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l’editorial

Benvolguts tianencs, benvolgudes tianenques,

S’acostava Nadal i ens aferràvem a la idea 
de poder fer, per fi, un Nadal com els d’abans, 
abans que tot això sacsegés les nostres vides. 
Després de mesos estranys i d’anar adaptant-nos 
a mesures i més mesures, vèiem la llum al final 
del túnel. 

I, a les portes de les festes, tornem-hi altra vegada; 
un nou pas enrere. Internament, volem creure 
que serà abans del gran salt endavant. 
Però mentrestant, tornem a estar amb la mirada 
posada als contagis i patint pels més delicats 
del nostre entorn.

I, tot i això, ho hem fet, com fa mesos que ho fem 
i que ho feu. Hem adaptat cada activitat de Nadal 
a les possibilitats que oferia la pandèmia. 

Hem encès els llums del carrer amb l’ajuda de la 
gent d’Aspasmoti, hem estrenat un Parc de Nadal, 
encara que amb menys activitats, hem adaptat 
la cavalcada perquè sigui segura, hem obert un 
Calendari d’Advent de ruta pels comerços, hem 
pogut portar la carta de Reis a la patgessa que 
ha visitat la Virreina i hem pogut gaudir del Jisàs 
de Netzerit d’en Pau Riba, encara que sigui amb  
menys aforament.

Per això, aquest any 2022, és moment d’agrair. 
Agrair-vos a tots i totes els que heu fet possible 
que puguem celebrar Nadal; participant, 
treballant, passejant, gaudint... A la suma 
d’uns i d’altres. Perquè no ens oblidem que ara, 
després de vint mesos de sentir-nos estranys, 
hi ha coses que hem de continuar fent. 

Hem de trobar la manera per sostenir-nos 
entre uns i altres. Podem REGALAR PETONS, 
els podem bufar, llançar, embolicar, enviar...  
#regalapetons: Gràcies per mantenir l’esperit 
nadalenc a Tiana!

Marta Martorell
Alcaldessa de Tiana
@_martamartorell
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de cara

El dia de Sant Esteve vam poder veure a Tiana 
Jisàs de Netzerit. Com ho vas viure?
Bé, content. Vaig tenir la sensació que el públic 
xalava, gaudia i s’ho passava bé. Vaig notar 
que ho entenia, que a vegades és una mica 
recontracomplicat tot el lio aquest que em faig 
amb el present, el passat, el futur i la guerra de 
les galàxies (riu). Però bé… jo crec que va ser un 
bolo guapo.

Malgrat la teva salut, has decidit mantenir 
l’agenda de concerts programada. 
Com t’ajuda psicològicament?
M’ajuda positivament. És una manera de 
mantenir-me viu, en marxa. Jo, quan trepitjo un 
escenari, quan poso els peus damunt les tables de 
l’escenari, em passen tots els mals, saps? Soc una 
mena de monstre deformat per l’escenari. Tingui 
el que tingui al damunt, poso el peu a l’escenari i 
tururut violes: desapareix tot i apareix el bon rotllo.

Ara, si fas la vista enrere, com han sigut aquests 
54-55 anys com a artista, des del Grup de Folk?
Ho poses molt difícil això, han passat 50.000 
coses! (Riu). He fet un munt de discos, he escrit un 
munt de llibres... en fi, he estat en marxa. Jo el que 
no concebo de cap manera és estar aturat. El paro 
no está hecho para mí, el paro no me para.

I mai millor dit, perquè la teva carrera no 
sembla tenir aturador; ara amb nou disc. 
Parla’ns d’aquesta nova idea amb 
l’Orchestra Fireluche.
Mira, m’enganxes aquests dies editant un tema 
nou que estic fent pel nou disc que es dirà Segona 
Florada. Aquesta col·laboració amb els Fireluche 
està “al rojo vivo” que diuen els castellans.

Què creus que has aconseguit aportar amb 
la teva música? Et consideres tu mateix 
un referent?
(Reflexiona uns segons en silenci). Sí. Jo també 
he tingut els meus referents, eh? No sé... així per 
sobre, se m’acut Bob Dylan, The Beatles, Frank 
Zappa... En definitiva, he tingut bastants referents 
i jo m’he anat fent el meu propi estil, gairebé la 
meva pròpia marca. I sí, crec que ara, aquesta 
marca sí que està influint. Entre altres coses, 
perquè tant en Jaume Sisa com jo, som pioners. 
Abans de nosaltres, no hi havia res, no hi havia 
ningú. Veníem del desert franquista i ni tan sols 
recordàvem quina mena d’instruments tocaven 
els nostres avis abans de la guerra.

EL NADAL 
TRANSGRESSOR 
DE PAU RIBA
La Sala Albéniz va tornar a acollir per Sant 
Esteve, l’obra El Jisàs de Netzerit

El dia de Sant Esteve la Sala Albéniz de 
Tiana va acollir el clàssic Jisàs de Netzerit, el 
muntatge de Pau Riba que, en companyia 
dels també tianencs De Mortimers, s’ha 
convertit en tota una tradició. L’obra, 
programada de nou per l’Ajuntament, és 
un xou volgudament irreverent, a mig camí 
entre el concert, el monòleg i un espectacle 
de pallassos, amb l’humor i la sàtira com a 
fils conductors.

Gairebé 20 anys després, Jisàs de Netzerit 
es manté com a mostra genuïna de l’esperit 
transgressor de l’artista afincat a Tiana. 
Enguany, tot i el seu delicat estat de salut, 
ha tornat a fer les delícies dels assistents 
presents des de dalt l’escenari. Aquesta 
vegada amb una reducció d’aforament del 
70% per les exigències del Procicat. 

