Dolors Romeu: 
“AQUEST ÉS EL SEGLE DE LES DONES” 
La Maria Dolors Romeu, de Cal Garrofer, és una dona avançada al seu temps. 
Infermera de professió, ha dedicat la seva vida a la cura dels altres. Ha perpetuat 
la tradició cultural del carrer on va néixer,  el carrer de Sant Bru, com recorda 
que la celebraven els seus avantpassats. Sant Bru és el fundador de l’orde cartoixà 
i cada 6 d’octubre se celebra la seva festivitat. Una tradició que a Tiana fa anys 
que es du a terme al carrer que porta el seu nom

 Responsable de mantenir l’antiga tradició del carrer de Sant Bru 

ANY 2022ANY 1980
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l’entrevista tiana’t

Quin és el teu recorregut en el món 
del bàsquet? 
Sempre he jugat a bàsquet, vaig començar a 
la Unió Esportiva Mataró, després al Femení 
Maresme i, finalment, quan aquests dos clubs es 
van ajuntar, vaig seguir al Femení Maresme Unió 
Esportiva Mataró. I ara actualment als Detroit 
Mercy Titans.

Com aconsegueixes fer el salt americà?
Fa dos anys, un agent observador em va 
proposar marxar als Estats Units per jugar a la 
lliga universitària. El procés comença acceptant 
aquesta representació, l’agent prepara un vídeo 
amb les teves jugades que comença a moure 
entre els diferents equips de la lliga universitària 
americana. Després els entrenadors interessats 
contacten amb tu directament i fas entrevistes. 
Finalment alguns t’ofereixen la beca per estudiar 
i jugar a les seves universitats.

I per què Detroit?
Jo tenia clar que volia anar a una ciutat i a nivell 
d’estudis i bàsquet la universitat de Detroit té 
una bona referència. A part, quan vaig parlar amb 
l’entrenadora em va donar molt bones vibracions. 

Estàs vivint el somni americà?
Tinc una beca que em permet combinar estudiar 
a la universitat, ara estic a primer de carrera i jugar 
a la lliga universitària de la divisió 1, la de més alt 
nivell. Estic encantada de la ciutat i la universitat. 
És veritat que el nivell esportiu és molt alt, però 
a l’equip tothom és molt disciplinat, aquí es creu 
molt en la cultura de l’esforç. Però en cap cas, pots 
deixar els estudis de banda, perquè necessites 
una nota mínima per poder jugar. Això motiva a 
l’esportista a estudiar. 

No em volia perdre l’experiència i també volia 
aprendre anglès. Conèixer una nova cultura, viure 
fora de casa... però, sobretot tant acadèmicament, 
com esportivament podia fer un salt endavant 
que em proporcionaria un futur millor.  

Com veus l’esport femení?
A Catalunya, la diferència entre l’esport femení 
i masculí és molt gran. Els nois sempre tenien 
millors horaris d’entrenament, millor equipació, 
millors condicions de viatges... en definitiva, 
sempre han tingut més diners. És veritat que a 
poc a poc les coses van canviant, però encara 
ens queda un llarg camí per recórrer. Aquí als 
Estats Units no es nota tant la diferència, sobretot 
perquè els clubs tenen més diners i es poden 
permetre unes millors condicions per 
a les jugadores.

Com creus que s’hauria de potenciar 
el bàsquet femení?
Necessitem una igualtat real en l’esport. S’han de 
cuidar els petits detalls, tot allò que es fa pels nois 
també s’ha de fer les noies. Una de les coses que 
hem d’aconseguir a casa nostra és augmentar 
el suport a l’esport femení, acabar amb clixés 
que l’esport masculí és més físic i espectacular. 
L’esport femení viu un gran nivell en totes 
les disciplines.

Cada vegada, les dones practiquen més esport i, 
per tant, se’ls ha de donar més visibilitat.
Cal continuar treballant per reduir les diferències 
existents pel que fa a la participació i la 
representació de les dones en l’esport. 

Hem de fomentar la participació de les dones en 
l’àmbit de l’activitat física i l’esport en igualtat de 
condicions que els homes.

Tinc una beca esportiva que em 
permet combinar la meva passió 
pel bàsquet i estudiar en una 
universitat americana

“ “

T’ofereixen molta flexibilitat per 
organitzar-te i poder combinar 
l’esport i l’estudi

“ “
Emma Trawally Porta: 
“NECESSITEM UNA 
IGUALTAT REAL 
EN L’ESPORT” 
La tianenca Emma Trawally tenia clar, 
des de ben petita que si podia jugaria
a l’alt nivell del bàsquet. I amb les idees 
tan clares, i amb només 19 anys, aquest 
estiu passat va creuar l’Atlàntic per 
començar una etapa de quatre anys 
a la University Detroit Mercy a l’Estat 
de Michigan. La possibilitat de poder 
combinar esport i estudis li ha permès 
emprendre aquesta aventura als Estats 
Units, on estudia filologia anglesa i 
alhora juga amb l’equip de bàsquet 
de la universitat 

 Jugadora de bàsquet a la lliga 
universitària dels Estats Units 
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Mestra jubilada
 Unides donant-nos les nostres mans i alçant 

les nostres veus per fer-nos visibles 

Farmacèutica i ex directora de la Societat Coral 
Joventut Tianenca

 Respecte, igualtat i valoració, tres aspectes 
primordials a defensar i lluitar per les dones 

Estudiant i monitora de menjador 
de l’Escola Tiziana

 Aquest 8M reivindico justícia per a totes 
aquelles dones que han estat assetjades física 
i psicològicament 

Presidenta de l’Agrupació Amics 
de la Sardana de Tiana

 Poder sentir l’orgull de ser dones, 
amb el reconeixement a la igualtat 
i a la dignitat humana 

Secretària de la Llar de les persones grans 
 Plena igualtat tant de drets com de deures 

respecte a l’home 

Presidenta del Club de Patinatge 
 Reivindico més inversió i ajuts en esports que 

majoritàriament estan integrats per dones, 
com és el cas del patinatge 

Infermera
 Més lideratge femení en els càrrecs 

de responsabilitat sanitària 

Música i creadora de la plataforma 
@soulsounds_

 Més visibilitat de les dones a la indústria musical 

POSEM CARA AL 8M
Què reivindiques?

