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Antonio Liñán
Jardiner

Per desavinences amb un encarregat va 
marxar a casa Ventura de Badalona, un 
dels primers vivers a Europa on tenien la 
fórmula per cultivar l’hortènsia blava. 

En l’època de la dictadura, l’ajuntament 
franquista de Santa Coloma va decidir 
talar l’arbrat de les principals avingudes 
amb l’argument que les acàcies 
comportaven una simbologia maçònica. 
Amb Can Ventura van replantar els 
carrers i les escoles de la ciutat. 
A partir d’aquesta experiència, va passar 
a ser cap de la brigada de jardineria 
de Santa Coloma. 

Amb 57 anys va caure malalt: 
un càncer el va posar al límit de la vida. 
Llargs i agressius tractaments van ser 
indispensables. Va ser determinant la 
voluntat de viure que va demostrar. 
La promesa feta als 11 anys envers la 
seva família, la María José i els seus fills, 
Toni i Gemma, l’ha dut a terme. 
Les seqüeles del tractament no li han 
impedit respondre al seu sentit de 
compromís social. 

EDITORIAL

Nascut a Tiana l’any 1947, al carrer Sant 
Cebrià número 1, al centre del poble. 

Una vida dedicada al treball, d’ofici 
jardiner, un munt d’hores dedicades 

a la feina però amb empenta i energia 
per endegar altres iniciatives: obrir la 

Floristeria Gemma -amb la complicitat 
de la María José, la seva dona, qui va 

subministrar flors i plantes al poble 
durant 26 anys- o participar amb tota 

mena d’actes per al poble, posant-hi a 
disposició el seu ofici. 

Els guarniments florals de les carrosses 
que passegen per Tiana als Reis 

d’Orient, convertir la Sala Albéniz, 
la Catequística o una pista de patinatge 
en un jardí, organitzar una exposició de 

bonsais a la casa de La Punxa, guarnir 
el Sant dels Tres Tombs o aconseguir 

que l’espai escènic dels Pastorets cobri 
vida verda són algunes de les obres 

de l’Antonio. 

Les carrosses dels reis continuen lluint 
cada any des de fa dècades. Ha calgut 
organitzar comissions de treball, aixecar 
aportacions econòmiques dels veïns, 
aconseguir la implicació de l’Ajuntament, 
implicar les entitats del poble o recollir 
la resposta i participació dels joves 
de Tiana.

Avui en dia, jubilat, es lleva a les 10 del 
matí i va a l’hort, arregla les gallines, 
cuida de les verdures i cull allò que toca. 
Després, un tomb pel bosc a veure què 
troba: espàrrecs, llengua d’elefant per 
l’amanida o bolets. A les dues a dinar, 
una segona visita a l’hort i una caminada 
fins al turó d’en Galceran, on s’asseu 
i mira Barcelona, el Vallès i el Maresme.

Fill de classe treballadora -el pare, 
sabater d’ofici; la mare, comerciant, regia 
una botiga de comestibles. El pare es va 
incorporar a les lleves a l’Exèrcit Popular 
Republicà per anar a la batalla de l’Ebre. 
El van fer presoner i va estar un any 
reclòs al Penal del Dueso, a Santoña. 
La vinculació de la família amb el Govern 
de la República va condicionar-los la 
vida. Eren 3 germans: la Trini, el Josep 
i l’Antonio, el petit. 

L’educació sota el règim de la dictadura 
no encaixava amb l’esperit de l’Antonio. 
La pressió dels mestres nacionals i 
els membres de l’Església era difícil 
de suportar. Quan anava a escola, 
li reclamaven que el pare devia 50 
pessetes. A l’edat d’11 anys es va declarar 
rebel i va fer una promesa: la seva família 
no tornaria a passar penúries. Ell seria un 
home amb cultura i els seus fills també. 
Sempre protegiria la família. 
Als 14 anys va entrar a treballar a Cultius 
Piera. El pare Piera li va ensenyar l’ofici: 
empeltar, el temps de fer les llavors, el 
cultiu de planta i a tocar la flor. 

A l’edat d’11 anys es va declarar 
rebel i va fer una promesa: 
la seva família no tornaria 

a passar penúries. 
Ell seria un home amb cultura 

i els seus fills també. 
Sempre protegiria la família. 
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La Tiana sarda
Les dues viles mediterrànies, obren camí per agermanar-se
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...a la Tiana de la Barbagia

De la Tiana del Maresme...

LA NOTÍCIA

5

“Tiana, un poble a uns 500 metres 
d’altitud, immers en un paisatge 
muntanyenc de gran encant. Poble amb 
topònim d’origen anterior a la conquesta 
romana, es va perdre a la nit del temps. 
Té un bonic centre urbà, lluny de les 
carreteres amb molt de trànsit, per gaudir 
de la serenitat i el silenci tan escàs avui 
dia. Potser per això o per l’ambient encara 
pur que envolta el poble, per l’estil de vida 
sa, amb aliments genuïns i un excel·lent vi 
produït en els camps pròxims, Tiana és de 
gran interès internacional. 

A 433 milles
L’indret també és conegut pel seu nombre 
d’habitants amb edat centenària.” 

Si no fos per l’última frase d’aquest 
paràgraf, i l’altitud, podríem pensar 
que parlem de la nostra Tiana, però no, 
aquest text ha estat extret de la pàgina 
web de la regió de Sardenya a Itàlia, 
parlem de la Tiana sarda, situada a la 
Barbagia di Ollolai, província de Nuoro, 
amb 560 habitants. 