PAU RIBA, 
“QUAN POSO EL PEU A L’ESCENARI, 
TURURUT VIOLES: DESAPAREIX TOT 
I APAREIX EL BON ROTLLO”

tiana’t
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Entrevista d’Adrià Rosell (Estudi de comunicació Intus, S.L.)
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l’entrevista tiana’t

MAR NICOLÁS: “EL TEATRE ÉS UNA PODEROSA 
EINA EDUCATIVA I DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL”
La pedagoga i actriu afincada a Tiana col·labora 
en diversos projectes teatrals locals

Quin és el projecte que més t’apassiona?
La creació escènica és on hi dedico moltes hores, 
però també als projectes socials i comunitaris. 
M’agrada molt parlar de “Vitamina Teatre” que 
vam començar l’octubre de 2021 a la Llar de 
Persones Grans de Tiana. És un projecte que té 
com a objectiu oferir una experiència formativa 
i terapèutica a les persones grans a través del 
teatre. Les sessions de “Vitamina teatre” estan 
orientades a desenvolupar el joc, l’expressió 
corporal, la memòria, la psicomotricitat, la 
creativitat, i la imaginació, i a més a més, a fer 
amistats i a ajudar-nos a entrenar el sentit de 
l’humor i l’alegria. Hi participen 14 persones 
(4 homes i 10 dones) i es fa els dilluns de 18 a 
19.30h, però no cal tenir experiència prèvia en 
fer teatre, només ganes de compartir una bona 
estona i fer amistats. L’objectiu és poder dur el 
projecte a altres poblacions.
 
Per què treballar amb la gent gran?
Com a pedagoga i durant més de vint anys, 
he utilitzat el teatre en diversos col•lectius. 
Ara fa cinc anys vaig començar a treballar amb 
persones grans i és molt enriquidor. Els espais 
de sociabilització generen un impacte molt 
positiu en la salut de les persones. El teatre és una 
poderosa eina educativa i de transformació social, 
ens permet trobar-nos en comunitat, riure, jugar, 
crear col·lectivament i generar processos artístics 
que reforcen la genialitat de les persones. 
Amb l’acció teatral aprenem a comunicar-nos, a 
expressar-nos, a escoltar i també a interpretar allò 
que sentim i vivim. Quan fem teatre podem treure 
el personatge o personatges que tenim a dins, 
i això és un descobriment divertit i fascinant.

 
Les persones grans, són precisament les més 
tocades per la pandèmia, com ho vius això?
Si, segueix sent un dels col•lectius més 
vulnerables, la pandèmia ha accentuat aquest 
fet, i com a societat crec que hem de revisar 
les nostres prioritats, reconduir les polítiques 
socials cap a aquest sector i reduir les distàncies 
generacionals. “Vitamina Teatre” és una iniciativa 
per explorar i treure a la llum tota la força 
creativa que hi ha en les persones grans que 
viuen en aquest poble. Us asseguro que a la Llar 
de Persones Grans hi ha un jardí d’expressions 
artístiques sorprenents. I és que crec, com deia el 
dramaturg Augusto Boal, que fer teatre il·lumina 
l’escenari de la nostra vida. 

Com explicaries què és la Festa dels Racons, 
de la qual en formes part? 
És un festival d’arts escèniques que el maig del 
2022 arribarà a la seva vuitena edició i que es duu 
a terme en espais amb encant o emblemàtics de 
Tiana. Està promogut pel teixit cultural i popular 
de Tiana. L’actual equip de producció som quatre 
persones que durant mig any treballem per 
programar espectacles de disciplines artístiques 
diferents com són el teatre, la dansa, la poesia, 
la música, les titelles, el circ o l’òpera. 

Però no pares, aquest no és l’únic projecte 
al qual participes…
He establert vincles amb la població veïna, 
i des de fa 2 anys, soc membre del grup gestor 
del Banc de Temps de Badalona, una iniciativa 
popular d’intercanvi de coneixements i recursos 
amb més de 80 usuaris i usuàries. 
Recomano a tothom fer-se’n usuari!.
 
Com veus Tiana?
És un poble viu, amb un potencial cultural i 
artístic impressionant. Les entitats culturals i les 
persones que hi participem tenim la capacitat 
de desenvolupar iniciatives de qualitat i moltes 
d’elles ja són tota una tradició. Els temps són 
difícils, però l’esperança forma part del tarannà 
de molta gent d’aquesta vila. Cal que ens reunim, 
que fem caliu perquè aquest pròxim 2022 sigui 
una nova aventura a la qual s’hi vagi sumant 
més gent. 

Com deia el dramaturg 
Augusto Boal: fer teatre il·lumina 
l’escenari de la nostra vida

“ “

La Mar Nicolás és pedagoga, actriu, creadora 
escènica, elabora projectes de teatre comunitari 
i també és locutora. És la veu de l’Elsa de Frozen 
en català. Viu a Tiana des de fa tres anys i mig 
on va arribar per atzar, abans vivia al Montnegre 
fent de masovera a diverses masies. Participa en 
tres companyies teatrals; una d’internacional, 
Insectotròpics i dues de locals, Carro de Somnis 
i la Companyia Dolçamar, de la qual n’és 
directora. El proper 9 gener a les 12h presenta a la 
Sala Albéniz el seu espectacle familiar de teatre 
gestual i clown “La Frontera inesperada”, 
que parla de la manera en què ens relacionem 
les persones, dels conflictes i de la força de 
l’amistat. I mentrestant, encara té temps de fer 
arribar l’art del teatre a la llar d’avis de Tiana amb 
el seu “Vitamina Teatre”.
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Entrevista de Ferran Figueras (Estudi de comunicació Intus, S.L.)