8M 8M

Dones de Tiana donen la cara per reclamar els seus drets per aquest 8 de Març, 
Dia Internacional de la Dona Treballadora

Restaurant L’Avi Mingo
 Igualtat salarial tenint la mateixa formació, 

responsabilitat i professionalitat 

TERESA 
ROSÉS

ELI 
CANAS

MARIONA 
BOLÓS

MARIA 
COROMINAS

FÁTIMA 
HIDALGO

SANDRA 
PARODI 

SUSI 
ABANADES

CONSOL 
ROSÉS

DOLORS 
SOLÀ
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UNA VILA COMPROMESA AMB LA PERSPECTIVA 
DE GÈNERE
Tiana ha avançat molt en introduir la igualtat de gènere a l’agenda municipal, en desplegar 
instruments i en impulsar serveis o iniciatives específiques de promoció de la igualtat. Ja s’ha posat 
en marxa el Consell d’Igualtat, l’aplicació del Pla d’Igualtat que es va aprovar el 25N passat i, a finals 
d’any, la vila va treballar per obtenir el distintiu per a la Igualtat de gènere, un reconeixement a la 
implementació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Si vols formar part d’aquest 
canvi, comptem amb tu! El Consell d’Igualtat està obert a tothom qui ho desitgi

El Consell d’Igualtat va néixer al 2019 de la 
necessitat de constituir un òrgan estable i 
permanent de participació de caràcter sectorial 
amb la finalitat de fomentar, coordinar i avaluar 
accions i propostes destinades a impulsar les 
polítiques d’igualtat de l’Ajuntament i d’aquesta 
manera, incrementar la presència i participació 
de les dones en tots els àmbits de la vida social.

Els objectius del Consell són: facilitar que les 
polítiques d’igualtat dona-home i de diversitats 
sexuals i de gènere de l’Ajuntament siguin 
conegudes i debatudes en el sí del Consell, oferir 
un espai d’influència ciutadana en la definició de 
les polítiques públiques, fomentar la participació 
de les dones i persones LGTBIQ i, sobretot, 
proposar i elaborar programes d’actuació que 
serveixin d’eina de treball per al govern en matèria 
d’igualtat dona-home i de diversitats sexuals 
i de gènere.

EL CONSELL D’IGUALTAT 

Crear les condicions necessàries 
i donar impuls a tot un seguit 
d’actuacions per tal de potenciar 
i aprofitar de forma integral els 
valors i capacitats d’homes 
i dones

“

“

És un instrument de participació ciutadana que 
ha de permetre que totes les dones i persones 
LGTBIQ puguin aportar idees i col·laborar en la 
definició del model de poble. 

Per aquest motiu, està configurat per forces 
polítiques que poden no tenir representació 
al Ple de l’ajuntament, entitats ciutadanes, 
organitzacions, persones a títol individual i tots 
aquells agents socials que vulguin formar-ne part. 

T’hi apuntes? Pots inscriure’t a tiana@tiana.cat

Treballar per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

w

DISSABTE 
12 DE MARÇ 
A les 19.00 h 
Sala Albéniz
Cobla ciutat de Girona. 
PRESENTACIÓ DEL CD: 
“DONES COMPOSITORES SELVATANES” 
I TEATRE LÍRIC CATALÀ 
Preu: 10€ 
Col·labora: Agrupació Amics 
de la Sardana de Tiana.

DIUMENGE 
13 DE MARÇ
De 10.00 a 13.00 h
”RUTA LITERÀRIA: BATECS DE DONA” 
Creu de Terme (sortida)
A càrrec de l’Escola d’adults Timó. 
Inscripcions per WhatsApp: 
664 288 665 (Esther) 
697 853 684 (Lourdes)

dia de la 
DONA
2022

Ajuntament de Tiana

DIMARTS 
8 DE MARÇ
A les 11.00 h 
Parc de l’Antic camp de futbol  
INTERVENCIÓ ARTÍSTICA DE 
“LA PARADETA DEL COR”

A les 12.00 h 
LECTURA 
DEL MANIFEST 

A les 19.00 h
Biblioteca Can Baratau
RECOMANACIONS LITERÀRIES 
A càrrec de Laura García. 

DIJOUS 
3 DE MARÇ 
A les 18.00 h
Biblioteca Can Baratau
CONTA CONTES “ZOG” 
A càrrec de Laura Asensio.

DIUMENGE 
6 DE MARÇ
A les 18.00 h
Sala Albéniz 
CONCERT 
dedicat a totes les àvies,
amb Tamara Alexeeva (soprano) 
i Irina Veselova (piano).  
A càrrec de la Llar de Persones Grans. 
Entrada gratuïta. 



 L’Agrupació Amics 
de la Sardana de Tiana   
SEMPRE AL COSTAT 
DE LA DONA
El 8 de març de 2004, celebràvem el 
“Dia Internacional de la Dona” amb un 
concert de dones compositores de sardanes. 
Aquesta iniciativa es va continuar fent, 
fins al 2013 que quasi es varen esgotar la 
producció de les compositores.

L’Agrupació Sardanista de Tiana, amb la 
intenció de trobar vinculacions entre el món 
femení i la sardana, va iniciar uns treballs 
de recerca per saber qui eren les dones que 
donaven nom a diferents sardanes.