El nom Barbaria està relacionat amb el 
fet que s’hi van refugiar els sards que van 
resistir a les conquestes dels cartaginesos 
i els romans. En realitat, existeixen 
diverses Barbagie, ja que l’àrea es 
compon de deferents regions històriques: 
les Barbagie de Belví, de Bitti, (la més 
septentrional) de Nuoro, d’Ollolai i de 
Seulo (la més meridional). 

El contacte amb els nostres germans 
sards s’ha mantingut durant els anys i ara 
les converses es tenen entre la Marilena 
Ibba, actualment regidora i “consigliera” 
de l’ajuntament, (filla de l’Eugenia i el 
Ducco) l’actual alcalde, Francesco Zucca; 
i el Comissionat de la nostra d’Alcaldia, 
liderat per Ferran Almeida. 

Les primeres converses van tenir lloc 
a principis dels anys noranta, entre la 
Eugenia Maddedu, directora de l’escola 
de la Tiana sarda, i el seu marit, el Ducco 
Ibba, amb el Ferran Almeida, tianenc del 
Maresme. En una visita casual, mentre 
el Ferran i la seva dona descobrien la 
Sardenya, van veure un cartell que 
indicava un poble anomenat Tiana, i van 
decidir treure-hi el cap. 

Situada a La Barbagia, en el cor de 
l’illa, un enorme territori que s’estén 
pels vessants del massís muntanyenc 
Gennargentu, on es troba el parc 
nacional del Golf d’Orosei.

Què suposa un agermanament?
Per dur-lo a terme cal seguir un 
protocol. Cal escriure un argument que 
reculli a banda de la coincidència del 
nom, també la del paisatge, la cultura 
mediterrània o la gastronòmica. 

Terra de vinyes, elaboren un 
extraordinari vi negre, varietat del 
Cannonau di Sardegna, potser seria un 
bon moment per posar en contacte 
als vinicultors. Destil·len l’aiguardent 
Filuferro i elaboren una variant del 
formatge Pecorino. 

Tiana té el sard com a llengua pròpia, 
que ara es troba en un moment de 
ressorgiment i practiquen el bilingüisme. 

En trobar-se dins d’un parc natural, 
la seva gent posseeix una consciència 
i respecte pel medi ambient i nosaltres 
en podríem aprendre.

El nom, el paisatge, 
la gastronomia, la cultura 
mediterrània o la llengua 

pròpia ens agermanen 
amb la Tiana sarda
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Vostè com va arribar a Tiana?
Els meus pares ens hi van portar quan 
jo tenia 18 anys. Vivíem a Montgat i al 
1998 ens vam traslladar a Tiana, 
a Can Puigcarbó, a fer de masovers. 

Quin és el primer record que té 
del poble?
El primer record que tinc és anar a 
comprar xuxes a la Palmira, tota una 
institució a Tiana. 

Quina és la seva funció a l’Ajuntament?
Bàsicament, l’atenció al públic. Gestionar 
les entrades a recepció, el padró, 
instàncies, queixes, atenció telefònica... 
una mica de tot.

Com hi arriba a aquesta feina?
Vaig entrar fent una suplència l’any 2003 
per maternitat fins que es van convocar 
les oposicions i vaig guanyar la plaça 
al 2009. 

Com és l’espai on treballa?
Un espai ampli compartit amb 3 
companyes més: Rocio, Empar i Eli. 
Hi estem molt bé i l’ambient de treball 
és molt agradable. 

Expliqui’ns, breument, una jornada 
laboral.
Arribo a les 8 del matí i engeguem 
màquines. Ens posem amb les tasques 
internes i anem fent feina al mateix 
temps que atenem als veïns que van 
passant pel registre. La jornada acaba 
a les 14.30 h. Dimarts i dijous també 
atenem a les tardes.

La coneix la gent del poble? 
Sí que em coneixen perquè fa molts anys 
que treballo cara al públic a més, la meva 
família està molt arrelada al poble: tot i 
que qui és de Tiana és el meu pare la més 
coneguda és la meva mare, la Librada.

Quin ha estat el millor moment 
que ha viscut a Tiana?
Quan em vaig casar amb l’Isaac, aquí 
a l’Ajuntament, l’any 2014. Va ser un dia 
molt especial: envoltada de la meva 
família i de tots els meus companys. 
Al meu lloc de feina!

És una de les cares visibles de l’Ajuntament de Tiana. Té un posat seriós però quan el traspasses trobes una persona 
amable i molt divertida. Parla constantment de la Montse Furquet (ex companya a l’Ajuntament) de qui diu que ha 
estat tot un referent per a ella. Encara que no ho sembli, té 37 anys i 2 fills: en Toni i en Marc. 

Auxiliar administrativa d’atenció al públic
TERE DURAN
TREBALLEM PER A TU

Alguna anècdota o curiositat 
de la seva feina... 
Tinc una llibreta on les apunto (això és 
herència de la Montse Furquet ). Una de 
les preferides és quan una senyora em va 
demanar que li portéssim a casa el “cubell 
de l’orgàsmic”... ja, ja, ja... encara riem ara.

Quan es jubili mantindrà vinculació 
amb Tiana? 
Espero que sí perquè no tinc cap 
intenció de marxar del poble. 
Hi estic molt bé i em sento 
molt d’aquí.
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El blog i l’app del Servei de Pediatria de BSA

Celebren els seus aniversaris durant la tardor

El Servei de Pediatria de Badalona Serveis 
Assistencials (BSA) aposta per les noves 
tecnologies com a complement en la 
prestació de serveis assistencials. 

Les dues eines digitals de salut pediàtrica 
volen estendre l’acompanyament a les 
famílies més enllà dels consultoris. 