Tiana Negra tiana’t

El festival repeteix algunes de les seves activitats 
estrella com la cadira d’orelles, les taules de 
novetats acompanyades de la música del saxo 
de Pau Sanchís, les xerrades de true crime amb 
periodistes especialitzats en successos o el 
concurs de relats negres en col·laboració amb 
la Biblioteca Municipal de Tiana. Però estrena 
també activitats noves com el Gran Trivial de 
Tiana i una dramatització de contes negres a 
càrrec d’Inés MacPherson.

Torna doncs el Tiana Negra, que celebra la seva 
desena edició com el festival pioner en català 
i que ha experimentat un creixement progressiu. 
Ha contribuït sens dubte a l’auge del gènere 
de literatura negra en llengua catalana dels 
últims temps. 

La biblioteca se suma a la celebració amb una 
oferta per a tots els públics:

- Al Club de lectura comentarem el llibre La 
cervesa de la Higsmith. Un llibre de relats de 
vuit escriptores de novel·la negra catalana que 
li reten homenatge. Dimecres 12 de gener.
 
- El Club de lectura infantil s’estrena amb un 
clàssic de la nostra literatura infantil i juvenil i hi 
comentarem el llibre L’assassinat del professor 
de matemàtiques, de Jordi Sierra i Fabra. 
Divendres 14 de gener a les 17.30 h.

-Us convidem a participar a un Taller de 
relats curts a càrrec de l’escriptora Susana 
Hernández, que ha guanyat diversos premis  
de relat, novel·la i poesia, i que imparteix tallers 
d’escriptura des de 2011. A més, els participants 
més agosarats tindran l’oportunitat de llegir el 
seu relat al festival Tiana Negra. Els dies 18 i 19 
de gener, de 18 a 20 h.

-Podeu participar al Joc de pistes i enigmes 
que organitzem per a l’ocasió. Estigueu atents 
a les xarxes i al web i podreu guanyar un lot de 
llibres! Del 17 al 21 de gener.

DEU ANYS DE 
LITERATURA NEGRA A 
LA BIBLIOTECA

www.biblioteca.tianat.cat
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Ja han passat deu anys d’aquella primera edició 
del Tiana Negra en què va començar un festival 
convertit any rere any en un mirall de la literatura 
negra catalana. En aquest temps han passat pel 
Tiana Negra prop de 10.000 persones, uns 200 
autors i autores i s’han fet unes 300 activitats 
en total. 

Durant aquests 10 anys el festival ha tingut 
moments i activitats molt importants, com la 
creació del Premi Memorial Agustí Vehí Vila de 
Tiana en la segona edició, l’any 2014; diversos 
escenaris com la Sala d’Exposicions del Casal 
de Tiana, la Sala Albéniz del Casal i Can Riera; 
un canvi de direcció el 2019 quan Anna Maria 
Villalonga va agafar el relleu a Sebastià Bennasar; 
i moments complexos com la celebració del 
certamen el 2020 en streaming a causa 
de la pandèmia. 

Durant aquest temps el Tiana Negra ha 
mantingut la mateixa empenta i il·lusió per 
promocionar la literatura negra en català i fer-li 
el lloc que es mereix. 

DEU ANYS DE TIANA NEGRA: UN REFERENT DEL GÈNERE 
La Sala Albéniz serà la seu principal el 21 i 22 de gener

El Tiana Negra ha preparat una edició molt 
especial que tindrà lloc els dies 21 i 22 de gener 
a la Sala Albéniz del Casal de Tiana. 

Per commemorar els deu anys, el Tiana Negra 
canvia d’imatge i de logotips. A més, estrena 
també nova web molt més interactiva i 
actualitzada. No podria haver-hi celebració sense 
la presència de totes les persones que han estat 
imprescindibles al llarg de tot aquest temps de 
certamen. I a més, a la inauguració el divendres 
21 comptarem amb la presència de Sebastià 
Bennasar, la presidenta del Parlament Laura 
Borràs, la consellera de Cultura Natàlia Garriga i 
alguns autors premiats en les darreres edicions.

El Tiana Negra recupera la presencialitat 
i la seva ubicació clàssica, la Sala Albéniz. 
No deixarà de banda, però, el format en línia 
després de la gran repercussió del festival 
de l’edició anterior amb un gran èxit de 
visualitzacions a YouTube. Un format que ha 
vingut per quedar-se al Tiana Negra. 

I per a l’ocasió, el festival ha preparat un 
programa a l’alçada de l’efemèride amb noms 
importantíssims de la literatura negra catalana 
actual com Rosa Ribas, Andreu Martín, 
Tura Soler, Xiulo Ricardo Trigo, Silvia Mayans, 
Jordi Colonques, Ludmilla Lacueva, Biel Cussó, 
Joan Miquel Capell, Albert Plans, Rafael Vallbona 
i Salvador Balcells entre d’altres. 

I més que mai el festival serà molt present 
a les xarxes socials, a través del blog 

http://tiananegra.blogspot.com 

 També podreu consultar el 
Facebook (www.facebook.com/tiananegra) 

el Twitter (@tiananegra) del festival 
i Instagram del Tiana Negra a @tiana.negra 
on aquestes darreres setmanaes s’hi han fet 

directes amb els protagonistes 
del certamen. 