Vàrem aconseguir saber qui era la “Colometa” 
d’en Viladesau, l’Angelina” d’en Bou, 
“La més maca de l’envelat” d’en Tarrides... 
i moltíssimes més, fins i tot, algunes 
d’elles varen ser ballades a l’escenari per la 
colla de Tiana “MontRotllana” i cantades, 
acompanyant la Cobla, per la Societat Coral 
Joventut Tianenca (“el Coro”), i la Coral
 de la Virreina.

Guardem ben viu el record de l’espectacle 
“La Música Dona” que vàrem poder gaudir 
el dissabte 7 de març del 2020, just els dies 
d’esclat de la pandèmia.

En aquests moments, quasi de renaixença, 
l’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana, 
el pròxim dia 12 de març, ens ofereix un 
engrescador espectacle musical, que la Cobla 
“Ciutat de Girona” ha fet a propòsit per a la 
nostra Vila. 

Retrobar-nos amb “Dones Compositores” 
amb noves sardanes de registres musicals 
actuals i escoltar el “So de la Cobla” 
interpretant fragments que coneixem bé, que 
ens agraden i ens emocionen, amb boniques 
veus de Soprano i Tenor, serà en tota certesa, 
un gran orgull per Tiana i per tots els vilatans. 
Gaudim-ne.
L’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana,
us hi espera!

8M entitats
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 La Biblioteca   
CELEBRA EL MES 
DE LA DONA
Us convidem a celebrar amb nosaltres un mes 
molt especial i és que al març celebrem el dia 
de la dona, el dia de la poesia i el mes de les 
biblioteques amb DO Alella i ho farem amb hores 
del conte, tallers, recomanacions literàries 
i molt més!

Per cert, sabeu què és un laboratori de lectura? 
És una activitat familiar al voltant de la lectura, 
que ens convida a compartir una estona entorn 
dels llibres. I aquest de març en farem un tot 
celebrant un aniversari molt especial així que no 
us perdeu l’agenda de la biblioteca perquè ve 
carregada d’activitats!
 
Servei de préstec interbibliotecari
Atenció! Informem que el servei de préstec 
interbibliotecari entre les biblioteques de la Xarxa 
de Biblioteques de Barcelona està suspès fins 
a nou avís. A més, podeu continuar fent ús del 
préstec digital a la plataforma eBiblioCat!
Si necessiteu ajuda amb qualsevol d’aquests 
tràmits, apropeu-vos a la biblioteca, i us ajudarem 
amb qualsevol dubte que tingueu.

La menstruació és una funció biològica 
que afecta la meitat de la població. Tot i això, 
sovint ens costa parlar d'ella a causa dels tabús 
que l'envolten. Des dels serveis socials de Tiana 
pensem que és necessari educar sobre tot el que 
afecta la menstruació i fer  divulgació sobre la 
possibilitat d’optar per dels productes d'higiene 
menstrual sostenibles. 
 

Les compreses i tampons són els productes 
més usats i juntament amb els seus embolcalls, 
els seus aplicadors i les seves tires adherents, 
un cop usats, tarden més de 300 anys a degradar-
se i generen un gran impacte mediambiental 
al planeta. 
 
Cada dona pot arribar a fer servir més de 10.000 
tampons i compreses en tota la seva vida fèrtil, 
que equival a 6 kg de residus per any. Només a 
Espanya hi ha més de 13 milions de dones que 
menstruen, la qual cosa es tradueix en 234 milions 
de tampons i de compreses que es llencen 
cada mes. Per tant, anualment, 2.930 milions de 
tampons i compreses van a parar a la brossa. 
En els pròxims 50 anys, es calcula que només 
a Espanya se’n llançaran 146.500 milions.

UNA MENSTRUACIÓ SOSTENIBLE ÉS POSSIBLE! 
No existeix la solució perfecta ni totalment innòcua a nivell ambiental, però a dia d’avui, 
tenim mètodes més sostenibles que els tradicionals tampons i compreses

La solució passa per utilitzar productes 
reutilitzables com ho poden ser la copa menstrual, 
les compreses reutilitzables o les calces 
menstruals. S'ha estimat que l'ús generalitzat de 
la copa menstrual reduiria el 99% dels residus. 

Si el 20% de dones que menstruen a Europa 
optessin per la copa en comptes de productes 
d'un sol ús, es podria reduir gairebé en 100.000 
tones els residus que es generarien per any. 

També és interessant conèixer que algunes dones 
sensibilitzades amb els cicles vitals del nostre 
planeta opten per entregar la sang de la seva 
copa a la terra, amb la consciència de participar 
activament en aquests cicles i contribuir a 
l’equilibri de l’ecosistema mundial. 
 

La conclusió és que es fa necessari implantar 
un activisme menstrual positiu per a la societat, 
que permeti aportar solucions ecològiques 
per millorar el planeta. Us animem a provar 
els diversos productes d'higiene menstrual 
sostenible per construir entre totes poble i un 
món millor. 