De fet, tot i que són a l’abast de tothom, 
la informació facilitada és d’especial 
utilitat per a les famílies de Tiana, 
Montgat i Badalona, les tres localitats 
en què es troben els centres d’atenció 
primària gestionats per BSA. 

El blog de Pediatria Parlem-ne va celebrar 
aquest mes d’octubre els 7 anys de 
creació. Aquest espai de participació en 
temes de promoció de la salut pediàtrica, 
no pretén, ni pot substituir l’atenció 
particularitzada dels professionals de 
salut. Tampoc és un mitjà per obtenir 
segones opinions mèdiques. L’equip de 
Pediatria que lidera el projecte -amb 
la col·laboració d’altres especialistes 
en altres àrees assistencials com són la 
Oftalmologia, Traumatologia, 

Otorinolaringologia, Teràpia Ocupacional 
o Psicologia- proposa una temàtica, 
mínim cada quinze dies en “L’escola de la 
salut”, a banda d’altres seccions d’interès 
per a les famílies. 

D’altra banda, al novembre de 2018 
l’aplicació mòbil del Servei de Pediatria 
(BSA APPediatria) va fer el primer any 
de vida. L’app es va confeccionar amb 
la col·laboració del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona, 
està disponible en català i castellà i en 
IOS i Android. També està liderada per un 
grup de professionals assistencials entre 
pediatres i infermeres pediàtriques 
-amb la col·laboració d’altres 
departaments de l’organització- que 
dissenyen els continguts, la majoria dels 
quals s’ofereixen en format infografia per 
enviar missatges entenedors a cop d’ull 
sobre temes quotidians de salut i higiene 
de vida. 

Amb motiu de l’aniversari, l’equip 
va dissenyar un itinerari festiu i una 
experiència més completa dels usuaris 
amb noves seccions a l’aplicació. 

ÉS D’ACTUALITATÉS D’ACTUALITAT

Una senyora em va demanar 
que li portés el 

“cubell de l’orgàsmic ”
Tere Duran

Una agenda amb activitats de lleure adreçades 
al públic infantil; la secció SOS amb infografies 
sobre primers auxilis; informació adreçada al 
públic adolescent; Que no t’enREDin amb vídeos 
desmitificant falses creences dins la campanya 
#saludsinbulos; Podcasts per oferir als pares i mares 
un espai de relaxació i altres recursos d’ajuda amb 
la cura del nadó. Aquestes seccions completaran 
els apartats amb els que va néixer l’aplicació: 

Què fer si? 
Quina dosi necessita de? 

L’escola de la salut que enllaça amb el articles 
del blog de pediatria Parlem-ne; Documentació; 
Parlem de vacunes; Valora l’app; Qui Som; Lector 
QR; Normes d’accés i, finalment, els Avisos. 
Aquesta darrera secció és una de les més ben 
valorades ja que permet enviar avisos de salut i 
informar amb immediatesa la nostra població en 
cas necessari mitjançant un servei de notificacions.

Es tracta de dues eines que permeten 
als pares i mares disposar en la seva butxaca 
d’informació sanitària fiable, senzilla i propera 
sobre la salut dels petits de la casa. 

Imatge del Consultori Local de Tiana amb 
motiu del primer any de BSA APPediatria.

Imatge de l’equip de BSA APPediatria 
-Montgat - Tiana: Elisabet Reverter, Mercè 
Garcia i Gemma Capdevila- “Sala d’espera del 
Servei de Pediatria del CAP Montgat amb motiu 
del primer aniversari de l’app”



Notes històriques de la cartoixa de Montalegre

ÉS D’ACTUALITAT
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S’ha publicat recentment aquest llibre 
a càrrec de Pagès Editors, que tracta de 
diversos episodis històrics de la cartoixa 
situada a Tiana, així com d’aspectes de 
la vida quotidiana dels monjos, la dieta 
cartoixana i també algunes llegendes 
i tradicions.

En l’apartat d’episodis històrics trobem 
anècdotes i fets relacionats amb la 
construcció del cenobi al segle XV 
com la suposada influència de mestres 
d’obra italians, la barca que els monjos 
tenien per transportar pedres i fusta 
o la concepció de la cartoixa com una 
fortalesa amb dues torres defensives: 
una rectangular i altra cilíndrica (aquesta 
encara es conserva), a més d’una muralla 
tot al voltant. 

També s’analitza el sistema hidràulic del 
monestir que va aixecar l’admiració dels 
visitants i cronistes ja als segles XVI i XVII. 
Un apartat ben curiós és igualment el 
de les gestions fetes pels cartoixans el 
1929 per intentar desviar la carretera de 
Badalona a Mollet.

Altres dels aspectes que s’expliquen en 
el llibre és el dels personatges il·lustres 
que han visitat el monestir tianenc, 
entre ells la reina Maria, esposa d’Alfons 
el Magnànim el 1448, el bisbe Manuel 
Irurita (1935), l’escriptor Prudenci 
Bertrana (1936), els presidents Companys 
i Negrín (1937), l’almirall Carrero Blanco 
(1970), el Dalai Lama (1982) 
o l’expresident Pujol (1984).

Història, tradició i llegenda.
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Nadal a Sant Cebrià

Tradicionalment el Nadal ha simbolitzat, 
pel cristianisme, el naixement de Jesús 
però en un món multicultural i en una 
societat actual moderna en la qual vivim 
s’ha convertit en una tradició; una època 
de l’any on, família i amics/gues, s’ajunten 
i comparteixen moments d’afectivitat, 
calidesa i amor.