El Tiana Negra recupera la 
presencialitat i la seva ubicació 
clàssica, la Sala Albéniz, però manté 
també el format en línia amb 
streaming a través del Youtube 
de l’Ajuntament

“

“

El Tiana Negra està d’aniversari! El festival de 
novel·la negra catalana arriba a la seva 10a 
edició amb un certamen molt especial que 
tindrà lloc els propers 21 i 22 de gener de 2022. 
El festival ha preparat un Tiana Negra diferent 
amb un canvi d’imatge total, una nova web 
i una gran festa de celebració el divendres 
al vespre per on hi passaran les persones de 
referència del festival durant aquests deu anys. 
A més, el programa d’enguany està encapçalat 

per alguns dels noms més importants del 
gènere negre, com Rosa Ribas, Andreu Martín, 
Xiulo Ricardo Trigo o Tura Soler, entre d’altres. 
El festival tornarà al seu format presencial i al 
lloc original, la Sala Albéniz del Casal de Tiana. 
Es mantindrà, però, la retransmissió en línia 
a través de YouTube. El Tiana Negra arriba a 
la desena edició convertit en un dels festivals 
literaris més importants de Catalunya i un 
referent del gènere.

Hi particien alguns dels noms 
més importants del gènere: 
Rosa Ribas, Andreu Martín, 
Tura Soler, Xiulo Ricardo Trigo, 
Silvia Mayans...

“ “



el Nadal a Tiana visctiana’t
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EL NADAL MÉS FAMILIAR
Tiana ha viscut un Nadal amb més activitats 
que mai. El tret de sortida de les festes el van 
donar els joves amb discapacitat d’Aspasmoti 
i les actuacions de l’Escola Municipal de Música 
i Dansa i Duo Dance, amb l’encesa de llums 
de l’arbre. 

Com tots sabeu, aquest dos darrers anys han estat 
molt, molt durs i complicats. Per a nosaltres, ha 
estat encara una mica més dur. Les mascaretes, 
l’aïllament social, la salut fràgil i les restriccions, 
han fet que tots els avenços i tots els progressos 
aconseguits durant aquests anys, s’hagin vist de 
cop i volta estroncats i en alguns casos, fins i tot 
hem vist un retrocés en les habilitats socials dels 
nostres nois i noies d’ASPAMOTI; un retrocés en el 
comportament i l’autoestima. 

I amb l’encesa de llums de l’arbre de Nadal es va 
encendre alguna cosa més dins la nostra entitat.  

Feia temps que els nois i noies d’ASPAMOTI no se 
sentien tan feliços, útils i valorats com el passat 11 
de desembre. Van tenir l’honor de donar el tret de 
sortida a les festes de Nadal del nostre poble amb 
l’encesa de les llums del carrer. 

Un acte simbòlic que ha permès no només tornar 
a veure la il·lusió i el seu somriure més sincer, sinó 
el reconeixement a les seves ganes de formar part 
del dia a dia de la nostra societat. 
Segur que en un moment o altre, tornarem a 
coincidir i esperem poder gaudir i participar de 
totes les activitats que es fan al nostre poble.
Donar visibilitat al nostre col·lectiu és vital pel 
futur d’una societat més amable, més integradora 
i més inclusiva. Gràcies a tots els que ho heu fet 
possible i gràcies al poble de Tiana per compartir 
un dia tan especial amb tots nosaltres. Esperem 
comptar sempre amb el suport de les institucions 
i amb la complicitat i la confiança de tots els 
tianencs i tianenques.

Famílies d’ASPAMOTI, associació de pares i mares 
dedicada a joves amb discapacitat intel·lectual 
de Montgat-Tiana

Temps per regalar 

PETONS 

#regalapetons

Temps per regalar 

PETONS 

#regalapetons

Hi va haver Fira de Nadal, activitats a la biblioteca 
i la novetat del Parc de Nadal, encara que més 
reduït per la pandèmia. La patgessa va visitar per 
primera vegada la Virreina i els Reis van haver 
d’acabar la cavalcada a l’Antic Camp de Futbol per 
evitar aglomeracions.

UN ANY DE DIFICULTATS AFEGIDES
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LA LLAR DE PERSONES GRANS 
INCERTESA I ESPERANÇA 
Quan arriba el final de l’any és el temps de fer el 
recompte del que ens han donat i ens han tret els 
darrers 365 dies, també és temps de fer propòsits 
per al nou any que comença. Ens toca viure una 
experiència inesperada a causa de la Covid i les 
seves variants que no podíem ni imaginar, 
amb una incidència punyent especialment en 
el nostre col·lectiu.

Creiem que les persones grans, malgrat els 
resultats devastadors, podem revertir els efectes 
de la pandèmia amb la nostra millor arma;  
la intel·ligència. O sigui; amb la vacunació, 
les mascaretes, la distància i molta precaució.

Haurem de patir aquests efectes un llarg període 
de temps, però és molt important que no visquem 
amb por per minimitzar els efectes psicològics 
que aquesta sensació comporta.

En aquest temps encara és més important tenir 
un espai com el de la LLAR DE PERSONES GRANS 
per relacionar-se, evitar la solitud i practicar alguna 
de les moltes activitats que s’hi fan. Les persones 
jubilades tenim capacitat de fer moltes coses.