Cada dona pot arribar a fer servir 
més de 10.000 tampons i compreses 
en tota la seva vida fèrtil, que 
equival a 6 kg de residus per any 

“ “

Els tampons i les compreses d’un 
sol ús són productes fàcils d'adquirir 
però cal pensar com afecten 
a l’entorn i a la salut 

“ “



 Conferència: 
SABERS DE LES DONES MEDIEVALS 
Teresa Vinyoles i Vidal, professora jubilada 
de la Universitat de Barcelona ens farà una 
reflexió sobre el món que envoltava les dones 
medievals, aprofitant la setmana dedicada 
a “les dones“.
Dia: 3 de març 
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Albéniz 

 Conferència: 
LECTURA TEATRALITZADA: 
DOMICILI INCONEGUT  
(Text inspirat en l’obra de Kressman Taylor).
David Serrano i Blanquer, doctor en filosofia 
i lletres per la Universitat Autònoma de 
Barcelona ens farà reviure un singular aspecte 
de la Segona Guerra Mundial.
Dia: 17 de març
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Pau Casals, biblioteca de Montgat 

 Conferència: 
LES MALIFETES DELS TEMPLERS
Jordi Pisa i Sánchez, llicenciat en història 
per la Universitat de Barcelona ens explicarà 
aspectes dels Templers... malifetes?
Dia: 31 de març
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Albéniz 

Us hi esperem!

Contacte: www.tiny.cc/aeutimo
aulauniversitariatimo@gmail.com
T. 934655675

entitats vila
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EL CAMÍ DELS INFANTS JA ÉS UNA REALITAT!
Comencen les obres del primer tram del Camí dels Infants a l’avinguda Onze de Setembre

El Consell d’Infants, un òrgan de participació 
ciutadana infantil, va començar a treballar fa 
anys el Camí dels Infants i en aquest procés van 
dissenyar el “metrominuto”, un mapa que indica 
el temps i la distància dels principals recorreguts 
dels nens i nenes de Tiana. Pretén incentivar els 
desplaçaments a peu, en bicicleta o patinet, en 
detriment del vehicle, per guanyar qualitat de 
vida i seguretat.

Ara arriba el moment! El traçat del Camí dels 
Infants ja és una realitat. Així, el disseny gràfic 
que van fer els infants marcarà els carrers i espais 
que ells mateixos han identificat com prioritaris 
en el seu dia a dia amb l’objectiu de construir una 
vila més amable, més saludable, més segura, més 
inclusiva i més accessible per a tothom, 
i especialment per als infants.

L’objectiu és promoure la pacificació del trànsit 
i la conscienciació mediambiental, fomentant 
la disminució el nombre de trasllats en cotxe 
a l’escola i altres equipaments. A més, aquesta 
iniciativa no només busca convertir Tiana en 
un poble més sostenible i amable amb el medi 
ambient, també busca que els trasllats a peu 
millorin la salut de la ciutadania i potenciïn la 
cohesió social, el comerç i l’economia local.

Actuació a l’Avinguda Onze de Setembre
S’han iniciat els treballs d’adaptació i senyalització 
de les voreres, mitjançant traçats de pintura 
i senyalització vertical, que permeten convertir 
un espai del carrer, en un pas segur i visualment 
reforçat per a potenciar el seu ús. 

El tram realitzat en una primera fase és el 
comprès entre l’Avinguda Onze de Setembre, en 
el seu límit amb Montgat, fins a la Plaça Jordana, 
girant pel carrer Pep Ventura fins a la intersecció 
amb el carrer Matas i baixant per l'Avinguda 
Ciutadella. 

El camí dels infants és una demanda 
del Consell d’Infants per convertir 
el poble en un espai segur pensat 
a partir de les seves necessitats

“ “

L’objectiu és fer uns recorreguts 
més segurs, més inclusius i més 
accessibles per a tothom, 
i especialment per als infants

“ “

 L'Aula d'Extensió 
Universitària Timó   
ENS APROPA A 
TRES TEMÀTIQUES 
RELACIONADES A FETS 
HISTÒRICS  

L’AJUNTAMENT DE TIANA 
COMENÇARÀ A FER 
SOBIRANIA FISCAL
Tiana començarà a ingressar els tributs 
municipals a l’Agència Tributària de Catalunya 
en comptes de l’Agència espanyola, tal com va 
aprovar per ple el passat 1 de juny de 2021

Tiana es convertirà en un nou municipi català 
que farà sobirania fiscal ingressant els impostos 
a l’Agència Tributària de Catalunya. Per portar 
a terme aquest traspàs fiscal s’ha nomenat a 
Àlex Solé i Carles Ballester com a comissionats 
per començar a treballar en el projecte i aviat 
s’emplaçarà als serveis tècnics per iniciar tots 
els tràmits necessaris. 

La proposta forma part de la campanya per 
la sobirania fiscal de l’Assemblea Nacional 
Catalana, la qual anima a totes les persones 
físiques, empreses, entitats, autònoms, 
administracions públiques, sindicats, patronals 
i partits polítics a pagar tots els impostos a l’ATC 
en comptes de fer-ho a la hisenda espanyola.

L’acord va ser aprovat al Ple Municipal l’1 de juny 
de 2021 a partir de la moció presentada pels 
grups municipals d’ERC, Junts per Tiana 
i JuntsxCatTiana.

Amb aquesta actuació es fa realitat 
l’acord aprovat en sessió plenària 
del dia 1 de juny de 2021 

“ “

Es nomena a Àlex Solé López 
i Carles Ballester Montserrat 
com a nous comissionats 
per treballar i gestionar aquest 
traspàs fiscal  

“ “

vila
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INICI DELS TREBALLS PER A LA CONSERVACIÓ 
I MANTENIMENT DE LA RIERA D’EN FONT
Ben aviat s’iniciaran els treballs de conservació de la llera de la riera d’en Font al seu pas 
pel nucli urbà i d’erradicació de la flora invasora. L’objectiu és recuperar l’espai fluvial de la riera, 
millorar la biodiversitat d’aquest espai fluvial i permetre als ciutadans gaudir d’aquest espai natural

Les actuacions previstes són les següents: 

 Actuar sobre la vegetació de la llera i les ribes per 
millorar la circulació de l’aigua i minimitzar el risc 
d’obturacions ocasionades per l’arrossegament 
de restes vegetals.