A la residència i centre de dia Sant Cebrià 
de Tiana també se celebra el Nadal!!!
Per a fer-ho, es realitzen un conjunt 
d’activitats i actes on els familiars dels 
residents i usuaris/es són convidats a 
compartir aquestes dates tan senyalades 
amb els seus éssers més estimats, a més a 
més també es decora la residència posant 
arbre de Nadal i pessebre.

Durant tot el mes de desembre s’organitzen 
activitats nadalenques per apropar-se a 
aquestes dates envoltats d’un ambient 
festiu i nadalenc.

Encara que alguns dels residents marxen 
cap a casa amb la família durant les festes 
de Nadal, també són moltes les famílies que 
decideixen venir a celebrar el Nadal amb els 
seus familiars al centre. Com a totes les cases 
els àpats més destacats es preparen tenint 
en compte les tradicions culturals; parlem 
doncs d’escudella amb carn d’olla per Nadal 
o canelons per Sant Esteve, tot això sempre 
acompanyat d’una sobretaula de dolços.

Xocolatada, benedicció del Betlem, taller 
de postals i galetes nadalenques, concert 
de Nadales i actuacions festives diverses, 
algunes d’elles protagonitzades per entitats 
i recursos del mateix municipi com l’Escola 
Lola Anglada, l’Escola Tiziana, la coral “les 
Veus de la Virreina” i l’Escola de música i 
dansa de Tiana. A més a més, els residents 
i usuaris/es del centre realitzen una coral 
(“La Coral de Sant Cebrià”) tot cantant 
algunes nadales tradicionals.

AIMS Foundation, una fundació que apropa 
la música a la gent que viu a residències 
i hospitals, realitzarà un concert a la 
Residència. La Coral de La Virreina també 
farà un concert nadalenc, i a més a més 
també es rebrà la col·laboració d’altres 
entitats que fan que el Nadal sigui molt 
més especial.

Després d’un mes carregat d’emocions, 
somriures, neules i torrons, el dia 31 de 
desembre, els residents i usuaris/es del 
centre expressen els seus desitjos pel 2019!

Finalment, una vegada iniciat l’any nou, 
els dies 5 i 6 de Gener esdevenen els últims 
dies de celebració que finalitzen aquesta 
època amb la visita al centre dels Reis Mags 
d’Orient, que deixen un regal per a cadascú!!

Bon Nadal 2018 i Feliç any nou 2019!

Veniu a celebrar-ho amb nosaltres

Clubs de lectura

Encetem l’any, i tot i que tenim nous 
propòsits, us convidem a participar en unes 
activitats que no són noves a la Biblioteca 
però sí són molt destacables, parlem dels 
Clubs de Lectura.

Els clubs de lectura són espais de tertúlia, 
diàleg i debat a l’entorn de la lectura. 
A Can Baratau us n’oferim tres:

Club du livre, en francès. Es fa el primer 
dijous de cada mes a les 19.00 h i està 
coordinat per Enriqueta de la Fuente.

Book’s club, en anglès. Es reuneix l’últim 
dijous de cada mes a les 19.00 h i està 
coordinat per David Requena.

Club de lectura en català. Les sessions són 
el darrer divendres de mes a les 19.00 h i en 
fa el guiatge l’escriptor Toni Sala.

Club del gomet vermell, per a infants de 7 
a 10 anys. Cada primer dimarts de mes a les 
17.30 h, se n’encarrega la Marianna Trichini.

La biblioteca proporciona el llibre de què es 
parlarà, tot i que no és obligatori llegir-lo, i al 
cap d’un mes es fa la trobada per parlar del 
llibre; les tertúlies son dinamitzades per un 
moderador. Hi trobareu persones que tenen 
en comú el gust per la conversa i la lectura. 

Propostes per l’any nou de la Biblioteca Can Baratau

Quan els ametllers ja estan florits o quasi, 
vol dir que el segon trimestre de l’Aula  
d´Extensió universitària entra en el segon 
trimestre. Temps de fred però l’interès 
pels temes que es proposem i els seus 
conferenciants segueixen el ritme d’interès 
de sempre. 

A la sala Albéniz, el 10 de gener escoltarem 
a l’economista Marcos Eguiguren amb 
el tema: Brexit, ¿una amenaça per al 
futur d’Europa?

També a la mateixa sala Gemma Borraz ens 
reflexionarà sobre un tema que a la majoria 
de nosaltres ens és proper: ” Avis, fills i nets. 
Què ens demanen i què podem donar “. 

A més, a la biblioteca montgatina sota el 
títol: “ Estimat per estimar “ Daniel Borrell 
ens ajudarà a pensar en temes psicològics 
que ens són propers. 

Quan els ametllers 
ja estan quasi florits 
Segon trimestre

Participar-hi és gratuït; només cal 
inscriure’s prèviament a la biblioteca. 
També podeu venir com a simple oient.
Per accedir als serveis de la biblioteca 
només cal tenir el carnet d’usuari, i portar-
lo a sobre! Ara hi ha l’opció de portar-ho 
al mòbil amb l’aplicació BibliotequesXBM. 
Amb aquesta app es poden portar 
diversos carnets, fer reserves i renovacions 
de préstec, o consultar quines activitats es 
fan a la biblioteca.