Balanç de les activitats del 2021
El 12 de març del 2020 vam tancar la Llar a causa 
de la Covid. Vam patir una gran pèrdua: una de les 
nostres sòcies més participatives i estimades. Tot i 
això, prèviament vam poder fer algunes activitats 
com la visita a la Casa de la Seda, la sortida al 
teatre per veure el musical West Side Story, la visita 
a l’exposició Monet, la celebració del Carnestoltes, 
la xerrada sobre el Bon Tracte a les Persones Grans, 
la celebració de l’enterrament de la Sardina, el 
bingo per Tiana Solidària i el concert de soprano i 
piano a la Sala Albéniz el dia 8 de Març.

Es van anul·lar diverses activitats ja programades 
com la Festa de la Carxofa entre d’altres. I un cop el 
virus atenuat, el dia 1 de març del 2021 es va reobrir 
la LLAR amb de Matins Actius realitzats a l’aire lliure, 
com la petanca, el gimnàs outdoor i les caminades.

Al setembre i passada la Festa Major es van 
reprendre els 17 cursos programats i es van 
celebrar altres activitats com el berenar de Festa 
Major, els campionats de petanca i canastra, 
l’homenatge a tots els Presidents de la Llar, el 
concert de música clàssica, la representació 
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Conferència sobre La guerra aèria a Catalunya
(1936-1939).
L’historiador David Gesalí ens endinsarà en el
paper que va jugar l’aviació durant aquest període
de la nostra història, ja que n’és especialista.
Dia: dijous 13 de gener
Hora: 18.30h
Lloc: Sala Albéniz

Conferència: HATXEPSUT, 
de Reina a Faraó d’Egipte
L’egiptòloga Irene Cordón ens tornarà a fer viure
l’antic món dels faraons a través del personatge
d’HATXEPSUT, considerada la primera dona 
que va ser faraó.
Dia: dijous 20 de gener
Hora: 18.30h
Lloc: Biblioteca de Montgat

L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA TIMÓ S’ENDINSA 
EN LA GUERRA CIVIL I L’ÈPICA DELS FARAONS

Conèixer la història de la Plaça Catalunya
Passejada pels voltants de la Plaça de Catalunya
de Barcelona guiats per l’historiador Rafa Burgos
per descobrir la història d’una plaça tan coneguda.
Dia: dijous 27 de gener 

Els propers dies 4, 5 i 6 de febrer, la Societat
Recreativa Els 9 pins presentarà a la Sala Albéniz 
l’obra que va estar a punt d’estrenar just abans 
que es decretés el confinament, el març del 2020.

“Un aire de família” d’Agnès Jaoui i Jean Pierre
Bacri conjuga comèdia i drama i ens fa somriure
davant de coses que podrien fer-nos plorar. Es
tracta d’una obra on els personatges ens parlen
dels conflictes que cadascun d’ells viu i on podem
veure reflectits com en un mirall el comportament
humà i les dinàmiques familiars.

L’obra està emplaçada en un bar de barri, on
una família es troba com cada divendres per
anar a sopar plegats, però aquest divendres;
serà diferent. A partir d’aquí, els espectadors
es converteixen en testimonis d’una nit en una
família qualsevol. Us hi esperem!

ELS 9 PINS:
“UN AIRE DE FAMÍLIA”  
A LA SALA ALBÉNIZ

Obra: Un aire de família
Dies: 4, 5 i 6 de febrer · Lloc: Sala Albéniz
A càrrec: Societat Recreativa Els 9 pins

Contacte: www.tiny.cc/aeutimo
aulauniversitariatimo@gmail.com
Telf.: 686 174 006

de contes per a nenes i nens Àvies de Conte, la 
sortida al teatre per veure el musical Billy Eliot, el 
tast de vins Quim Batlle, l’excursió a Montserrat, la 
celebració de la Castanyada, el viatge al Cor de la 
Maçoneria, el concert de piano per Jordi Vidiella, 
l’excursió al Castell de Montesquiu, la conferència 
de Seguretat i Gestió de Fraus, la sortida a l’òpera 
de Butxaca La Traviata, el pessebre de la Llar i la 
visita als Llums de Sant Pau.

La perspectiva per a l’any 2022 és d’incertesa 
davant la situació actual i les notícies que ens 
transmeten els entesos. La recuperació serà lenta, 
l’única cosa desitjable és que els nivells de contagi 
i la pròpia malaltia siguin cada vegada menys 
greus per no haver de limitar els nostres drets 
i llibertats.

El nostre desig per al proper any és continuar 
treballant pel col·lectiu de Persones Grans 
de Tiana. 

Jubilades i Jubilats de Tiana: us convidem a 
que ens visiteu per conèixer el nostre programa 
d’activitats culturals, de formació, de foment de la 
salut, de lleure, així com les propostes de sortides, 
les festes i d’altres activitats socioculturals.
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L’Ajuntament iniciarà les obres de remodelació 
i ampliació dels locals associatius de Cal Frares, 
a Can Gaietà, i tindran una duració de 3 mesos. 
L’actuació preveu adequar l’entorn verd de 
l’equipament amb un Bosc Urbà d’espècies 
autòctones i instal·lar-hi un Circuït Pump Track 
per a la pràctica d’esports sobre rodes 
sense motor.

Tiana comptarà aquest 2022 amb uns nous locals 
municipals a Can Gaietà que pretenen donar 
resposta a la demanda de diferents entitats de la 
vila que fa temps que reclamen un espai on poder 
desenvolupar les seves activitats. I a la vegada, 
forma part de l’aposta del consistori per dotar 
d’equipaments arreu del territori.

