
ÉS
 N

OT
ÍC

IA
Ti

an
a 

i t
u 

ap
os

ta
 fo

rt
 p

àg
. 4

M
AR

GA
RI

DA
 VI

LA
RÓ

I M
EM

É
So

m
 T

ia
na

  p
àg

. 1
4

PL
AÇ

A 
JO

RD
AN

A
El

s 
us

os
 d

’u
na

 p
la

ça
 d

e 
br

ac
et

 
de

 la
 h

is
tò

ria
  p

àg
. 1

6

BO
SS

AM
AT

IK
El

 c
om

er
ç 

a 
Ti

an
a 

pà
g.

 12

LA
 CU

RA
 D

EL
S M

ÉS
 P

ET
IT

S 
A

l C
en

tr
e 

de
 F

or
m

ac
ió

 d
’A

du
lts

 T
im

ó 
tr

eb
al

le
n 

am
b 

vi
si

ó 
de

 g
èn

er
e 

 p
àg

. 1
8

ED
IT

OR
IA

L  
Ri

ca
rd

 To
rq

ue
m

ad
a

A
na

lis
ta

 d
e 

Fu
tb

ol
 

a 
Ca

ta
lu

ny
a 

Rà
di

o 
 p

àg
. 3



TIANA I TU APOSTA FORT
El rodatge de l’espot publicitari 

de l’Associació de Comerciants i Serveis Tianencs

4

ÉS D’ACTUALITAT
Canicross 9 Pins

Aula d’extensió universitària Timó
Esquiada jove i familiar

Compartim cotxe?
Les obres del carrer Matas

Tiana Negra 2018: Festival de novel.la negra catalana

7

PLAÇA JORDANA
Els usos d’una plaça de bracet de la història 16

12BOSSAMATIK
El comerç a Tiana

MARGARIDA VILARÓ I MEMÉ
Som Tiana 14

L’ÀGORA
Partits Polítics 22

EL SUMARI

18LA CURA DELS MÉS PETITS 
Al Centre de Formació d’Adults Timó treballen amb visió de gènere

ENTREVISTA’T
I vostè, qui és? 20

TIANA A LES XARXES
 Xarxes socials 21

EDITORIAL
Ricard Torquemada 3

TREBALLEM PER A TU
Anna París 6

Ricard Torquemada
Analista de Futbol a Catalunya Ràdio

un vehicle vital. Es tracta d’una fórmula de 
treball on l’experiència és un element més 
però no l’únic. El nivell d’exigència t’obliga 
a viure amb els ulls ben oberts, et demana 
un compromís constant amb la llengua... 
es tracta de cuidar una cultura i fins i tot 
de defensar un país, perquè et situa en la 
responsabilitat d’actuar com a transcriptor. 
És una lluita per tenir un criteri establert, 
defensar per què fem les coses i com les fem. 
És necessari que hi hagi un argument, per 
això constantment hem d’evitar la inèrcia. 

El meu període com a cap d’esports a 
Catalunya Ràdio va ser un procés on em 
vaig enriquir durant 4 anys i mig de professió, 
però al mateix temps em vaig adonar que 
no era el meu lloc a llarg termini i que calia 
dotar la professió d’un perfil d’analista tècnic 
que no existia. Arribat aquest punt vaig fer 
la proposta de deixar el meu càrrec i assumir 
la responsabilitat de crear i protagonitzar 
aquest nou perfil, el d’analista tècnic 
esportiu. Aquesta feina meva suposa estar 
íntimament lligat amb el calendari esportiu. 
No tinc horaris: per poder fer l’anàlisi has de 

EDITORIAL

Hi ha periodistes que tenen tan 
clara la seva vocació, tan definida 

l’especialització, que si no existeix un 
lloc específic al mitjà on treballen, 

el creen. Així va succeir a Catalunya 
Ràdio l’any 2008 on Torquemada passa 

a ser l’analista tècnic de futbol. 
El podem escoltar a la TdP 

(La transmissió d’en Puyal) i realitzant 
anàlisis a la resta de programes 

esportius de la casa. 

En Ricard, periodista esportiu, 
passa pel Marca i per l’Sport i el 

1996 s’incorpora a la ràdio nacional 
de Catalunya on acaba essent cap 

d’esports, càrrec que decideix deixar 
perquè el que a ell el motiva és la 

retransmissió i l’anàlisi. 

La TdP Sempre ha estat líder 
d’audiència i un referent permanent 

del barcelonisme i en Ricard 
contribueix a que sigui possible.

ser-hi, no es pot programar. Per exemple, 
recordo que quan va morir Johan Cruyff jo 
estava de vacances amb la meva família i 
em va tocar agafar el telèfon i connectar-
me en directe des de dalt de la muntanya. 
Cobreixo tots els programes, per tant, 
en funció del calendari em pot tocar des 
de la Mònica Terribas fins a la nit, i no 
ens podem posar malalts; recordo una 
anècdota a Tenerife: jo estava molt malalt, 
però molt!, i em veia incapaç d’anar al 
camp. Aleshores, els tècnics van trobar 
una solució enginyosa: com que el meu 
hotel estava molt a prop del camp, van 
aconseguir que el meu micròfon autònom 
funcionés des d’allà. Jo veia les imatges 
per la televisió i anava entrant en directe, 
en funció de les meves possibilitats... 
Ha sigut l’únic partit que no he retransmès 
des del camp. 

Viatjo molt i quan arribo de nit a Tiana, 
aparco el cotxe i mentre vaig caminant fins 
a casa noto l’aire net, el silenci, l’acolliment... 
És aleshores quan em sento a casa. 

Vaig arribar a Tiana el 2009 amb la Gemma, 
la meva companya. El meu camp base és 
Barcelona i el seu Mataró: calia trobar un 
punt mitjà. A Tiana hi tenim una amiga 
comuna, la Sònia Oleart, filla del mite de la 
Penya Josep Maria Oleart. La Sònia m’ho 
va proposar i a mi Tiana em va semblar 
molt lluny, imagina’t! Ara, un cop vàrem 
conèixer el poble ja ho vàrem veure clar: 
les condicions de vida eren ideals. A partir 
d’aquí comencem a descobrir Tiana, tot i 
que jo faig una mica més de ciutat dormitori 
per la meva feina i els meus horaris. 
La Gemma sí que hi fa vida, sobretot a 
partir que neixen els nostres tres fills que 
ara tenen 7, 5 i 2 anys el petit. 

Treballar a la TdP i de costat amb Joaquim 
Maria Puyal significa un model de 
professionalitat molt concret, et marca 
vitalment, sents la teva professió com a 

És quan arribo a Tiana, 
en notar l’aire net i el silenci, 

quan em sento a casa   
Ricard Torquemada
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Aquesta tardor va tenir lloc el rodatge 
de l’espot publicitari Tiana i tu, aquestes 
festes l’hem pogut veure per les xarxes, 
en ell hi podem reconèixer en primers 
plans en Toni, el Lluís, en Carles, la Bet, 
l’Isidre i fins a 25 veïns i veïnes que d’una 
forma o altra van formar part del rodatge

L’associació de comerciants del poble, 
l’ACIST, que sempre estan donant voltes 
e enginyar-se iniciatives per promoure 
el comerç local, tips de recórrer a alguns 

La cohesió dels comerciants
elements de campanyes comercials més 
estandarditzats com les banderoles van 
decidir donar-li un parell de voltes, fer un 
cop de cap i apostar per rodar un espot 
publicitari que establís aliances entre els 
comerços i els seus clients. 

Un cop decidits a fer-ho, va entrar 
aquella satisfacció de quan tens una 
bona idea per tot seguit caure en la 
realitat de l’envergadura que suposava 
dur a terme aquella idea.

El director Nil Santané i el seu equip, 
formats a l’Escola Universitària Politècnica 
de Mataró i recentment constituïts en la 
cooperativa Slinefilms, encaixava amb el 
perfil professional que es buscava, darrere 
del seu equip de producció a banda de 
molta joventut hi ha talent, experiència, 
enginy i molta energia. 