I per a aquests dos mesos us destaquem 
tres activitats:
Dijous 17 de gener a les 19.00 h 
Club de lectura extraordinari pel Tiana 
Negra. Amb la lectura de Joc Brut, de 
Manuel de Pedrolo, a càrrec de 
Sebastià Bennasar.
Si voleu, ja podeu venir a recollir el llibre.
Dijous 14 de febrer a les 19.00 h 
presentació del llibre Notes Històriques 
de la Cartoixa de Montalegre: historia, 
tradició i llegenda, de Xavier Pérez Gómez. 
Amb la presència de l’autor.
I del 7 al 31 de gener, 
exposició fotogràfica Txernòbil, 
la ciutat del silenci. 
Fotografies de Jorge Franganillo.

Però estigueu atents a l’agenda de la 
biblioteca perquè n’hi ha moltes més!

Amics i amigues si no ens coneixeu i voleu saber les conferències i activitats que fem, 
us podeu posar en contacte amb nosaltres a: aulauniversitariatimo@gmail.com  
i /o al telèfon: 686 17 40 06

Són curioses també les informacions relatives 
a les propietats i finques, el cobrament de 
delmes i censos a diverses poblacions, entre 
elles Tiana, els saquejos patits pel monestir 
el 1713 o el 1810, l’escut de Montalegre, 
la toponímia cartoixana, el pare Conrer i la 
Conreria, la farmàcia o apotecaria o els llibres 
que tenia la biblioteca abans de 1835, una 
part dels quals es va salvar, així com l’estat 
actual d’aquesta, que s’ha reorganitzat i 
catalogat recentment, contenint més 
de 32.000 volums.

També s’analitza la vida quotidiana dels 
monjos cartoixans, els seus horaris i costums, 
així com la dieta d’aquests, que com ja 
sabreu no poden menjar carn. L’apartat 
gastronòmic ocupa una part important del 
llibre, analitzant-se les notícies recollides 
els segles XV, XVII, XVIII i les més actuals. 
Per exemple s’explica amb detall algunes 
receptes i plats molt curiosos continguts 
en un manuscrit del 1718. També que la 
truita que avui coneixem com “a la francesa”, 
antigament era coneguda a casa nostra 
com “la truita cartoixana”.

L’obra acaba amb un estudi detallat de les 
llegendes vinculades a Montalegre, com la 
de l’arbre dels Nassos, la fundació del 
monestir el 1415 (amb la suposada 
intervenció del papa Nicolau V), els tresors 
amagats, els túnels misteriosos o els monjos 
soldats, com un misteriós general rus 
tsarista que deien que hi havia el 1936 o un 
pilot americà de la segona guerra mundial, 
aquestes dues notícies totalment infundades.
Xavier Pérez  

Cartoixans de passeig als voltants de 
Montalegre, 1904.

Un germà cartoixà fent pa al forn, vers 1950

La literatura hi serà present amb un 
dramaturg tant nostre com Angel 
Guimerà, explicat per Joan Tres.
Amics, com sempre atents als tríptics, 
als cartells, a les xerrades recordatoris 
de la Ràdio La Local de Tiana i a les seves 
webs. Recordeu que a les biblioteques 
trobarem material relacionat amb les 
temàtiques. I sobretot, expliqueu les 
vostres experiències. 
Comptem amb tots vosaltres!!

Tianencs i tianenques, si teniu algun 
dijous a les 18.30 h lliure, no us ho 
penseu!. VENIU!



El Parc Joan Armengol tornarà 
a ser el centre neuràlgic 

de totes les activitats 
i el punt de sortida i arribada del canicross.

Per més informació de 
l’esdevenimentpodeu entrar al lloc web: 

canicross9pins.tianat.cat

També podeu seguir tota la informació 
i novetats a Facebook, Instagram i Twitter.
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Tiana Negra 2019: Festival de novel·la negra catalana
El festival arriba a la seva setena edició

El festival Tiana Negra arriba a la seva 
setena edició tancant un cicle d’èxit com 
a festival de referència de la literatura 
negra en català. El seu director, Sebastià 
Bennasar, deixarà el càrrec al final 
d’aquesta edició per donar pas a una 
nova etapa del festival i per poder 
afrontar nous reptes professionals. 

La persona que el substituirà se sabrà 
durant el proper festival, que tindrà lloc 
el 18 i 19 de gener de 2019. Una edició 
molt especial que mantindrà l’essència 
de totes les edicions celebrades fins ara: 
dotar la novel·la negra catalana d’un 
espai de referència amb el bo i millor 
del gènere actual.

“El Tiana Negra ha estat una de les 
experiències més boniques de la meva 
vida i de les més intenses. En clau de 
literatura i de país crec que som un 
festival de referència i el model a seguir 
que ha inspirat molts altres festivals de 
petit format.”

 Sebastià Bennasar, creador i director 
del Tiana Negra, deixarà el càrrec al final 
de la propera edició del festival, que se 
celebrarà els propers 18 i 19 de gener de 
2019. Bennasar vol deixar pas a noves 
idees i maneres de fer i assumir reptes 
professionals nous; per això ha decidit 
que aquest serà el seu últim Tiana Negra 
com a director. El seu lloc l’ocuparà una 
persona de gran experiència en el gènere 
negre, que es coneixerà durant la setena 
edició del festival.

Sebastià Bennasar creu que el festival 
no ha de canviar gaires coses i ha de 
mantenir l’essència per la qual va ser 
creat: dotar la literatura negra catalana 
d’un espai propi, d’una plataforma per 
al gènere que permeti augmentar els 
lectors. Aquesta setena edició serà, 
doncs, una edició molt especial. Un any 
més acollirà el bo i millor de la literatura 
negra en català actual, amb prop d’una 
vintena d’activitats i més de 20 autors 
vinguts d’arreu del país.

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 

en la capital de la novel·la 
negra catalana durant 

dos dies.