L’Ajuntament invertirà gairebé 120.000 euros a 
Cals Frares, unes obres que es preveu que s’acabin 
abans de l’estiu i que inclouen la restauració dels 
locals actuals, on ara hi ha el CAU, i la construcció 
de noves instal·lacions que seran funcionals i 
s’adaptaran a les necessitats dels col·lectius 
que s’hi instal·lin. 

CALS FRARES: 
UNA NOVA SEU PER ALS JOVES I LES ENTITATS 

Actuació a l’entorn: 
Bosc Urbà i Circuit Pump Track
A més a més, el projecte inclou adequar l’entorn 
verd de Can Gaietà amb dues noves actuacions: 
una zona verda adequada a la biodiversitat local 
i una zona esportiva. S’hi crearà un Bosc Urbà a 
partir d’espècies autòctones que convertirà la 
zona amb un espai més verd i sostenible. 
Es millorarà el sòl existent, s’instal·larà reg de 
suport i s’hi potenciaran les espècies autòctones. 

L’oci i l’esport són dos pilars molt importants 
vinculats a la gent jove i és per aquest motiu 
que, dins d’aquesta nova zona verda, s’hi crearà 
un circuit per a la pràctica de l’esport amb rodes 
no motoritzat, que s’integrarà dins del nou espai 
natural i on es podrà gaudir d’anar amb bicicleta, 
patinet, patins, skate o longboard. El circuit 
s’ordenarà amb un carril d’un únic sentit que 
afavorirà la convivència de tota mena d’usuaris 
que podran circular a diferents ritmes. 
A la vegada, també s’adequaran algunes zones 
de descans que faran del nou espai natural, 
un espai amable i acollidor.

L’equipament municipal s’ampliarà i el nou espai verd de l’entorn acollirà un circuit no motoritzat 
per a l’esport amb rodes.

comerç

Parellada Sealand és un projecte de present i 
futur fruit de la fusió entre dos immobiliàries. 
Som l’Oriol Moreno, de Sealand, i l’Óscar Vert, 
en Jordi Parellada i en Jordi Puigdomènech, 
de Parellada Immobiliària.

Feia temps que pensàvem en la possibilitat 
d’obrir una immobiliària a Tiana per tal de donar 
un servei a les necessitats actuals, tant pels 
habitants de Tiana, com pels que decideixen 
optar-hi com a nou lloc per viure.

El 2021 ha estat un any estrany i complex que ha 
canviat dinàmiques i n’ha generat de noves. Vam 
decidir iniciar aquest projecte precisament amb 
la intenció de generar una dinàmica nova, tant 
per nosaltres, com pel sector immobiliari a Tiana.
Parellada Immobiliària té més de 25 anys 
d’experiència i principalment actua en l’àmbit 
de Badalona. Tot i això, 2 dels seus 3 socis viuen 
a Tiana, i això va fer que penséssim en poder 

extrapolar part de la nostra activitat a un municipi 
que també coneixem molt bé.

Pel que fa a Sealand, empresa unipersonal lligada 
tradicionalment a l’àmbit turístic, aquest 2021 va 
ser el moment de dur a terme un canvi de rumb. 
Aquest canvi va consistir a apostar més per un 
negoci de proximitat a través de l’associació amb 
Parellada Immobiliària, sòcia amb qui canalitzar 
confluències i sinergies.

El nostre objectiu és oferir un tracte de proximitat 
i el màxim de personalitzat. El nostre valor 
principal és el coneixement real de la situació 
actual de Tiana, i oferir-lo tant a les persones 
que ja viuen a Tiana i desitgen vendre o llogar 
alguna propietat, com als nouvinguts que volen 
prendre aquesta decisió tan important de canviar 
de domicili. Perquè ho facin amb la màxima 
informació i encert.

EL NOU COMERÇ
Nova immobiliària a Tiana: PARELLADA SEALAND
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MERCAT SETMANAL 
CADA DIMARTS

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

AGENDA GENER 2022

DISSABTE 8 I DIUMENGE 9
19.00 H TEATRE ZORRILLA DE BADALONA 
Teatre musical: 
Travessia. Un estel a l’horitzó.
Amb l’orquestra la Coral Joventut Tianenca 
i la Societat Coral La Badalonense, 
creant el cor mixt cor Josep Anselm Clavé. 
Organitza: Federació de Cors de Clavé. 

DIUMENGE 9
12.00 H SALA ALBÉNIZ 
Espectacle familiar: 
Bambolines: Frontera inesperada.
Companyia Dolçamar. 

DIMECRES 12
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Club de lectura Tiana Negra: 
La cervesa de la Higsmith. Diverses autores. 

DIJOUS 13
18.30 H SALA ALBÉNIZ
Conferència: 
La guerra aèria a Catalunya (1936-1939),
a càrrec de David Gesalí. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

DIJOUS 13
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Club du livre: 
Au commencement était la mer, de Maissa Bey.
(Cal inscripció prèvia).
Coordina: Enriqueta de la Fuente.

DIVENDRES 14
17.30 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Club de lectura infantil del gomet vermell: 
L’assassinat del professor de matemàtiques,
de Jordi Sierra i Fabra. (Cal inscripció prèvia).

DISSABTE 15
11.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora menuda: 
La lluna a la finestra,
a càrrec de Sherezade Bardají. (De 0 a 3 anys). 

DIMARTS 18 I DIMECRES 19
DE 18.00 H A 20.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Taller de relats negres,
a càrrec de Susana Hernández. 
(Cal inscripció prèvia).