Es van arribar a quadrar el guió: una mare 
i una filla esmorzen amb tranquil·litat, 
sembla que sigui un dissabte, no hi ha 
pressa; de cop s’adonen que no hi ha llet, 
falta llet per esmorzar; i és aquí on el guió 
fa un gir arriscat, el pensament de la mare 
viatge de forma telepàtica fins a arribar 
al cap d’un dels comerciants, així, de cop, 
li cau, com qui té una visió. 

El comerciant reacciona, però amb una 
certa naturalitat, com si formés part 
d’una rutina, d’un protocol; fa sonar una 
campaneta i la resta de comerciants 
són cridats a l’ordre quan un esquadró 
entrenat per fer front a situacions límits.

Un darrer l’altre van proveint tot el 
necessari per abastir una llar. Desfilen, 
millor dit, van a la carrera, pels carrers 
de Tiana, direcció a la casa de la mare 
telepàtica, toquen el timbre i quan s’obre 
la porta apareix la imatge d’un grup de 
persones cohesionades i decidides a què 
el comerç de proximitat a Tiana funcioni.

L’objectiu era arribar als veïns de Tiana, 
als que, no cal descobrir res de nou del 
comerç local del seu poble, el coneixen 
prou bé, ara calia fer un pas més i 
transmetre un sentiment, una condició, 
una actitud vital dels comerciants per 
fidelitzar els seus clients. 

Per arribar a aquest punt va sobrevolar 
la idea de recórrer a l’humor, però aquest 
sempre és una arma de doble tall, 
per què si no trobes el to adequat corres 
el perill de caure en la banalització, en 
la incomprensió i que deixi fred al teu 
interlocutor, o el pitjor de tot, trepitjar el 
terreny del ridícul. Però la gent de l’ACIST 
va voler arriscar, i per garantir l’èxit es 
va buscar un grup de professionals 
solvents, imaginatius, frescos i joves però 
al mateix temps assequibles. 

L’encàrrec era molt concret, un guió que 
interpel·lés al tianenc, que ho fes amb 
humor, amb la participació de voluntaris, 
veïns de Tiana, sense cap tipus 
d’experiència professional, però amb 
molta voluntat, per arribar a un resultat 
amb factura professional. 

TIANA I TU APOSTA FORT
El rodatge de l’espot publicitari de l’Associació de Comerciants 
i Serveis Tianencs

El dia de l’estrena
Finalment el 30 de novembre va tenir 
lloc l’estrena a Can Riera, la sala era 
plena, els veïns tenien ganes de veure el 
resultat, de veure’s en pantalla i de fer-se 
un fart de riure. 

No hi va faltar ningú, l’equip de rodatge, 
els membres de l’ASICT, l’Alcaldessa, 
la ràdio, els veïns. Finalment el canó de 
llum blanca acompanyat de la música, 
que recordava vagament a Comelade, 
va mostrar el resultat de l’aposta 
dels comerciants. 

Se sentien rialles, comentaris, 
complicitats, fins a arribar als esclats 
de riure. Podies veure la cara de l’equip 
de rodatge, tan joves, tan il·lusionats. 
Finalment, tothom content, a vegades 
corre riscos, paga la pena. 

4

Es va buscar un grup 
de professionals 
solvents, frescos 

i assequibles
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Es tracta d’una cursa de muntanya on 
els participants corren juntament amb el 
seu gos, units amb un material específic 
que permet aprofitar al màxim la força 
del gos quan estira. Així que podem dir 
que és un esport d’equip. L’any passat es 
van exahurir les 100 places que hi havien 
disponibles i enguany esperem repetir 
aquest èxit i seguir presents en el calendari 
anual d’aquest esport i en l’agenda de tots 
els “canicrossers”. Seguirem formant part 
de la Copa Canicross Maresme, unificant 
en aquesta edició els criteris tècnics i les 
categories, professionalitzant una mica més 
la cursa. Tiana és la 3ª cursa en el calendari 
de la Copa Maresme.

El recorregut consta de 8,2 km. i 290 
metres de desnivell positiu, és divertit i 
ràpid i assequible per a qualsevol persona 
acostumada a córrer per muntanya. Cal 
recordar que, com els altres anys, hi haurà 
un premi especial pel primer tianenc i la 
primera tianenca, així que animem a tots 

els “runners” del poble que tinguin gos a 
participar-hi. Hi haurà 5 categories dividides 
en masculí i femení: Júnior, Sènior, Veterans 
A, Veterans B i gos de -15kg. També hi haurà 
un premi pel corredor i la corredora més 
joves que acabin. A partir dels 14 anys ja 
podreu córrer la CANICROSS 9 PINS!

Per a tots els que no puguin o no vulguin 
córrer el canicross, hi haurà una passejada 
solidària, que es podrá fer amb o sense gos. 
Serà un recorregut d’uns 3 km. apte per fer 
amb tota la familia.

A tots els que us agradi la fotografia heu 
de saber que hi haurà un concurs a la 
plataforma Instagram, on es premiarà la 
millor instantània de la jornada. Així que 
convidem a tothom que tingui aquesta 
xarxa social a venir i participar-hi. 
Des d’ESPORTIANITZA’T s’ha creat el repte 
CANIX 9PINS Tiana. L’objectiu és sumar 1.200 
punts de l’1 de gener al 8 de gener corrent, 
caminant, anant amb bici… 

CANICROSS 9 PINS
El proper 11 de febrer se celebra a Tiana el 4t. CANICROSS 9 PINS
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ANNA PARÍS

Vostè com va arribar a Tiana?
Hi vaig néixer un 10 d’octubre de 1960 a Can París, al carrer Matas. 
Tota una vida.

Quin és el primer record que té del poble?
Jugant al carrer Matas amb la meva amiga Montse i campant pel que 
abans era el Camp de Futbol (que tenia unes coves de sorra on s’hi 
accedia camp a través).

Quina és la seva funció a l’Ajuntament?
Principalment, donar suport administratiu al Secretari, coordinar el 
personal administratiu i relacions amb regidories i alcaldia. 
Una mica de tot.

Com hi arriba a aquesta feina?
L’any 1975 s’havien de fer unes tasques administratives per definir les 
contribucions de cada veí a la construcció del clavegueram de Tiana. 
Necessitaven una persona per fer-ho i m’ho van proposar. I d’això
fa 42 anys. 

Com és l’espai on treballa?
És un despatx ampli que abans tenia les parets de 4 colors diferents 
i que ara és gris. Des de la finestra veig el mar i també el Rocar. 
Els meus veïns són l’Alcaldessa a una banda i el Secretari a l’altra. 
Envoltada pels que manen!

Expliqui’ns breument, una jornada laboral.
Entro a les 8 del matí. Tramitem expedients, preparem les diferents 
sessions i comissions del consistori, atenem les consultes que arriben 
des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i el que calgui, cada dia surt 
algun tema que no estava previst i que s’ha de resoldre.

La coneix la gent del poble? Què creu que pensen de vostè?
Sí, els de tota la vida sí. Sóc “pota negra” de Tiana i entre nosaltres, 
els que ja hi érem quan el poble tenia 3.000 habitants, ens coneixem 
gairebé tots.

Quin ha estat el millor moment que ha viscut a Tiana?
En tinc molts però te’n diré tres: els guateques de quan érem joves, 
el nomenament d’alcalde del meu pare i el meu casament a l’Alegria.

Alguna anècdota a la seva feina ... 
Moltes, recordo ara la d’un senyor que venia a queixar-se que tenia 
ratolins a un solar del costat de casa i ens va portar una bossa plena.

Quan es jubili mantindrà vinculació amb Tiana? 
Sí. D’aquí no em treuen ni amb aigua calenta. 

L’Anna, de primeres, imposa: seriosa, estricta i una 
mica distant. Quan t’hi acostes (quan ella et deixa) 
descobreixes una persona molt sensible, propera i amb 
un gran sentit de l’humor. Va néixer a Tiana fa 57 anys
 i treballa a l’Ajuntament des del 1975. Casada amb en 
Pep, mare d’’un altre Pep i d’en Jaume i àvia d’en Biel, 
tots quatre “pota negra” (diu ella orgullosa).