CANICROSS 9 PINS
Un any més es disputa a Tiana el CANICROSS 9 PINS, i ja van 5 edicions

La data confirmada és el diumenge 10 de 
febrer. 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. 
Enguany esperem que es repeteixi l’èxit 
dels anys anteriors, que han consolidat 
la cursa en el calendari anual d’aquest 
esport. Seguirà formant part de la Copa 
Canicross Maresme, amb normativa i 
categories unificades, professionalitzant 
una mica més la cursa.

El recorregut varia una mica respecte 
edicions anteriors, que s’ha escurçat per 
la part final, eliminant la zona de l’Alegria 
i deixant la distància total en uns 7,5 
km. 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 -15 kg. També hi haurà un premi 
pel corredor i la corredora més joves que 
acabin. A partir dels 14 anys ja podreu 
córrer el CANICROSS 9 PINS!

La novetat d’aquest any serà la celebració 
d’un canicross infantil que s’anomenarà 
CANIKIDS. Estarà dividit en dues 
categories segons l’edat dels nens i 
nenes, serà gratuït i no serà obligatori 
el material de canicross (tot i ser 
recomanable), La distància dependrà de 
la categoria, però sempre assequible per 
a infants. 

Hi haurà premi per a tots i totes!

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

A tots els que us agradi la fotografia heu 
de saber que hi haurà un concurs a la 
plataforma Instagram, on premiarem 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 del 7 de gener al 7 
de febrer corrent, caminant, anant amb 
bici… Aquest repte comptarà amb una 
planificació especial creada per l’expert 
en canicross Xavier Masramon, per tots 
aquells/es que vulgueu preparar-vos per 
la cursa o bé simplement fer esport 
i salut. Les persones que superin el repte 
podran guanyar diferents premis. 
Dins d’aquesta iniciativa es farà un taller 
de canicross el dia 27 de gener a les 
10.00h a l’escorxador. 
Consulta més a: www.esportianitzat.cat

L’organització torna a anar a càrrec 
de les protectores d’animals ABAM 
i APROPA’Tjuntamentamb la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament i tenenuna 
finalitat solidària. Tot el que es recapti 
amb les inscripcions, el bar i els 
números del sorteig anirà destinat 
a aquestesprotectores 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.

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

     Els horaris de les activitats seran 
     els següents:

    8.00 h. Lliuramentde dorsals 
    als participants.

    9.30 h. Sortida canicross.

    9.45 h. Sortida de la passejada.

    10.30 h. Canicross infantil.

    11.00 h. Entrega de premis.

    12.00 h. Sorteig i fi de festa.



atenció altament qualificada i eficaç fent 
ús de la tecnologia. Fan tractaments de 
radiofreqüència facial que produeix una 
hipertèrmia localitzada i profunda que 
estimula els processos metabòlics i la 
producció de col·lagen i elastina, revifant 
el cutis amb resultats molt visibles. 
També podeu trobar-hi fotorejoveniment, 
una tecnologia IPL que ajuda a canviar 
l’aspecte de la pell i en millora la textura a 
certes zones de la cara. 

Al capdavant de Lilacs trobem la 
Lorena Hernández, que l’any 2011 
inaugura aquest centre per oferir 
tractaments d’estètica i teràpies manuals 
personalitzades. Poc després s’hi suma la 
seva cosina, la Vanessa Hernández, que 
deixa Tarragona per instal·lar-se a Tiana i 
fer-se càrrec de l’àmbit de la fisioteràpia. 
Ara també compten amb la Núria com 
a osteòpata. El centre està equipat amb 
aparells d’última generació per donar una 
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Lilacs
Centre d’estètica i teràpies naturals

Carrer Matas, 85 Local 2
08391 Tiana 

Telèfon 934653619
Email: centrelilacs@gmail.com

Facebook: @esteticalilacs
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El tractament consisteix en una 
exfoliació superficial mitjançant la seva 
llum filtrada.
A Lilacs també fan tractaments 
manuals com la manicura, la manicura 
semipermanent, extensions de 
pestanyes, depilació i fotodepilació 
amb llum polsada. 
La idea era oferir serveis per cuidar 
l’estètica però també la salut, de manera 
que els clients poden rebre diferents 

tractaments en una sola visita. I és 
que mentre et fas un tractament de 
pressoteràpia el pots combinar amb 
una manicura i treus la màxima eficàcia 
d’aquella estona. 
Com a fisioterapeuta col·legiada, 
la Vanessa està especialitzada en el sòl 
pelvià. Ofereix tractaments per preparar 
el part i també de postpart. Els fa amb 
ultrasons i electroteràpia, aplicant 
petits elèctrodes.  

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

Lilacs
el comerç a Tiana

ET SUGGERIM...
Cavitació, radiofreqüència 
i pressoteràpia, un tractament 
combinat per a la pèrdua de pes. 

Serveis d’osteopatia amb la Núria 
i de fisioteràpia amb la Vanessa.



1414

Carlota Segura

La Carlota té 11 anys i és germana del 
Gerard. Denota timidesa al principi però a 
mesura que hi vas parlant, t’explica coses 
amb un somriure còmplice i les idees molt 
clares. La primera vegada que la Marta 
Martorell, coordinadora dels consells 
d’infants, va anar a l’escola Lola Anglada 
a explicar-los la iniciativa, a la Carlota li va 
semblar interessant i s’hi va apuntar. 
La motiva que li proposin jocs o activitats 
que la duguin a la reflexió: jugar un 
partit de bàsquet en cadira de rodes, 
conèixer un programa ODS (objectiu de 
desenvolupament sostenible) de Nacions 
Unides o visitar el vaixell de Proactiva 
Open Arms per entendre la realitat de les 
persones migrants. Tot plegat amb una 
finalitat: prendre consciència. 