 Minimitzar el risc d’inundació de zones urbanes 
i els danys d’un possible aiguat.

 Reduir de forma selectiva la densitat de la 
vegetació i restes vegetals, que actualment es 
troben en un volum elevat a la llera i a les ribes.

Es preveu netejar i desbrossar 
de vegetació, tant la llera com 
les ribes, i deslliurar-la de canyes 
per aconseguir que en casos 
de pluja intensa la riera baixi 
correctament 

“

“

L’Ajuntament ha aprovat el retorn de la gestió 
de la Residència i Centre de Dia Sant Cebrià a 
l’empresa concessionària, Brofar Concesiones 
y Servicios S.L. en un ple municipal extraordinari 
celebrat aquest febrer. 

Des de maig de 2020 que la gestió havia estat 
intervinguda pels fets ocorreguts a l’inici de 
la pandèmia, quan 31 ancians de la residència 
van morir en pocs dies. Llavors, tots els grups 
municipals amb l’abstenció de Junts per 
Tiana van acordar segrestar-ne la gestió 
de manera provisional. 

La mala gestió i l’opacitat en l’accés a la 
informació durant les dues primeres setmanes 
de la pandèmia, i el nombre elevat de morts 
registrats aquells dies, va fer que l’Ajuntament 
emplacés a la Generalitat a intervenir-la de 
manera immediata i que l’alcaldessa, Marta 
Martorell, fos la primera a Catalunya de presentar 
una denúncia contra l’empresa concessionària 
als Mossos d’Esquadra. 
La residència tenia llavors 86 residents, 20 usuaris 
de Centre de Dia i 45 treballadors.

EL PLE DE TIANA APROVA POSAR FI AL SEGREST 
DE LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT CEBRIÀ 
PER UNANIMITAT 
La residència ha estat intervinguda gairebé dos anys poc després que l’empresa que la gestionava, 
Brofar, fos denunciada per la mala gestió de la pandèmia

Durant el temps d’intervenció no hi ha hagut 
cap altre brot al centre, s’ha normalitzat l’atenció 
assistencial i sanitària, s’han resolt aspectes 
econòmics essencials de la contractació, i s’han 
fet múltiples actuacions municipals per regularitzar 
el compliment de molts dels aspectes del contracte 
que l’empresa concessionària no complia. 
La gestió de crisi l’han fet de forma mancomunada 
la regidora Marta Guàrdia, designada expressament 
per a aquesta tasca, el Departament de Salut 
a través de BSA (Barcelona Serveis Assistencials) 
per la part assistencial i mèdica, i el Departament 
de Treball, Afers Socials i família. 

Tot i el retorn, l’Ajuntament ha aprovat constituir 
un grup de treball dins la Comissió de Seguiment 
integrat per representants de tots els grups polítics 
municipals amb la participació de familiars i veïns 
per avaluar el compliment dels acords i aportar 
propostes de millora. L’Alcaldessa ha advertit que 
es continuarà fent un seguiment estret de la gestió 
de la residència a través de la regidora  de Benestar 
Social, Igualtat, Cicles de Vida i Cooperació, 
Gemma Rosés, i la Comissionada de Cicles de Vida, 
Cristina Hernansáez.

 Incidir en la retirada d’espècies de flora 
invasora, especialment de canya americana, 
de manera que els treballs suposin tant una 
millora hidrològica, com ecològica.

 Revegetar amb espècies autòctones 
els marges afectats pels treballs de retirada 
de flora exòtica invasora.
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L’Ajuntament ha posat en marxa aquests 
darrers dies el projecte de reurbanització dels 
trams de vorera pendents al passeig de la Vilesa 
entre el carrer del Telèfon i el carrer de Pau 
Giralt, una de les principals vies del municipi. 

Les obres, que preveuen una inversió de gairebé 
200.000 euros, serviran per millorar les voreres, 
ara malmeses,  l’accessibilitat i per reforçar els 
passos de vianants amb un paviment més alt i 
diferenciat de formigó que els identificarà.  

S’INICIEN LES OBRES DE MILLORA DEL TRAÇAT 
I ELS PASSOS DE VIANANTS DEL PASSEIG DE 
LA VILESA 
Es crearà un sistema de plataformes accessibles per a tothom, nou mobiliari urbà, 
i es millorarà el paviment i la il·luminació

D’aquesta manera es millorarà la seguretat de 
pas dels vianants i es donarà continuïtat als 
recorreguts urbans de la vila. La reurbanització 
contempla un sistema de plataformes que 
permet l’accessibilitat per a totes les persones, 
nou mobiliari urbà, millores en el paviment 
i en la il·luminació. 

La durada prevista de les obres es de 8 
mesos, període durant el qual es produiran 
afectacions de trànsit que seran degudament 
senyalitzades per tal que afectin la ciutadania 
el mínim possible.

comerç

El maig del 2020 en plena pandèmia un grup de 
8 dones de Montgat i Tiana, amb molta empenta i 
ganes de mostrar al món les seves produccions, 
van crear el T&M i en poques setmanes van organitzar 
un petit Showroom per unir sinergies i donar a 
conèixer la feina de cadascuna d’elles. Aquesta 
primera iniciativa es consolidava el 10 de juliol 
i la van anomenar T&M Women Summer Market.
Tot i ser poquetes ja des del principi la idea d’aquest 
grup de dones era consolidar el Market com a punt 
de trobada periòdic per a l’emprenedoria femenina 
del territori, créixer, ampliar-lo a més participants i 
trobar un espai més gran per dur a terme les futures 
edicions. Una visió de futur que les ha acompanyat 
des del principi i que s’ha formalitzat a través de la 
creació d’ADEM (Associació de Dones Emprenedores 
del Maresme).