DIJOUS 20 
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
L’hora del conte: 
Contes de bruixes, ogres i monstres,
a càrrec de Mon Mas.
(A partir 5 anys).

DIVENDRES 21 
19.00 H SALA ALBÉNIZ. 
Tiana Negra. 
10è Festival de novel·la negra catalana.
Més informació a: 
http://tiananegra.blogspot.com

DISSABTE 22
A PARTIR LES 11.00 H SALA ALBÉNIZ. 
Tiana Negra. 
10è Festival de novel·la negra catalana.
Més informació a: 
http://tiananegra.blogspot.com

DIJOUS 27
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Book’s club: The New York trilogy,
de Paul Auster.
(Cal inscripció prèvia).

DIVENDRES 29
11.00 H SALA ALBÉNIZ 
Club de lectura: 
Un fill del nostre temps, d’O.V. Horváth.
Coordina: Toni Sala.
(Cal inscripció prèvia).

DILLUNS 31 
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Llegir teatre: La casa del dolor,
de Víctor Sánchez Rodríguez.
(Cal inscripció prèvia).

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 

DEL 17 AL 21 DE GENER
Joc de pistes i enigmes Tiana Negra. 

Més informació a la biblioteca.
BIBLIOTECA CAN BARATAU

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
GENER 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, 11, 17, 22 i 23 de gener.

Farmàcia MAQUA  Carrer Lola Anglada, 30 
Tiana · T. 93 395 27 06
Dies torns de guàrdia: 14, 20 i 26 de gener.

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: 7, 25 i 31 de gener.

Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56
Montgat · T. 93 469 08 86
Dies torns de guàrdia: 3, 8, 9, 21 i 27 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 5 DE GENER
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 12 DE GENER
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 19 DE GENER
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 26 DE GENER
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
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Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que obliga tots els centres educatius 
catalans a fer un mínim d’un 25% de les classes en 
castellà, des d’ERC Tiana ens adherim totalment al 
manifest Somescola.

Aquest és un nou atac al nostre model d’escola 
catalana i el seu enfocament pedagògic. Aquest 
model ha afavorit la inclusió i la cohesió social del 
nostre país i durant dècades ha garantit la igualtat 
d’oportunitats de creixement acadèmic i personal de 
la nostra infància. Un model àmpliament avalat per la 
societat catalana al llarg d’anys.

És intolerable la intrusió dels tribunals per regular 
el model i la política educativa del país. Són els 
professionals de l’educació, i no els juristes, els qui 
han de determinar quin model d’ús garanteix la 
competència lingüística dels alumnes en cada cas. 
Que un jutge determini de manera arbitrària el 
percentatge d’hores que calen per aprendre una 
llengua és un escarni als professionals de l’educació.

Sentències com la del TSJC abonen arguments 
falsos i perillosos d’instrumentalització política 
de l’educació i de la llengua. Davant d’això, ens 
reafirmem en el fet que l’escola catalana ha estat 
i ha de seguir sent un actor cabdal de la nostra 
cultura i model de país. 

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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UN GOVERN DE TIANA 
A LA DERIVA
A cada pas o acció que dona aquest govern, 
constata i ens carrega de raó perquè vam marxar 
del govern municipal. 

Incompliment rere incompliment de les propostes 
i mocions que s’aproven al Ple Municipal. 
Renúncies públiques d’una regidora que no es 
compleixen. Absència de lideratge polític per presentar 
un avantprojecte de pressupostos per 2022 entre 
d’altres, encàrrecs d’estudis i més estudis sense 
concretar absolutament res i afegir més despesa 
a les arques municipals.

Presa de decisions sense consultar a les parts 
implicades com per exemple, proposar l’encàrrec del 
control de colònies de gats a una empresa privada sense 
parlar amb els i les voluntàries de la nostra estimada 
protectora i abans que entri en vigor la Llei de Protecció 
Animal. Abandonament total de l’Agenda 2030 i això que 
ens consta que Tiana té un bon comissionat, amb molta 
iniciativa i molta feina avançada. Perquè Tiana sigui més 
sostenible, més justa socialment i contribueixi a la lluita 
contra el canvi climàtic s’ha de creure i impulsar.

Molt preocupant la deriva que ha agafat el govern 
d’ERC a Tiana. Ni negociació, ni acords ni pactes 
i presa de decisions unilaterals sense el consens 
necessari amb la resta de forces polítiques. 

Despeses desmesurades per acontentar als amics i 
amigues. L’última que ens hem assabentat a través 
de l’acta de la Junta de Govern del dia 1 de desembre 
és de la contractació d’una assessora en comunicació 
(vinculada a ERC) per valor de 3.701€ per “preparar la 
campanya electoral de 2023” amb l’excusa que és un 
contracte per desenvolupar el Pla de Comunicació que 
ja va costar als tianencs i tianenques 17.000€. 

En total, aquest govern s’haurà gastat més 23.000€ 
en un Pla i assessorament en comunicació sense contar 
les despeses ordinàries pròpies del departament. 
Recordem que ja es va contractar un altre assessor 
durant 6 mesos abans que entréssim a govern. 
Ara també, marxa el secretari municipal que tant ens va 
costar poder cobrir la plaça renunciant a la mateixa per 
“motius personals”. 

En general, una plantilla de l’ajuntament molt molesta 
i la policia local molt tensionada. 
S’evidencia que la vila i el seu govern necessita un grup 
com el PSC. Ordenat, seriós i responsable, amb les idees 
clares i compromès. Que no malbarati recursos públics 
perquè no va d’ideologia, va de bona gestió i vetllar 
per l’interès comú. 