El consell està format per més de 10 
components. Quan es troben, de vegades 
es genera una mica de xivarri però acaben 
arribant a bon port. Decideixen els acords 
per consens i, si aquest no arriba, 
per votacions. 

En una cosa estan tots d’acord: enyoren la 
font de la plaça. No entenen per què l’han 
tret, les fonts són un element molt útil de 
joc sobretot a l’estiu. La Carlota es pregunta 
si hi ha alguna possibilitat de recuperar-la. 

Idees i propostes no en falten. 
Per exemple, que els reis d’Orient no 
reparteixin caramels sinó “xuxes” durant 
la cavalcada perquè la canalla les prefereix 
infinitament als caramels. Ella parla des del 
coneixement, i la higiene no ha de suposar 
un problema. Ho té tot pensat: es poden 
fer petites bosses de “xuxes” per si cauen 
per terra.  

La Carlota pensa seriosament que al parc 
dels Teletubbies s’hi podria instal·lar una 
tirolina. Aquí ho deixa, per tal que els 
tècnics en vagin prenent nota. 
Com a última aportació, considera necessari 
organitzar des del consell d’infants algun 
tipus d’activitat pel dia de la dona, el 8 de 
març. Comença a donar-hi voltes. 

Membre del consell d’infants de TianaSOM 
Tiana

tiana’t, consciencia’t
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Gerard Segura

El Gerard té 14 anys i és germà de la 
Carlota. Seriós, despert i concentrat, 
parla de forma ordenada i reflexiva. 
És un dels membres més veterans del 
consell: hi va entrar a primer de l’ESO i 
està francament preocupat perquè el 
consell d’adolescents ha passat d’estar 
format per 8 membres, a tenir-ne 35. 
D’acord: reconeix que tenir-hi aquesta 
participació és positiu però tem com 
poden anar les reunions ja que organitzar 
35 adolescents no és una tasca fàcil. 

Considera el consell molt útil perquè és 
una eina que dona veu als adolescents. 
Reconeix que, si no fos perquè en forma 
part, no hagués conegut els projectes 
d’ODS (objectius de desenvolupament 
sostenible) de les Nacions Unides. 
A més de Tiana, el Gerard també viu a 
Esparreguera, a casa el pare, i té notícies 
d’un consell d’adolescents impulsat en 
aquell municipi. Si aquestes iniciatives 
es van estenent per la resta del territori 
poden formar una nova generació amb 
sentit de la participació social, conscient 
del dret a tenir veu i que implementi 
iniciatives que neixen de les seves 
pròpies reflexions. 

Però també cal actuar a petita escala. 
Si li ho preguntes, respon que és de 
l’opinió que la biblioteca de Tiana 
gaudeix d’un bon fons de llibres i que 
habitualment hi troba allò que busca, 
però considera que li calen millores en 
l’àmbit tecnològic perquè els ordinadors 
són antics i, si hi portes el teu, no 
disposen d’una bona infraestructura per 
poder-te endollar al corrent elèctric, 
a banda que el wifi hi té restricció 
de temps.

El Gerard vol estudiar robòtica. El motiva 
tot allò relacionat amb la tecnologia. 
Si li demanes que s’imagini d’aquí a uns 
anys, respon que li agradaria treballar 
a Google. En un entorn de robots amb 
autoaprenentatge, podríem parlar 
d’intel·ligència artificial. 

Membre del consell d’adolescents de Tiana

tiana’t, implica’t



Ca n’Andreu de Plaça va ser demolida 
pels frares. No en sabem la data exacta 
però segurament seria després d’adquirir 
Ca n’Argent i, possiblement, quan van 
fer les obres d’ampliació i millora de 
la masia. 

A partir de l’estudi del plànol, que és 
de l’any 1791, podem veure que 
Ca n’Andreu de Plaça estava situat a 
tocar del nord de Ca n’Argent. A les 
escriptures de l’època hi consta que tant 
Andreu de Plaça com Argent s’havien 
anomenat anteriorment Pasqual, fet que 
obre diferents hipòtesis. Una podria ser 
que antigament fos una única masia 
ampliada que, posteriorment, es va 
dividir en dos. Però també podríem 
trobar d’altres explicacions...

Al plànol trobem el camí del Mig d’Alella, 
o camí del Fondo, i el camí originari 
a Montgat. Arribava fins a l’Alegria i 
transcorria entre la masia i la capella que 
hi havien fet construir els frares. 
La casa dels masovers va ser construïda 
posteriorment, a la desamortització de 
l’any 1835, pel nou propietari. 

L’any 1244, sota el pontificat d’Innocenci 
IV, es van unificar una sèrie de comunitats 
eremítiques que havien sorgit de 
l’experiència monàstica de Sant Agutí 
i la seva regla del segle IV. Era un orde 
mendicant, per això els frares procuraven 
el seu manteniment demanant almoina.

El pas de monjo ermità a frare va tenir 
els seus problemes: alguns d’ells no van 
abandonar la vida de contemplació, 
d’altres es van orientar cap a l’apostolat. 

Un altre inconvenient va ser la pràctica 
de la pobresa comuna, ja que amb les 
exigències de l’apostolat i l’estudi, els 
frares eren incapaços de viure només de 
les almoines. Aleshores se’ls va permetre 
tenir les propietats necessàries per a 
poder-se mantenir.