Tècnica d’Administració General 

Sóc pota negra de Tiana i entre nosaltres, 
ens coneixem gairebé tots

Anna París

TREBALLEM 
PER A TU

Aquest repte comptarà amb una planificació 
especial creada per l’expert en canicross 
Xavier Masramon, per a tots aquells/es que 
vulgueu preparar-vos per a la cursa o bé 
simplement fer esport salut amb o sense 
gos. Les persones que superin el repte 
podran guanyar diferents premis. 
Consulta més a: www.esportianitzat.cat 

L’organització torna a anar a càrrec de les 
protectores d’animals ABAM i APROPA’T  
juntament amb la Regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament i com cada any amb una 
finalitat solidària. 
Tot el que es recapti amb les inscripcions, 
el bar i els números del sorteig anirà 
destinat a aquestes protectores d’animals. 
L’esdeveniment no només ha de servir per 
recaptar fons, sinó també per promocionar 
i incentivar les adopcions d’animals i 
fomentar el voluntariat. 
Un any més tindrem exhibicions i activitats 
on tothom hi podrà participar amb 
el seu gos.

Els horaris de les activitats seran 
els següents:

8.30 h Lliurament de dorsals 
als participants.
10.00 h Sortida canicross.
10.10 h Sortida de la passejada
11.30 h Entrega de premis
12.00 h Activitats amb gos
12.30 h Sorteig i fi de festa.

El Parc Joan Armengol tornarà a 
ser el centre neuràlgic de totes les 
activitats i el punt de sortida 
i arribada del canicross.
Per a més informació de 
l’esdeveniment podeu entrar al lloc 
web: canicross9pins.tianat.cat
També podeu seguir tota la 
informació i novetats a Facebook, 
Instagram i Twitter.

També hi haurà servei de bar, 
botifarrada, música, sorteig, etc…



ÉS D’ACTUALITAT

Compartim cotxe?

Tiana és un municipi que per les seves 
característiques, la seva orografia, la 
llunyania respecte les principals xarxes de 
transport públic i el seu model residencial 
té un elevat ús del vehicle privat. 

Amb l’objectiu d’establir les directrius per 
avançar cap un model de mobilitat més 
sostenible, es porten a terme algunes 
campanyes i iniciatives per incentivar 
transports més sostenibles i respectuosos 
amb el medi ambient.

Compartir el cotxe per fer els nostres 
desplaçaments diaris o puntuals no 
només està esdevenint una pràctica 
habitual, sinó que cada vegada es fa 
més necessari a l’hora de respondre a 
la necessitat de fer un ús racional del 
vehicle particular, controlar les emissions 
de CO2 i d’altres gasos i partícules 
contaminants, reduir el cost econòmic 
dels nostres desplaçaments, etc.

Ja fa anys que a Tiana disposem del 
projecte compartir cotxe que neix de la 
voluntat de l’Ajuntament per fomentar 
entre la població un ús més racional 
del cotxe. 

El servei consisteix a facilitar la trobada 
de persones que estan interessades a 
compartir el vehicle privat a l’hora de fer 
un viatge.

Anima’t a participar de la xarxa, 
comparteix cotxe i entre tots 
reduïm emissions.

Entra al link, on podràs veure tota la 
informació del servei de compartir el 
cotxe i com participar-hi.

www.tiana.compartir.org
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Ja fa anys que Tiana disposa d’aquest servei 

Esquiada jove 
i familiar 

Aula d’extensió 
universitària Timó

Segueixen les xerrades programades 

El curs avança i les xerrades i activitats de 
l´Aula d´Extensió Universitària TIMÓ van 
seguint el seu camí.

Quins temes ens esperen properament? 
Ja sabeu que l’interès de l’aula, com 
un dels principals objectius és el de fer 
reviure i fer present en la memòria de 
tots aspectes diversos de la cultura i del 
món que ens envolta. A la sala Albéniz, 
hi sentirem parlar de L’Al-Andalus: ponts 
i lligams culturals entre la ciència àrab 
i l´europea ; també hi ressonaran les 
paraules del poeta Salvador Espriu: 
Sinera, tant a prop de casa nostra!

A més, temes de literatura, dues 
escriptores de diferents edats, però 
amb punts en comú i el món sempre 
llunyà i a la vegada proper de la filosofia 
complementaran aquests mesos de gener 
i febrer. 

Com sempre, recordeu que només cal 
estar a l’aguait dels tríptics explicatius, 
de les seus de les xerrades, dels cartells 
i sobretot socis expliqueu la vostra 
experiència a les vostres amistats.
 
Dijous... Toca AULA, a les 18.30h de la 
tarda a les seus habituals.

Per a més informació contacteu amb: 
aulauniversitariatimo@gmail 

o truqueu al T. 686 17 006

Per tercer any consecutiu els Ajuntaments 
de Tiana i Montgat amb l’objectiu de 
promocionar l’activitat física saludable 
per a joves de 14 a 25 anys organitza una 
sortida a la neu.

Des de les regidories de joventut i esports 
som conscients de la gran demanda dels 
joves per practicar esports d’hivern i 
d’aventura. És per aquest motiu que un 
any més organitzem L’ESQUIADA JOVE 
2018 que es durà a terme dissabte 27 de 
gener, a un preu molt assequible atès 
que els Ajuntaments subvencionen el 
transport i part de l’organització: 

A partir de 31 euros 
Consultar més preus i condicions 
a la web: www.esquibusok.com

Com a les edicions anteriors el preu inclou 
el transport + forfet + curs d’iniciació al 
esquí o al Snow + lloguer de material 
d’esquí o Snow (aquestes dos últimes 
opcions són optatives) a més de monitors 
custodia per als menors d’edat durant 
tota l’esquiada. 

A més, per primera vegada, l’Ajuntament 
de Tiana organitza una ESQUIADA 
FAMILIAR el 3 de març perquè tant adults 
com petits puguin gaudir d’un dia a la 
neu amb família practicant esqui o Snow. 

L’Esquiada Familiar també inclou 
transport i forfet i l’opció de fer un curs 
d’iniciació i de llogar el material (consultar 
més preus), condicions i característiques 
de l’esquiada a la web: 
www.esquibusok.com

El termini d’inscripció per a L’ESQUIADA 
JOVE finalitza el dia 22 de gener o fins 
esgotar les places.

Vine a fer esport a la neu 
i esportianitza’t!
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Com a continuació del projecte RETROBEM-
NOS, iniciat mitjançant un procés de 
participació en la darrera legislatura, 
i que incidia en la pacificació del trànsit 
rodat i el predomini del vianant en els 
carrers del centre del poble, amb l’objectiu 
de recuperar espais de relació, millorar la 
seguretat, incrementar els desplaçaments 
a peu i la incidència que aquest fet té 
sobre la salut de les persones, disminuir 
la contaminació en el centre, fomentar el 
comerç de proximitat, etc., i així, continuar 
caminant cap ha una vila més inclusiva, 
sostenible i ecològica. 

Per tant, en aquesta legislatura afrontem, 
entre d’altres, el projecte de reurbanització 
del C. Matas. Carrer molt singular dins la 
trama de Tiana, al qual se li vol ajustar la 
seva funció, convertint-lo en un EIX CÍVIC 
I DE VIANANTS. Un eix amb voluntat de 
rambla, que uneix la Plaça de la Vila amb el 
parc dels “Teletubis”, un eix pel que es pugui, 
anar a l’escola de forma tranquil·la. 

L’Estudi de Mobilitat presentat el setembre 
de 2016, ja plantejava un seguit de canvis en 
la circulació del carrer Matas i del seu entorn. 
Proposava trencar l’actual direccionalitat 
sud-nord del carrer, i passar a funcionar com 
a carrer de convivència, amb intensitats 
màximes, en la part sud del carrer Castellar, 
de 800 vehicles/dia i així assolir standars de 
seguretat i d’intensitat de trànsit, de camí 
escolar. En aquest sentit, es va procedir 
a contactar amb els Serveis Tècnics de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè 
redactessin un projecte d’urbanització 
d’aquest carrer.