Albert Sales Castell
Portaveu del GM Socialista
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DEL PRESSUPOST A 
L’AJUNTAMENT DE TIANA NO 
EN SABEM RES. EL GOVERN 
D’ERC NI TAN SOLS HA 
INTENTAT NEGOCIAR-LOS  
Aquest any que encetem ho tenim tot per fer, els 
projectes que volíem desenvolupar aquest any 2022 
i també tenim deures i endarreriments acumulats 
dels darrers anys.  

Ja tenim les bases per poder participar en el procés 
d’adjudicació d’habitatges de lloguer. Vull pensar 
que deu ser un cas excepcional que el constructor 
lliuri uns pisos acabats i que l’administració, en el 
nostre cas l’Ajuntament, encara no tingui a punt 
ni les bases pel procés d’adjudicació ni tampoc els 
preus. És del tot inacceptable aquesta mala gestió, 
que perjudica tant les persones que necessiten un 
habitatge com l’economia de l’Ajuntament, atès 
que s’estan deixant de cobrar els lloguers de 18 
habitatges, amb els corresponents pàrquings, 
des de fa uns quants mesos.

No és demagògia denunciar una mala gestió 
escandalosa, igual que no ho és denunciar els 
milers d’euros que està perdent cada mes 
aquest Ajuntament.
Per altra banda, esperem que tinguem aviat un nou 
secretari d’Ajuntament atès que el que havia vingut 
fa tot just 4 mesos, abans de Nadal va presentar 
la seva dimissió. Esperarem que l’alcaldessa ens 
expliqui quins són els motius que han dut al 
secretari a prendre aquesta decisió irrevocable. 

En el darrer Ple també es van plantejar una sèrie de 
preguntes sobre la residència de Sant Cebrià alhora 
que es va demanar que es reunís el Consell Assessor 
per a la Residència. Aquest tema s’ha de resoldre 
pel bé de les persones usuàries de la residència 
i també pel bé de tots, perquè mantenir aquest 
segrest sense trobar una alternativa viable, està 
perjudicant el bon funcionament i el bon nom tant 
de la residència com de l’Ajuntament.
Finalment, per si no teníem prou conflictes judicials, 
el govern municipal ha comunicat al Ministeri Fiscal 
una infracció urbanística molt greu, sense haver 
resolt l’expedient que havia iniciat ni haver tingut 
en compte les al·legacions presentades per part del 
possible infractor.

Hem canviat d’any, però a Tiana seguim amb els 
mateixos problemes pendents de resoldre, amb el 
mateix tarannà i amb el mateix neguit de veure que 
es fan les coses tard i malament.
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EL RESUM DE L’ANY 2021
Ara fa un any que l’Ajuntament va entrar en caiguda 
lliure. La introducció de vots per part de l’alcaldessa 
manipulant els pressupostos participatius va 
desencadenar una crisi i un seguit de despropòsits 
polítics fins ara mai vistos a la història local, que 
ha acabat en un govern en minoria, aliat amb una 
regidora trànsfuga, i amb la renúncia del secretari 
municipal només dos mesos després d’accedir al 
càrrec. En 90 anys d’història, l’Ajuntament de Tiana 
ha tingut 3 secretaris municipals. En els últims 9 
mesos de l’actual govern, també n’ha tingut 3. 
La dada és prou significativa per veure en quin 
moment es troba el consistori i el poble. 

La paràlisi institucional afecta el dia a dia del poble, 
que afronta l’any 2022 sense pressupostos. L’equip 
de govern encara no n’ha dit res als grups. 

El resum d’aquest any 2021 a nivell polític el centra 
el trencament d’un govern que tenia una àmplia 
majoria. Al març va sortir-ne Junts per Catalunya i a 
l’octubre el PSC. Al setembre Marta Guàrdia es feia 
trànsfuga per evitar una possible moció de censura 
amb un tripijoc que considerem un frau de llei, que 
hem denunciat i que ha estat objecte d’un informe 
del secretari, que, a hores d’ara, en el moment de 
signar l’article, tot i estar fet i tenir el dret legítim de 
poder-lo consultar, se’ns ha negat reiteradament.

El 2021 ens deixa el cas del tomàquet, la crisi 
agreujada a la residència municipal, un cos de 
la policia local cada cop més sota mínims (sense 
efectius ni mitjans), uns carrers bruts i unes arques 
municipals cada cop més buides amb una estructura 
municipal que pateix les males formes i el mal 
govern.

Marta Martorell no té la legitimitat per governar. 
Ni va guanyar les eleccions, ni té el suport 
dels partits que la van investir. Amb 4 regidors 
i una trànsfuga allarga el seu mandat a cop de 
contractes menors, decrets i judicialitzant la 
política. Una manera de fer que tampoc havíem vist 
mai i que no li està sortint gens bé a l’alcaldessa, que 
veu com totes les lluites que porta als tribunals les 
perd: el cas del tomàquet, arxivat; el desterrament 
d’un veí, recorregut i guanyat pels familiars; la 
denúncia als Mossos sobre la residència, arxivada. 
Fins i tot l’Autoritat de Protecció de Dades va fer 
tancar el grup de whatsapp municipal perquè 
incomplia la normativa. I encara falta la resolució 
de l’Antifrau que investiga el Cinegate.

Però hi ha sortida. A diferència d’altres cops, 
l’oposició té la clau per fer un canvi de govern i els 
vots per aconseguir-ho. No fer-ho seria ser còmplice 
del desgovern que pateix Tiana i la seva bona gent.
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