Ara estan organitzant el 5è Market que tindrà lloc els 
dies 2 i 3 d’abril a l’Espai Tiana Garden Experience, en 
la seva edició de primavera. 
Un Market que pretén ser un aparador per a dones 
que volen mostrar els seus projectes artesans i que 
no tenen un espai on poder-se visualitzar o donar a 
conèixer. El Market sempre està obert a tota mena 
de projectes i emprenedores, tant si estan 
començant, com si estan consolidades, ja que els 
projectes de vida són importants.

Cada nova edició els suposa un aprenentatge i 
millora continues, són moltes hores de feina que 
no es veuen, trobades per arribar a un consens, 
debats que ajuden a créixer, moments de nervis, 
contratemps… però sobretot rialles i bona sintonia 
entre elles, energia positiva per continuar endavant. 

T&M WOMEN MARKET
Emprenedoria femenina

S’anul·laran les barreres 
arquitectòniques“ “

S'hi adaptaran molts més 
passos de viannants“

“
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AGENDA MARÇ 2022
MERCAT SETMANAL 

CADA DIMARTS
De 7.00 h a 14.00 h 

PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL  

FIRA DELS DISSABTES 
CADA DISSABTE

de 10.00 h a 14.00 h 
ALS CARRERS DEL CENTRE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
MARÇ 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: 5, 6, 18, 24 i 30 de març.

Farmàcia MAQUA  Carrer Lola Anglada, 30 
Tiana · T. 93 395 27 06
Dies torns de guàrdia: 3, 9, 15, 21, 26 i 27 de març.

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: 2, 8, 14, 19 i 20 de març.

Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56
Montgat · T. 93 469 08 86
Dies torns de guàrdia: 4, 10, 16, 22 i 28 de març.

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 MARÇ
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 MARÇ
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 MARÇ
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 I 30 DE MARÇ
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

DIUMENGE 20
12.00 H SALA ALBÉNIZ
Cicle d’acords: música en petit format.

DILLUNS 21 
17.30 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Laboratori de lectura: El rebost del cau,
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

DIMECRES 23 
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Poesia musicada, a càrrec de David Requena. 
 
DIJOUS 24
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora del conte: Cuinant poesia, 
a càrrec de Moi Aznar. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.

DIVENDRES 25 
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Club de lectura: Infelicitat perfecta, 
de Peter Handke. Coordina: Toni Sala.

DIJOUS 31 
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Book’s club: The catcher in the rye, 
de J.D Salinguer.  Coordina: David Requena. 
Cal inscripció prèvia.
18.30 H SALA ALBÉNIZ
Conferència: Les malifetes dels templers, 
a càrrec de David Moreno. 
Organitza: Aula d’extensió universitària Timó.

DE L’1 AL 23 DE MARÇ 
BIBLIOTECA CAN BARATAU
Exposició Gara y la energia que nos rodea, 
un projecte expositiu de divulgació innovadora 
sobre la sostenibilitat energètica, a càrrec d’IREC.

DISSABTE 5 
DE 9.00 H A 14.00 H INSTITUT TIANA
Jornada de portes obertes. 
Cal inscripció prèvia. Més informació a la web:  
https://agora.xtec.cat/instiana/

DIUMENGE 6 
18.00 H SALA ALBÉNIZ
Concert a càrrec de Tamara Alexeeva (soprano) 
i Irina Velesova (piano). Dedicat a totes les àvies. 
Entrada gratuïta.

DILLUNS 7
19.30 H SALA D’EXPOSICIONS
Presentació del llibre: Causa General, 
de Jordi Panyella. 
Activitat organitzada en favor dels presos, 
exiliats i represaliats. 
Organitza: Òmnium Cultural, ANC Tiana 
i Consell Local per la República Catalana.

DIMARTS 8 
11.00 H PARC DE L’ANTIC CAMP FUTBOL
Intervenció artística de ‘La paradeta del cor’.
12.00 H LECTURA DE MANIFEST INSTITUCIONAL 
en commemoració del Dia de la Dona
11.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
‘Recomanacions literàries’, 
a càrrec de Laura Garcia de Booklife. 

DIJOUS 10 
17.30 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Club du livre: Barbe bleue, d’Amélie Nothemb. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente.

DIVENDRES 11 
17.30 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
El club de lectura infantil del gomet vermell: 
Capitana Rosalie, d’Isabelle Arsenault, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 

DISSABTE 12 
11.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora menuda: La granja no s’adorm, 
a càrrec d’Ada Cusidó. 
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys. 
Emmarcat dins el projecte: 
Parcs i biblioteques... naturalment!

19.00 H SALA ALBÉNIZ
Presentació del CD: Dones compositores 
selvatanes i teatre líric català, 
a càrrec de Cobla ciutat de Girona. 
Col.labora: Agrupació Amics de la Sardana
 de Tiana.

DIUMENGE 13 
DE 10.00 H A 13.00 H 
PUNT DE TROBADA: CREU DEL TERME
Ruta literària: Batecs de dona,
a càrrec de l’Escola d’adults Timó. 
Inscripcions per WhatsApp: 
664 288 665 (Esther) i 697 853 684 (Lourdes)

12.00 H SALA ALBÉNIZ
Espectacle familiar Bambolines: 
L’arc de Sant Martí i la lluna, 
a càrrec de La mà de l’artista. 
Més informació a: www.tiana.cat

DIJOUS 17 
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora del conte: Pedalant entre vinyes, 
a càrrec de Daina Teatre. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 
Dins el projecte ‘Biblioteques amb DO’.
18.30 H SALA PAU CASALS (MONTGAT)
Conferència teatralitzada: 
Domicili inconegut, per David Serrano. 
Organitza: Aula d’extensió universitària Timó.
19.00 h SALA D’EXPOSICIONS
Presentació dels llibres de Valentí Soler i Martí 
Noy. Modera: Biel Granya. 
Organitza: Òmnium cultural Tiana.