El projecte proposa una secció de plataforma 
única, pavimentada amb peça prefabricada 
de formigó 30x10 destonificada. 

La disposició dels plataners actuals, fa 
impossible circular pels laterals del vials, així 
que, s’organitza una única calçada central 
de llambordí per on circularan i conviuran, 
cotxes i vianants.

Les obres del carrer Matas
Un eix amb voluntat de rambla, que uneix la Plaça de la Vila amb el Parc de l’antic Camp de Futbol

Als costats, dues franges mes toves, que 
emmarcaran els nous i amples escocells 
dels plataners existents. Entre escocell i 
escocell, es creen els espais de relació, 
uns espais per convidar a la convivència i 
relació entre els veïns, amb bancs i cadires 
disposat aleatòriament. 

El paviment en les dues franges laterals 
serà drenant: es col·locarà el mateix 
llambordí, però amb separació entre 
filades de 3,5 cm. reomplertes de fina 
sorra, per facilitar la capacitat de drenatge. 
La trobada amb les façanes laterals, es 
resol amb un encintat de peça de formigó 
d’amplada irregular per adaptar-se a 
la morfologia de les façanes, amb una 
amplada mitja de 40cm. S’evita així que 
escocells i paviment drenat estiguin en 
contacte amb les façanes. En aquestes 
franges laterals, els accessos als habitatges, 
tant els rodats com els vianants, es resolen 
amb uns trams de paviment de llambordí, 
igual que el de la calçada central.
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Tiana Negra 2018: Festival de novel.la negra catalana
El festival arriba a la seva sisena edició

Els propers 19 i 20 de gener Tiana tornarà 
a acollir el bo i millor del gènere, amb una 
vintena d’activitats programades durant 
dos dies i la participació de prop de 20 
autors vinguts d’arreu del territori català. 
Tiana es tornarà a convertir en la capital 
del gènere negre en català. 

Entre les activitats programades enguany 
destaquen el lliurament del cinquè Premi 
Memorial Agustí Vehí - Vila de Tiana, 
la recuperació de la figura de Sherlock 
Holmes i la cloenda internacional del 
festival, amb l’autor portuguès 
Mário Zambujal. Després de sis 
edicions, el Tiana Negra ja és una cita 
imprescindible en l’actual calendari 
literari català. 

Aquest 2018, el certamen ve marcat per 
la celebració de tres efemèrides literàries 
molt importants. La primera, el centenari 
del naixement de Manuel de Pedrolo, que 
inaugurarà el festival el divendres 19 de 
gener amb la projecció de l’audiovisual 
“Manuel de Pedrolo, trencant l’oblit” i un 
debat sobre la seva figura amb Sebastià 
Bennasar, Àlex Martín i la comissària de 
l’any Pedrolo, Anna Maria Villalonga. 

La segona, el centenari del naixement 
de Maria Aurèlia Capmany, amb la taula 
rodona Donasses “De maria Aurèlia 
Campmany a les capdavanteres del 
gènere de casa nostra”, amb Susana 
Hernández i Esperança Camps, 
el dissabte 20 de gener a la tarda. 

I, finalment, la commemoració del 20è 
aniversari de la mort de Jaume Fuster, 
amb la conversa. “Els clàssics es fan grans. 
Vint anys de la mort de Jaume Fuster”, 
entre Àlex Martín i Margarida Aritzeta, 
també dissabte a la tarda.

Durant dos dies, el festival acollirà alguns 
dels autors més importants de l’actual 
gènere negre en català, entre els quals hi 
haurà Biel Cussó, Rafael Vallbona, Marc 
Moreno, JR Armadàs, Xulio Ricardo Trigo, 
Ramona Soler, Montserrat Espallargas, 
Ramon Usall, Jordi Colonques, Joan 
Canela, Salvador Balcells, Margarida 
Aritzeta, Susana Hernández, Esperança 
Camps, Josep Lluís Martín Berbois, Llorenç 
Soldevila, David Gálvez i Elisenda Albertí.

Un any més es duran a terme taules 
rodones per presentar les principals 
novetats negres del 2018, i l’activitat 
cadira d’orelles, que aquest any 
recuperarà la figura de Sherlock Holmes 
amb l’entrevista a Josep Lluís Martín 
Berbois. També hi haurà lloc per a la 
música de saxo, a càrrec de Pau Sanchis, 
per a la lectura de textos negres i espai 
per a les signatures dels autors.

Un altre dels moments importants 
del certamen serà la proclamació del 
guanyador del cinquè Premi Memorial 
Agustí Vehí - Vila de Tiana, que enguany 
ha gaudit d’una molt bona participació, 
amb 16 originals. I un altre dels clàssics 
del festival, la cloenda internacional, 

aquest any de la mà de l’escriptor Mário 
Zambujal, autor portuguès de 81 anys, 
amb la seva obra traduïda al català 
“Crònica dels bons trinxeraires” (Alrevés 
Editorial), un superbest-seller a Portugal 
amb més de 35 edicions i una versió 
cinematogràfica.

 

Com sempre el festival estarà molt present 
a les xarxes socials, a través del blog: 

http://tiananegra.blogspot.com, 
amb tota la informació del festival 

i de la novel·la negra catalana.

 També podreu consultar el Facebook: 
www.facebook.com/tiananegra

i el Twitter del festival: 
@tiananegra

El Tiana Negra tornarà a convertir 
el municipi de Tiana 

en la capital de la novel·la negra 
catalana durant dos dies.



és vigent la llei 5/2017 del 28 de març 
que prohibeix la gratuïtat de les bosses 
de plàstic, el que s’ha normalitzat és una 
pregunta: Que duus bossa?
Bossamàtik, una empresa familiar que 
provenia de Badalona amb tallers propis 
d’estampació de bosses, on ja van 
reorientar el negoci l’any 1992 i finalment 
establerts a Tiana des de l’any 2010, han 
sabut adaptar-se constantment i tenen 
solucions i propostes per a tot. 

Quan anem a comprar a un petit comerç, 
ja sigui a la sabateria, al supermercat o a 
la peixateria, tenim un final comú, sortim 
de l’establiment amb una bossa penjada 
del canell amb la nostra última adquisició, 
sigui una cua de rap o bé uns pantalons. 
Fa temps havíem normalitzat arribar a casa 
amb aquella bossa, si era de plàstic, 
la posàvem a reciclar, si era de paper, 
la doblegàvem amb cura per fer-ne un 
segon ús. D’un temps cap aquí, d’ençà que 
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Bossamatik
Bosses de paper, plàstic, cotó…

molt més que una bossa. 

Carrer Antoni Ibars, 3 · 08391 Tiana
T. 93 399 99 11  /  93 383 30 50

www.bossamatik.com
bossamatik@bossamatik.com

Bossamatik
el comerç a Tiana
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Hi podem trobar bosses de paper, 
de plàstic, de cotó, de TNT, de ràfia, 
impermeables (sí, les peixateries també 
tenen opcions), i no només entenen la 
bossa com un utensili pràctic de transport 
sinó com un suport publicitari. Bosses ben 
acabades per tal que es puguin usar més 
d’una vegada i boniques perquè t’agradi 
anar a comprar amb aquella bossa.
Proposen un suport que s’adapti a les 
necessitats del comerciant, i després amb 

una estampació d’un logo, un bon disseny 
o una fotografia, generen un embolcall 
que acaba proporcionant al producte 
l’acabat que mereix. 
Bossamàtik s’ha adaptat, ha passat d’anar 
a fer visites presencials als seus clients 
a gestionar la gran majoria de les seves 
comandes a través de correu electrònic, 
es fan propostes, s’aproven pressupostos, 
es generen comandes, s’acorden 
entregues, i tot sense moure’s de Tiana. 

ESPAI PATROCINAT:
Aquesta secció està dedicada al comerç 
local de Tiana. Si vols que el teu comerç 
protagonitzi aquestes pàgines, envia’ns 
la teva proposta.

DADES DE CONTACTE TIANA’T:
telèfon: 607 150 244
correu-e: tiana.premsa@tiana.cat

ET SUGGERIM...
Visitar la seva web
On podreu informar-vos de tots els seus serveis.

Visitar el seu local
Deixar-vos aconsellar per la Marina que aconseguirà la proposta 
exacta a les vostres necessitats. 
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Margarida Vilaró

Veïna de Tiana de fa 20 anys, ha heretat 
el seu gust per la cuina de la mare que 
tenia la mà trencada amb la pastisseria i 
evoca el record d’anar amb l’àvia a dur a 
coure les magdalenes al forn comunitari 
del poble de Castelló on passava els 
estius, o el record de l’oncle, que els 
diumenges els visitava i els obsequiava 
amb els pastissets de cabell d’àngel. 
A la cuina de la Margarida tot és molt 
proper, a casa hi cultiva el seu hort, 
que fertilitza amb adob elaborat en 
un compost propi, i de l’hort surten 
la majoria d’ingredients per les seves 
receptes que aplica d’una forma senzilla; 
no és partidària de les barreges, ni 
d’abusar de massa ingredients i el què li 
agrada i funciona no ho canvia. 

A casa cuina cada dia per 5, té una 
filla vegana, per tant no menja res 
animal ni derivats i un fill que no menja 
invertebrats, és a dir, ni gambes, ni sèpia, 
ni musclos, però ella troba solucions per 
tot i s’hi adapta. 

L’any 2009 els seus li van regalar un blog 
on poder posar ordre a totes aquelles 
receptes que té escampades per casa, 
cadascuna acompanyada d’un relat, 
que d’una forma o altra han inspirat 
aquella proposta. La seva resolució i 
coneixements els comparteix, ja sigui 
amb plats per vegans, per intolerants, 
o bé les adients per a dones amb 
menopausa: baixes en greix, amb 
poca llet i sense solanàcies (patates, 
tomàquets, pebrots, albergínies) segons 
sembla, no van gens bé. 
La recerca d’aquesta cuina saludable, 
propera i tradicional és la base de la seva 
cuina, per a la Margarida les tradicions 
són importants tot i que apunta que els 
diumenges en comptes de ser el dia del 
Senyor hauria de ser el dia de l’oncle, 
l’oncle solter que ens porta el pastís de 
diumenge per compartir en família.

La cuina explicada des de casa

Memé

Durant 11 anys va estar enrolada en el 
mar, cuinant per a la tripulació, quan neix 
la seva filla decideix deixar el mar 
i continuar la seva cuina a terra ferma. 

Neix a Badalona i amb 3 anys arriba a 
Tiana on passa la infantesa, l’any passat 
va participar en el Tast Tiana, la mostra 
gastronòmica, on no va donar l’abast a 
l’hora de servir les seves tapes, van volar. 

La Memé és un nervi, pura energia, 
exigent amb la seva feina, viu la cuina 
com una coreografia. Quan fa front a un 
càtering, sempre per encàrrec, controla 
tots els detalls, per a qui cuinarà?, 
on cuinarà?, per quants comensals?. 
Com una directora d’orquestra cuida 
des de les culleres amb què servirà la 
brandada, passant pels vins que regaran 
la degustació fins als cambrers que 
serviran les seves petites creacions. 

Si li preguntes per la cuina del futur, 
no dubte, aposta per la cocció a baixa 
temperatura, entre 80 i 90 graus, al buit i 
a cocció lenta, una cua de bou o una galta 
poden ser fins a 24 hores. Es tracta d’una 
forma de cuinar lenta i costosa però les 
qualitats que conserven els aliments i les 
textures que s’aconsegueixen s’ho valen. 

S’ha format amb el xef Tony Botella, 
qui li va transmetre la passió per la cuina,  
amb qui comparteix l’exigència pels 
resultats, i és ell el primer a tastar els seus 
plats abans de donar-los l’aprovació. 

Quan la Memé aconsegueix el resultat 
que està buscant en un plat, després 
de dies de recerca i proves intentant 
trobar aquell punt just de cocció, 
aquella textura, aquella combinació, 
es deixa caure damunt la cadira i queda 
quieta, mirant-se aquell plat mentre 
el seu rictus deixa anar un lleuger 
somriure d’aprovació. 

La cuina en el mar i en terra ferma

SOM 
Tiana

tiana’t, conserva’t tiana’t, crea’t



Te lloc el desmantellament definitiu de la 
Mancomunitat de Catalunya i Tiana es queda 
sense els fons d’aquesta per a la construcció 
de la biblioteca a la plaça Jordana. 
Els fons propis que tenia l’Ajuntament per 
a la biblioteca, com que no tenia suficients 
diners per dur a terme tot sol el projecte, 
els dedica per a un nou escorxador 
comprant els terrenys d’Escalfapé al senyor 
Joan Antoni Jordana. Molts anys, masses, va 
trigar Tiana a tenir la seva biblioteca. 

Joan A. Jordana va oferir a l’Ajuntament 
la possibilitat de realitzar una nova via de 
deu metres d’amplada com a continuació 
del passeig de la Vilesa, amb una plaça. 
Al nou carrer se li va donar el nom 
d’Avinguda Galceran i a la plaça el de 
Joan A. Jordana. Finalment el consistori 
va acordar acudir al concurs obert per la 
Mancomunitat de Catalunya, sol·licitant 
la creació d’una biblioteca popular al 
centre de la nova plaça.

Ja en són vàries les cases construïdes a la 
nova avinguda, com ara Can Tamburini 
o Can Vergés, i a l’estiu del 1934 
l’Ajuntament aprova la construcció 
d’una font pública a la plaça Jordana. 
L’any 36 l’avinguda Galcerán passa a 
dir-se Onze de setembre, el 1939 Juan 
Antonio Primo de Rivera i finalment el 
1979 torna a dir-se Onze de Setembre. 
En canvi la Plaça Jordana ha mantingut 
sempre el seu nom original.

Finalment la plaça es va quedar sense 
biblioteca i es va reduir sensiblement 
els cinquanta metres de diàmetre que 
tenia previstos en un principi. La Plaça 
Jordana duu el sobrenom de “Plaça dels 
enamorats”, de quan era un lloc apartat 
del poble on hi anaven de passeig les 
parelles de Tiana. Un altre sobrenom 
de la plaça, no tant conegut, és el de 
“Placeta Neptuno” sense poder explicar-
vos l’origen d’aquest nom.

Per la Festa Major de l’any 1949 la plaça 
Jordana es transforma en la “Plaza 
de Toros de Tiana” i com a curiositat 
recordar que el material per muntar 
la plaça va ser transportat a Tiana per 
vehicles de la Guàrdia Civil. La corrida 
benèfica van ser dos dies de toros, el 
dissabte i el diumenge a les cinc de la 
tarda amb la participació de diversos 
tianencs en la corrida del dissabte i la del 
diumenge va ser més xarlotada i show.

Fotografies cedides 
per Josep M. Cussó, 
arxiu de Josep M. Toffoli 
amb la col.laboració 
d’Enric Terrades.. 

Els usos d’una plaça de bracet de la història

1925 1923 1934 1949

PLAÇA JORDANA



Qui respon davant d’una crida d’aquest 
tipus? Doncs un perfil com el de l’Alícia. 

Arribada a Catalunya amb la seva 
família procedent de Lugo, assisteix a 

l’escola fins als 12 anys i a la primerenca 
edat de 14 anys s’incorpora 

al món laboral. 

Treballadora incansable i mare de dos 
fills, recorda molt bé com el seu pare, 

a la casa de Galícia, davant la llar de foc, 
l’asseia a la falda per llegir-li llibres 

i prestar-li aquella atenció que 
necessiten els nens, transmissió que ella 

exerceix ara amb l’Aisha, la Xana 
i el Tiago.