DISSABTE 19 
11.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Taller: Pigments – pintura amb vi sobre ceràmica, 
a càrrec de Marta Arañó de Tinta i Vi. 
Cal inscripció prèvia. Taller per a adults. 
Dins el projecte ‘Biblioteques amb DO’.
D’11.00 H A 12.00 H 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA
Taller de música en família. 
Per a infants de 0 a 3 anys. 
Informació i inscripcions a l’EMMD. 
o al telèfon 93 179 27 97.

DIUMENGE 20
DE 10.30 H A 14.00 H. OBRADOR DE MELMELÀRIA 
(C. Sant Isidre, 13 B) 
Taller de maduixes amb dinar degustació. 
Informació i inscripcions a: melmelaria@gmail.
com o al telèfon 654 106 465.

8M

8M

8M

8M

8M



22

LA REPÚBLICA FEMINISTA
El dia 8 de març commemorem el Dia Internacional 
de les Dones o Dia de la Dona Treballadora, data 
reconeguda per l'Organització de les Nacions Unides 
(l'ONU). Aquest dia reivindiquem el feminisme i 
denunciem el sexisme que impregna la nostra societat. 
Celebrem la lluita de les dones per a la seva participació 
i per la igualtat de drets laborals i econòmics.
El 8 de març de 1875, 15.000 dones es manifesten 
a Nova York per a protestar contra les condicions 
laborals de les empreses tèxtils, i van reivindicar menys 
hores de treball, millors salaris i el dret a votar. 
Es tracta de la primera manifestació massiva de dones, 
sufocada de manera violenta per les autoritats, que 
van aconseguir mantenir les marxes femenines durant 
un temps. Fins a novembre de 1909 no es va tornar a 
convocar una concentració d'aquest tipus. Es va produir 
durant la Vaga de les camiseres o aixecament de les 
20.000, liderades per Clara Lembich, que va tornar a 
donar sentit a la lluita de les dones. Des d'Esquerra 
Republicana de Catalunya defensem una República 
feminista que ha de ser la plasmació d'una societat 
de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les 
responsabilitats, en el qual es garanteixi l'accés de les 
dones en tots els àmbits de representació i presa de 
decisió. La República ha de vetllar per fer efectius els 
drets de les dones en igualtat de condicions en tots 
els àmbits de la vida pública i professional i escometre 
qualsevol discriminació per raó de gènere o de 
dependència per raons socioeconòmiques. 
Una República on les dones se sentin lliures i segures 
per decidir ser mares i sobre el seu propi cos.
El compromís d'Esquerra Republicana de Catalunya 
amb els principis feministes és innegable, i això es 
refrenda amb la creació de la Conselleria d'Igualtat i 
Feminismes la qual està començant a posar en marxa 
diferents accions destinades a la igualtat efectiva entre 
homes i dones. ERC Tiana treballem des del món local 
per poder reduir les desigualtats entre homes i dones 
de Tiana, aquest objectiu l'assolirem amb diferents 
actuacions que ja s'han portat a terme i altres que estan 
començant a prendre forma, les més destacades són: 
- El Pla d'Igualtat de Tiana, document marc que 
estableix les bases per treballar la transversalitat de 
gènere en totes les polítiques municipals.
- El protocol de seguretat contra les violències sexuals 
en entorns d'oci nocturn, el qual s'està elaborant des 
de fa temps i esperem que aviat estigui aprovat.
- El Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament de Tiana està 
en la fase de disseny del Pla d'Acció, i està previst que 
es lliuri el document final al juny d'enguany.
Des del Consell d'Igualtat s'està actuant per eliminar 
aquestes desigualtats i animem a tothom que en 
vulgui formar part que s'apunti i aporti el seu punt 
de vista i idees.
Per tot això des d'ERC Tiana ens sumem a la vaga 
convocada pel moviment feminista i animem a 
les nostres militants i amigues a sumar-se a les 
mobilitzacions convocades pels moviments feministes 
així com a participar en tots els actes de commemoració 
del 8M que s'han organitzat des de l'Ajuntament.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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EL 8 DE MARÇ ES 
COMMEMORA EL DIA 
INTERNACIONAL DELS DRETS 
DE LES DONES   
Per nosaltres, una societat que aspira a ser realment 
democràtica i socialment justa no es pot permetre 
que la meitat de la població, les dones, siguin 
discriminades de manera estructural i pateixin 
violència masclista pel simple fet de ser dones.

Reivindiquem amb orgull socialista i feminista que 
les dones comptem amb un Govern estatal feminista 
que impulsa polítiques com el Pacte d’Estat contra 
la violència de gènere i legisla contra el síndrome 
d’alienació parental i la violència vicària i per la 
protecció dels infants orfes de violència de gènere.

El PSC és l’únic partit que ha prioritzat sempre 
i per damunt de tot, les polítiques feministes. 
Les dones només han avançat en l’assoliment de 
drets quan ha estat el partit socialista al govern, 
sigui a l’Estat o als ajuntaments. I ho tornarem 
a fer a la Generalitat.

La igualtat entre dones i homes és un dels nostres 
principals objectius polítics. En l’àmbit laboral queda 
molt camí per recórrer fins aconseguir la igualtat real 
i efectiva de les dones. Tanmateix, la reforma laboral 
recentment aprovada pel Govern de l’Estat millorarà 
la qualitat en el treball i reduirà la bretxa de gènere 
que existeix en el mercat laboral espanyol. 