Persones amb una actitud soldaria, 
teixida durant una vida, com la que 
posseeix l’Alícia fan possible que la 

iniciativa com la de l’Escola d’Adults 
Timó sigui possible i que la nostra 

societat avanci. 
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Prendre la decisió d’assistir a classe 
d’una llengua que no és la teva, quan ets 
adult, tens una família al teu càrrec i ets 
migrant és un acte de valentia, però per 
molta voluntat que hi posis la realitat et 
pot superar. Si no tens la família a prop, 
perquè la tens a Mali, Equador o Marroc, 
ni tens recursos, potser no et queda més 
opció que assistir a classe amb els teus 
fills petits. Assolir la concentració suficient 
durant una classe de llengua catalana 
no és senzill i fer-ho amb un remolí de 
criatures pel mig ho dificulta més encara. 

Les responsables del Centre de Formació 
d’Adults Timó van saber veure aquesta 
dificultat afegida i van resoldre que calia 
trobar algú que es fes càrrec dels petits 
mentre les mares estudiaven, tot i que no 
era una tasca fàcil, no hi havia recursos i 

LA CURA DELS MÉS PETITS
Al Centre de Formació d’Adults Timó treballen amb visió de gènere

calia que fos algú amb l’experiència 
i capacitat necessàries que transmetés 
confiança. Quan les situacions són 
complexes, a vegades, és en el mateix teixit 
de la xarxa on trobem les solucions i es va 
fer una crida entre els usuaris per trobar 
algú voluntari que tingués cura dels petits. 

L’Alícia és usuària de l’escola, li falta poc per 
treure’s l’ESO, té 64 anys i no va sobrada 
de temps, però quan va rebre la demanda 
de l’escola no va vacil·lar, ella coneix en 
primera persona la dificultat dels estudis 
i amb l’empatia que la caracteritza va 
entendre les necessitats de les mares a 
rebre suport, ella també va ser una jove 
mare treballadora.

I així, els dilluns i els dimecres al matí l’Alícia 
es fa càrrec de l’Aisha, la Xana i el Tiago. 

Jo puc fer-ho

Per a ella no és nou, a banda de criar als 
seus dos fills, sovint té cura dels seus 
néts i també s’ha dedicat durant anys 
de forma professional a tenir cura de 
menors. En sap: improvisa, és didàctica, 
els fa creure, es nota que té traça amb 
els nens. 

Segons l’Alícia els nens et donen la vida, 
de la mateixa forma que els hi dediques 
atenció ells t’ho tornen, ho entén com 
un intercanvi recíproc. Aviat arribarà 
una persona de l’àmbit de l’educació 
per realitzar unes pràctiques i així donar 
suport a l’Alícia i sumar-se a la iniciativa.

És en el teixit de la xarxa 
on trobem les solucions

Alícia Díaz
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TIANA A LES XARXES
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ENTREVISTA’T

I tu, qui ets?
Sóc el que vulguis, el que em doni de sí 
la vida, m’adapto a qualsevol definició, 
un “bailarín”. Treballo per Tiana, amb 
molts jardins i amb molts jardiners. 

Què t’hauria agradat ser?
Cantant de rock o biòleg, alguna 
cosa potent.

Optimista, pessimista o realista? 
Em defineixo com a surrealista. No pots 
preveure com aniran els fets, però sóc un 
defensor de l’alegria a ultrança, 
amb actitud i vehemència.

El moment més feliç de la teva vida?
Quan em van comunicar que no podia 
fer la mili per la vista, i a més em vaig 
perdre un dia d’escola perquè vaig haver 
d’anar a l’Hospital Militar. 

Què o qui és Déu?
És una idea que pot ser compartida. 
La ciència i la religió busquen les 
mateixes respostes sociològicament. Per 
als científics, la física i la química és Déu, 
una creença. 

El fi justifica els mitjans? 
Depenent del fi i depenent dels mitjans. 
Si el fi és individual, no; si el fi és comú 
sí. Però hi ha una línia vermella que no 
es pot travessar que és l’explotació de 
l’home per a l’home. 

Ràdio, tele o xarxes socials? 
Tot alhora. Em vaig criar als noranta, 
per tant miro la tele però seleccionant 
els continguts per internet. 

Lloguer o propietat?
Col·lectivitzar.

Carn o peix? 
Sóc molt més de carn, però m’agraden 
els peixos ben cuinats.

Una pel·lícula... 
“Bread and roses” de Ken Loach. 
M’agrada la filmografia de Loach perquè 
denúncia la situació dels drets dels 
treballadors, jo treballo com autònom 
però el fet de ser autònom és també 
una actitud vital. 

Un llibre... 
“La invasió subtil de les aranyes”,  
d’Alfred Sargatal. 

És un recull de 35 contes literaris per a la 
iniciació a aquest gènere. Un dels relats 
que més m’agrada és “Els bons alumnes” 
de Boris Vian passant per E.A. Poe, Anton 
Txékliov, O’Henry, Franz Kafka, Jorge Luis 
Borges, Mercè Rodoreda, Pere Calders i 
Joan Perucho, entre altres.

Una cançó... 
Año y medio de Javier Krahe, 
m’ha ajudat molt en els meus processos 
de dol. 

Quina és la teva relació amb el poble? 
Cordial i assertiva. Diplomàticament 
recíproca. El poble per mi són les 
persones que estan en el territori, i 
com tinc consciència ecològica per mi 
el poble és el territori. Sóc partidari 
de la teoria de Bill Mollison entorn la 
Permacultura i arran d’aquests estudis 
que surten als anys 70 en aquests 
moments està tenint lloc un moviment 
a qui cal prestar atenció. 

Tiana en imatges

A la meva feina sóc autònom, però per mi, l’autonomia també 
és una actitud vital

Salvador Rodríguez

El que més t’agrada i el que més 
canviaries de Tiana...
El que més m’agrada és el solet i la 
tranquil·litat fictícia, el fet que estigui al 
costat de Barcelona però suficientment 
allunyada. Però canviaria el disseny 
d’aprofitament de recursos i actius del 
poble, per exemple la municipalització 
de l’aigua. 

Vols afegir res més?
Que sóc una fàbrica d’amor en vaga, 
jo vinc de “La escuela de calor”.

@teresairules.photos

@queviures_anita
@alesniicolas

@oriolparis

@immagon

@_simbathegolden_

@fotografia.ula

#tiana
@tianat_

@artgardenmarket

@bertaruiz4

@jessadige

@artgardenmarket
@miangoca

@costabcnmaresme
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Sra. ESTHER PUJOL MARTÍ 
(Alcaldia i Àrea de presidència)
• Càrrec: Alcaldessa.
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518
• a/e: tiana.alcaldia@tiana.cat
• Horari de visites: Dimecres de 10.00h a 13.00h 
   Altres visites concertades prèviament 
• Partit polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Sra. NÚRIA BLASCO CERVERA
• Càrrec: Primera Tinenta d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de Cultura, Esports i activitats ciutadanes, 
  benestar i drets socials.
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518
• a/e: blascocn@tiana.cat
• Horari de visites: Dimarts de 10.00 a 13.00h i dijous d’11.00 a 13.00h
• Partit polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

 Sra. NÚRIA GARCIA SEGUER
• Càrrec: Segona Tinenta d’Alcaldia. 
  Coordinadora Àrea d’espai públic, 
  urbanisme i sostenibilitat.
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518
• a/e: garciasnr@tiana.cat
• Horari de visites: Dijous de 17.00h a 19.00h
• Partit polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Sr. XAVIER DOÑATE RODRIGO
• Càrrec: Tercer Tinent d’Alcaldia. 
  Àrea de sostenibilitat i medi ambient.
• Telèfon: 933955011 • Fax: 934657518
• a/e: donaterx@tiana.cat
• Horari de visites: Dimarts de 17.00h a 19.00h 
i dijous d’11.00h a 13.00h
• Partit polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

HORARIS REGIDORIES (Demanar visita per telèfon o correu electrònic) REGIDORS SENSE DELEGACIÓ:

Sra. OLGA RUÉ CLARÓS · Portaveu de CIU 
a/e: olgarueclaros@gmail.com         

Sr. JOAN CAÑADA BELMONTE · CIU 
a/e: jcanada2008@yahoo.es        

Sr. JOSEP M. GALCERAN VILLANUEVA · CIU 
a/e: jmgalceran@hotmail.es     

Sr. ISAAC SALVATIERRA PUJOL · Portaveu de Junts per Tiana 
a/e: isaac@juntstiana.cat

Sra. CRISTINA COMAS SPADA · Junts per Tiana 
a/e: cristina@juntstiana.cat 

Sra. MARTA GUÀRDIA PUJADES · Portaveu d’ERC 
a/e: marta@germark.com

Sr. RICARD FABRA ESCOLÀ · ERC 
a/e: fabra@icab.cat    

Sr. ÀLEX ROSA GANDIA · Portaveu de la CUP
a/e: alexrosagandia@gmail.com     

    
Sr. DIEGO PARRA GIGANTE · Portaveu del PP 
a/e: dparragi@hotmail.com

  

Aquestes línies s’escriuen el dia 20 de 
desembre, dia de reflexió. És, doncs, 
un moment apropiat per a reflexionar sobre 
la “non nata” moció de censura que l’oposició 
volia presentar contra l’alcaldessa, de la qual 
s’ha vingut parlant des del mes d’octubre i 
que finalment no serà una realitat. Junts per 
Tiana i CUP, d’una banda i PDeCat per una 
altra han estat negociant tot aquest temps 
com duien a terme el seu propòsit i pel que 
es veu aquesta ha estat una molt dura tasca 
que ha ocupat l’activitat d’aquestes forces 
polítiques més de dos mesos sense que 
finalment s’hagin posat d’acord.

Cal preguntar-se les raons per les quals es 
volia presentar la moció i també les raons 
per les quals no ha prosperat. Respecte de 
les primeres i atès que no s’ha dit ni una sola 
paraula desqualificant la gestió de l’equip 
de govern, sembla que no es aquesta, com 
tampoc ho pot ser la mala gestió econòmica, 
que ha estat excel·lent després de superar la 
crítica situació que es va heretar del mandat 
del senyor Muñoz i en la que la senyora 
Rué, ves per on, era la regidora d’hisenda. 
Si ens atenim, per exemple, a la nota que 
ahir mateix va fer pública el PDeCAT, l’única 
raó per justificar la seva censura és que 
l’alcaldessa no és independentista, vet-ho 
aquí. I no solament no ho és, ni ella ni els 
seus companys socialistes, sinó que han 
tingut l’atreviment de mantenir una plena 
coherència amb les seves conviccions, 
malgrat els insults, amenaces i “escraches” 
que han rebut i, el que encara és pitjor, 
des de l’absolut respecte a les idees contràries 
a les seves.

Pel que fa a l’abandó de la presentació 
de la moció, podria ser una discrepància 
del programa d’actuació que duria a 
terme el flamant equip de govern, sempre 
naturalment, en interès de Tiana i dels 
tianencs. Doncs tampoc. El possible acord  
s’ha trencat simplement perquè tant el senyor 
Salvatierra com la senyora Rué volien ser 
l’alcalde que substituís l’actual i cap ha volgut 
cedir. Evidentment, addueixen les seves raons, 
que no discutiren, però això no modifica en 
absolut la realitat.
No ens cansarem de repetir-ho: Ni Catalunya 
ni Tiana avançaran tot el que podrien si no 
és, oblidant els personalismes, amb diàleg, 
trobant punts de coincidència i respectant les 
idees dels contraris. Desitgem de tot cor que 
a partir de demà, dia d’eleccions, aquesta 
esperança sigui una realitat.

EMBOLICA QUE FA FORT GUANYAR LA TIANA DEL 2019

Molts municipis catalans han sortit en defensa 
de les institucions catalanes amb mocions de 
rebuig a l’aplicació de l’article 155. La moció 
promoguda per l’AMI i l’ACM manifesta i expressa 
el “rebuig total” a l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució Espanyola. La moció defensa 
l’aturada de la suspensió de l’autonomia i 
compta ja amb el suport de molts municipis que 
han votat ha favor de la moció proposada per 
les associacions municipalistes, Tiana en el ple 
municipal extraordinari i urgent, del 24 d’octubre, 
va aprovar moció contra l’aplicació del 155.

La moció a Tiana es va aprovar amb 12 vots a 
favor (tots els grups municipals excepte el PP). 
Cal fer esment que el vot del PSC va ser a favor, 
però que estaven en contra del primer paràgraf 
de la moció.

Des de la CUP-Tiana fem una crida a la 
“desobediència civil massiva” a Catalunya davant 
l’aplicació pel Govern Espanyol de l’article 155 
de la Constitució i considerem que és la major 
agressió contra els drets individuals, civils i 
col·lectius del poble català des de la dictadura 
franquista. Per a nosaltres, la decisió del govern 
de Rajoy amb el suport del partit Ciudadanos, del 
PSOE, del PSC i del Borbó d’eliminar l’autogovern 
amb el cessament del president, vice-president 
i consellers i la intervenció de les nostres 
institucions dissolent el Parlament i convocant 
eleccions és una agressió a tot el poble català.

A més, el cessament del Govern i, de facto del 
propi Parlament, no són mesures dirigides contra 
la majoria independentista, sinó que són mesures 
adreçades a humiliar i castigar unes institucions 
que representen el conjunt de la ciutadania. 
Són mesures que han alterat la voluntat popular 
expressada a les urnes per tal de consolidar un 
estat d’excepció pel conjunt del país.

Una agressió que ni tan sols troba cobertura 
en la mateixa legalitat espanyola, ja que la 
interpretació del marge d’actuació de l’executiu, 
excedeix de llarg, el que preveu el propi articulat 
constitucional.

Desitgem que aquest any 2018 
l’autoorganització, la resistència des del 
municipalisme i la força del poble facin possible 
que el desig de renovació democràtica sigui la 
veritable proclamació de la República Catalana.

Bon Any a totes!!!!

M’explico. El resultat de les darreres eleccions 
al Parlament de Catalunya ens ha deixat un 
panorama molt semblant al que teniem abans 
del 21 D. Aixó si, amb una redistribució de 
diputats i diputades. Aixó si, la sorpresa la va 
donar Ciudadanos que va aconseguir, 
el que semblava gairebé impossible: guanyar 
al independentisme. Aixó si, sembla ser, que 
poden sumar, amb una CUP que és deixa 
molts vots per el camí. Igual que nosaltres. 
Sembla ser, que l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució Espanyola, ens ha penalitzat 
més a nosaltres que a C’s i PSC. Cal fer una 
reflexió profunda, del que ha passat.
A Tiana, aixó si, ens hem mantingut, també 
amb una lleuguera baixada de vots, en els 
nostres nivells electorals en els diferents 
processos electorals.

També ho deixa tot igual, no el 21 D, sinó la 
Alcaldia. Esther Pujol i el PSC amb un total de 
4 regidors/es de 13 continuaran al govern, 
ja que els que varen anunciar la moció de 
censura, no s’han posat d’acord. 

Nosaltres erem del parer que el PdCAT hauria 
de liderar la nova etapa a l’Ajuntament, peró 
sembla ser que ni JUNTS ni la CUP ho veien 
igual. Els que deien que era inminent, que 
estava a punt, que era l’hora.. els del MAMBO, 
ara diuen que volen treballar amb l’equip de 
govern i que volen arribar a acords...allò que 
tant ens criticaven ara ho veuen com la “sopa 
d’all”. N’HI HA PER LLOGAR-HI CADIRES.

Desde el PP queremos agradecer, una vez más 
a nuestros votantes de Tiana, que una vez más 
han apostado por el PP como partido político 
en estas últimas elecciones. Vamos a seguir 
trabajando por Tiana, Catalunya, España 
y Europa.

Un saludo y Bones Festes. 
Felices Fiestas y próspero año 2018.

Diego Parra
dparragi@hotmail.com

EL 21 D HO DEIXA TOT IGUAL, TAMBÉ A TIANA 
(LA ALCALDIA)

Partit
Popular de 
Catalunya

S’acostaven les eleccions municipals del 2015 
i un grup de veïns i veïnes de Tiana preocupats 
pel futur del poble vam decidir formar una 
agrupació d’electors. A les eleccions vam obtenir 
un suport del 18%, a només 100 vots de la 
segona força. Les dues veus que reclamàvem 
amb més força una regeneració democràtica 
–Junts i la CUP– vam sumar 1.085 vots, a només 
9 del PSC. La demostració que calia una sacsejada 
a l’Ajuntament per canviar velles inèrcies.

D’allò ja en fa dos anys i mig i aquell grup boig 
de veïns i veïnes persistim. Estem contents 
d’haver impulsat un gran acord de ple per 
millorar el transport públic a Tiana o un gran 
acord per fixar un full de ruta per fer el poble més 
accessible (sobretot, millorar les voreres!). 
Tot i el tarannà opac i partidista del govern del 
PSC –que desobeeix els mandats del ple– seguim 
lluitant per millorar el poble des de l’oposició.

Però cal canviar la manera de fer. Ha arribat 
l’hora. No volem un poble de blaus, vermells 
o grocs. Ens cal un poble multicolor, que es posi 
d’acord amb els temes urgents i els importants. 
Hem de dibuixar la Tiana del futur, moderna i 
avançada. Modernitzar l’Ajuntament, millorar-
ne la gestió, acostar-lo a la gent. Fer una Tiana 
viva: una vila educadora, apostar fort per la 
cultura, dinamitzar el comerç i ampliar i fer més 
eficients els serveis. Que a Tiana tothom hi visqui 
millor, amb igualtat d’oportunitats. Des de les 
petites coses, fins als grans projectes. I per fer-ho 
necessitem un govern fort, transversal, amb un 
model de poble clar, pencaire, creatiu i dialogant, 
capaç d’arribar a acords amb tothom.
Un dels aspectes que es va proposar trencar 
Junts per Tiana era la dinàmica d’enfrontament 
entre govern i oposició. Aquella lògica absurda 
que si ets oposició has de votar que no a tot 
el que proposa el govern i si ets govern has 
d’amagar tota la informació a l’oposició per 
complicar-los la vida. Des de fa unes setmanes, 
el PSC governa en minoria a l’Ajuntament 
de Tiana. L’escenari que ara s’obre, amb una 
alcaldessa que ja no podrà entendre’s només 
amb el PP, és una oportunitat. Aprofitem aquest 
any i mig abans de les municipals del 2019 
per enfortir democràticament l’Ajuntament. 
I comencem a treballar amb un projecte fort 
i majoritari per a la Tiana del 2019. Un poble 
pensat des del poble, a la mida dels seus veïns. 
Aquest grup de veïns bojos persistirem. 
I et convidem a sumar-t’hi. 
Escriu-me a isaac@juntstiana.cat

Isaac Salvatierra
Regidor de Junts per Tiana 

El 8 de setembre ERC de Tiana feia públic un 
comunicat en què explicava que els seus dos 
Regidors abandonaven el govern, deixant 
l’Ajuntament en mans dels 4 regidors del PSC; 
motiu, per la manca de suport de l’Alcaldessa, 
Ester Pujol (PSC), a l’organització del Referèndum 
de l’1 d’octubre. 
Els grups municipals sobiranistes i diverses 
entitats del poble, però, vam fer possible, 
pacíficament, una jornada única que recordarem 
sempre pel seu caràcter solidari, festiu i 
reivindicatiu. Malgrat sagnants injustificables 
actuacions violentes de la Policia i la Guàrdia 
Civil, vam defensar l’Institut.  
L’aplicació del 155, va desfer el govern de la 
Generalitat; PP, amb el suport del PSC-PSOE i 
de Ciutadans van fer allò que mai ningú de be 
hauria imaginat. L’actitud del PSC ens va entristir 
i indignar; va girar l’esquena a la democràcia i a 
Catalunya. Així, els grups municipals sobiranistes, 
amb el suport de l’ANC i Òmnium Cultural de 
Tiana, vam considerar que calia explorar a fons 
la possibilitat de fer una moció de censura a 
l’Alcaldessa per restituir la dignitat de la Vil·la.
Amb voluntat d’arribar a acords, hem treballat 
dos mesos entre Junts per Tiana i la CUP per 
fer possible un nou govern; escoltant, cedint i 
reconsiderant; malgrat tot, no ha pogut ser. 

Ho volíem, principalment, per tres motius.

1. Per dignitat. No volíem que el PSC, partit 
corresponsable de l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució que s’ha carregat el govern de la 
Generalitat elegit pels catalans, ens representés 
i estigués al capdavant del municipi.
2. Per convicció. La composició de l’Ajuntament 
de Tiana tenia, i té, una majoria de forces 
independentistes a qui no els fa por consultar 
la ciutadania. 
3. Per responsabilitat. Convenia a Tiana un 
govern fort i no un format per tant sols 4 
Regidors de 13.  
Assumim i entenem la decepció que molta 
gent pugui tenir davant aquest anunci; vam 
estendre la mà a tots els grups per fer el pacte 
el més ampli possible. ERC va decidir quedar-se 
al marge des de l’inici, i sense compartir-ho, 
ho vam respectar.  
   
Suggeriments a Facebook (Partit Demòcrata 
Català-Demòcrates de Catalunya TIANA) 
o contacteu amb: Olga Rué, Joan Cañada 
o Gemi Galceràn.

Llibertat per Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Quim 
Forn i Oriol Junqueres.!!
Us desitgem un bon any 2018 !

SEGUIREM TREBALLANT DES DE L’OPOSICIÓ CONTRA L’AGRESSIÓ DEL 155, REPÚBLICA, 
AUTOORGANITZACIÓ I RESISTÈNCIA 
DES DEL MUNICIPALISME

I, TANMATEIX, LA REMOR PERSISTEIX. 
(MIQUEL MARTÍ I POL)

Les eleccions del 21 de desembre no han estat 
normals. L’excepcionalitat que representa 
l’aplicació del 155, l’empresonament de 
destacats dirigents polítics o l’exili d’altres han 
fet de la convocatòria electoral una cita amb 
les urnes desigual. Mentre hi havia qui tenia 
l’empara brutal de l’estat i dels seus òrgans 
judicials i mediàtics fins a situacions pròximes 
al ridícul, em refereixo concretament a la  
prohibició del color groc, identificat com 
a símbol de la llibertat dels presos polítics, 
d’altres només tenien la voluntat ferma de 
sobreviure a la injustícia, però anaven lligats 
de mans i peus. 

Les eleccions havien de servir per beneir 
l’assalt a la Generalitat dels partits del 155. 
Aquesta era la conseqüència desitjable de la 
convocatòria, i el seu triomf hauria legitimat 
la liquidació de aquelles estructures culturals 
i mediàtiques que al llarg de quaranta anys 
han servit per atorgar al poble català una 
mirada pròpia sobre la seva realitat, sense el 
filtre esbiaixat del mirall del poder central. 

El resultat de les eleccions no esvaeix la 
por que la capacitat repressora de l’estat 
continuï sense aturador en el seu intent 
de criminalitzar l’independentisme amb la 
complicitat gens dissimulada de forces que, 
fins fa quatre dies, gosaven anomenar-se 
catalanistes. Tanmateix, l’èxit dels partits 
polítics partidaris de la República Catalana 
amb la consecució de la majoria absoluta, fa 
més difícil a l’estat seguir per la via repressora. 

En una situació de conflicte, el diàleg i el 
pacte són la via per aconseguir resoldre els 
problemes. Malauradament, i la Història ens 
dóna molts exemples, l’estat espanyol està 
abonat a solucions en les quals la democràcia 
i el respecte als ciutadans se sacrifiquen sense 
dubtes en benefici d’una visió totalitària de 
la política. Esperem que aquesta vegada la 
raó política acabi superant la irracionalitat, 
perquè malgrat tot, la remor persisteix 
i persistirà!
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