A Tiana, disposem d’un òrgan municipal per treballar 
i desenvolupar projectes relacionats amb la igualtat, 
la lluita contra les violències masclistes i on aplicar 
la perspectiva de gènere a les polítiques del nostre 
poble. El Consell d’Igualtat creat durant un govern 
socialista l’any 2017,  és un espai obert a qualsevol 
persona, entitat o empresa que es vulgui implicar 
en la igualtat de drets i la justícia social. 

Des d’aquí volem posar en valor la tasca feta 
des del Consell d’Igualtat on s’han portat a terme 
diferents actes, accions, mocions, formacions i 
xerrades. Així mateix, és d’on sorgeixen els diferents 
actes i manifests dels dies més assenyalats com 
el Dia de la dona, el Dia contra la violència masclista 
i el Dia de l’orgull LGTBIQ+. 

Per acabar una frase d’Angela Davis, figura 
especialment rellevant pel que fa a la lluita feminista 
i a l’activisme polític: 
“No estic acceptant les coses que no puc canviar, 
estic canviant les coses que no puc acceptar”.

tiana’t

RETORN DE LA RESIDÈNCIA DE 
SANT CEBRIÀ 
Podríem dir que la notícia municipal  d’aquest mes de 
febrer és el retorn de la Residència de Sant Cebrià a 
l’empresa adjudicatària BROFAR.

Després d’un primer Ple Extraordinari, anul·lat “in 
extremis”   atès que el govern no havia consensuat 
cap acord ni amb els familiars ni amb l’oposició, el 
dia 23 de febrer també en un Ple extraordinari,  els 
familiars dels usuaris de la residència, l’empresa 
concessionària  així com els  partits de l’oposició van 
propiciar que s’aprovés el retorn de la Residència.

En aquest temps tan dolorós per a les persones que 
han sofert la mort del seus estimats familiars,  el 
nostre partit ha estat donant suport als familiars de la 
Residència.  Però també és cert que ara s’ha d’iniciar 
una nova etapa, és el moment que el concessionari 
torni a reemprendre la seva activitat i que la pugui 
desenvolupar d’acord amb els estàndars d’eficiència i 
d’eficàcia que marca l’acord que hem signat.

Volem donar un vot de confiança a l’empresa però 
també estarem amatents,  a través de la Comissió 
formada pels grups polítics, familiars i entitats, perquè 
s’obtinguin les certificacions Norma UNE 158101, 
158201 i la 9001, com es requereix a una empresa 
homologada per certificació UNE, en un temps 
record.

Amb aquest retorn ens agradaria que s’obrís 
una nova etapa, que es creïn sinergies i ponts de 
comunicació que facilitin l’entesa per poder retornar 
el benestar, en el sentit més ampli de la paraula, als 
usuaris, i que els familiars recuperin la confiança 
amb l’empresa i que aquesta tingui l’oportunitat 
de demostrar la professionalitat i la competència 
en el desenvolupament de les seves funcions, com 
anteriorment ja havia fet. 

Pensem que és bo per al poble que tota l’oposició 
hagi sabut trobar els punts d’acord i hàgim potenciat, 
juntament amb els familiars dels residents, el 
desenllaç satisfactori d’un greu problema que afecta 
a tota la ciutadania.

Acabem de saber que Rússia ha envaït Ucraïna, 
condemnem aquesta invasió, condemnem la 
violència i lamentem profundament que la política i 
la diplomàcia no hagin estat capaces d’evitar la mort, 
el dolor i l’empobriment, a tots nivells, de les persones 
que volem viure en pau. La guerra és una vergonya 
per a tota la humanitat.

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana
juntspercatalunyatiana.cat  
tiana@junts.cat

@JxCatTiana

juntspercattiana

@juntspercatalunyatiana

TIANA PER LA PAU

El poble de Tiana està compromès amb la pau i amb 
la resolució no violenta dels conflictes. Així s’ha 
demostrat en les mobilitzacions de solidaritat amb 
Bòsnia davant el conflicte dels Balcans, en contra 
de la Guerra de l’Iraq o a favor de l’acollida de refugiats 
i migrants a Europa arran de la Guerra de Síria. 

L’Espai Cultural es converteix aquests dies en un espai 
de reflexió entorn a la pau. Una quinzena d’artistes del 
poble exposen les seves obres en una mostra col·lectiva 
que vol seu un clam contra la guerra.

Que després de tot el que hem vist i patit hi hagi líders 
que emprenguin guerres és demencial.

L’exposició compta amb les obres de Mario Tarragó, 
Àlex Cervantes, Bianca Batlle, Àlvar Suñol, 
Raimon Sunyer, Lola Anglada, Josep Santilari, 
Jordi Santamaria, Josep Mª Galceran “Fletxa”, 
Ricard Aymar, Enric Monreal, Miquel Gelabert, 
Marc Soldevila, Clàudia Winter, Anna Ferreria i textos 
de Primitiva Reverter i Pau Riba.

Les obres de l’exposició evoquen la cultura de la pau. 
La mostra inclou un racó per a l’expressió col·lectiva 
amb l’arbre dels desitjos on els visitants podran deixar 
els seus textos i pensaments.

I va començar a caure una fina pluja sobre morts i 
ferits, sobre homes espantats, exhausts, vacil·lants, 
com si els estigués dient “Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha 
prou, humans!... Pareu… Recapaciteu. Què esteu fent?”
Guerra i Pau (1869), Lev Tolstoi.

El poblet de la meva infància era femení. De dones. 
No recordo veus masculines. Ho tinc molt present: 
la guerra la relaten les dones. Ploren. 
El seu cant és com el plor.
La guerra no té cara de dona (1985), 
Svetlana Aleksiévitx.

La mostra s’inaugura dissabte 5 de març, a les 12 h, 
i es podrà visitar fins a finals de mes.

Hope, 
de Mario Tarragó
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