El 28 de novembre de 1691, el prior del 
convent de Sant Agustí de Barcelona va 
comprar a Josep Fàbregas, pagès de Teià, 
una casa a Tiana anomenada Andreu de 
Plaça, abans Can Pasqual i antigament 
d’en Fuster.

L’any 1709 el convent de Sant Agustí 
de Barcelona va adquirir el Mas Pasqual, 
conegut per aquelles dates com el Mas 
de n’Argent (avui Cals Frares). 

Havia sigut dels consorts Mateo i Teresa 
Sanar i Argent. Juntament amb el mas, 
van adquirir onze terrenys o parcel·les 
situades a diferents llocs de Tiana, totes 
propietats de Ca n’Argent.

L’any 1736 adquireixen un altre mas a 
Tiana antigament anomenat Sala, 
després Sanromà de Plaça, en aquell 
moment Trias i avui Can Gaietà. Aquell 
mas posseïa 5 terrenys a diferents llocs 
de Tiana.

A Tiana trobem la masia de Cals Frares, que conté elements neoclàssics i romàntics, 
i de la qual ja vàrem parlar en un número anterior sobre els diferents noms i propietaris que 
ha tingut al llarg dels segles. Ara parlarem de quins eren aquests frares que van estar gairebé 
150 anys a Tiana. Eren frares de l’orde de Sant Agustí, els agustins calçats o agustins ermitans.

CALS FRARES

Els frares llogaven les dues masies, bé al 
mateix masover o bé a d’altres llogaters. 
No hem tingut ocasió de veure tots els 
contractes però, als consultats, queda 
reflectit que el llogater o masover de 
Ca n’Argent havia de viure a la masia i 
que els frares Agustins se’n reservaven 
el saló i algunes habitacions per si algun 
frare, amb llicència del prior, visitava 
Tiana. El contracte també deia que el 
llogater havia de rentar cada 15 dies la 
roba del convent i dels religiosos, anant-
la a buscar i tornant-la al convent. 
Els frares també es reservaven el celler 
de Ca n’Argent.
Tant les escriptures de compra de les 
masies com els contractes als masovers 
apareixen signats pels frares, en nom 
del prior del convent de Barcelona. 
No hi ha, doncs, cap indici que a Tiana 
s’instal·lés una congregació amb el seu 
propi prior. Tot sembla, més aviat, una 
de les inversions realitzades pels frares 
que tenien a Tiana un lloc de repòs o 
vacances. Una cosa semblant succeeix 
amb la Torre dels Frares de Montcada 
i Reixac, que era un lloc de repòs pels 
monjos de Sant Jeroni de la Murtra.



Si aneu als lavabos de les universitats de 
Barcelona, tenim coneixements de dos 

casos, podreu observar que la placa de la 
porta on indica el gènere, femení o masculí, 

ha estat desenroscada i ja no hi és, o bé 
el símbol ha estat tunejat, indicant que 

en aquell espai no es contempla aquesta 
divisió binaria sobre la identitat de gènere.  

Aquesta acció respon al moviment 
genderqueer o no binaris, aquells que 

senten que no encaixen com cisgènere 
o cisexuals, aquelles persones que 

s’identifiquen amb el sexe que se’ls hi ha 
assignat al néixer. Per això es mostren 

disconformes amb les construccions socials 
i l’estandardització del comportament en 

funció d’un gènere o un altre com 
a persona binària. 

Us recomanem la lectura de El gènere en 
disputa, de Judith Butler o Testo Yonki, 

de Paul B. Preciado.
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Són noies joves, sobre la vintena, es 
rodegen de dones de més edat i també 
podem trobar-hi alguna adolescent. 
L’assemblea feminista de Tiana es va 
crear l’abril del 2018, a partir de la 
sentència del cas de la Manada, que 
no reconeixia la violació, sinó un abús 
sexual, a una noia de 18 anys per part 
de cinc homes. Aquesta sentència va 
ser un revulsiu per a moltes noies joves 
que es van sentir identificades amb la 
víctima, perquè la violència de gènere, 
amb major o menor grau, està present a 
la vida de les dones. 

Com expressen en el seu últim manifest 
del 25 de novembre, dia internacional 
per a l’eliminació de la violència envers 
les dones, cal acabar amb les morts, 
les violacions, les agressions sexuals, 

ASSEMBLEA FEMINISTA TIANA
l’assetjament, el tràfic i l’explotació de 
dones i també amb els matrimonis 
forçats o la mutilació genital femenina. 
Aquests grans temes són prioritaris i està 
en mans de les institucions, regular la llei 
per erradicar-ho. 
Però també cal abordar els petits 
micromasclismes, amb els que 
conviuen les dones cada dia. El tracte 
paternalista que dóna un mestre o un 
cap de feina, les preguntes incòmodes 
en les entrevistes de treball, els 
assetjaments de desconeguts pel 
carrer, la por a tornar sola a casa a la nit, 
la incomoditat vivencial que genera 
el fet de no encaixar en la normativa 
heteropatriarcal, encara molt arrelada 
en la nostra societat. Podeu trobar molts 
més exemples consultant la secció 
micromachismos de eldiario.es.

Els lavabos 
de les universitats

Quan elles es troben i s’ho expliquen, 
es reconeixen, s’entenen i traslladen 
a fets reals allò que fins ara era una 
sospita. Per què volen viure sense 
por, no estan disposades a assumir 
actituds o situacions que avui dia han 
estat normalitzades, i per això estan 
disposades a moure els fonaments 
d’aquesta societat, amb organització, 
coneixement i petits gestos. Volen fer-ho 
juntes, perquè quan estan juntes són 
més fortes, i el pensament col·lectiu les 
empodera. Busqueu-les, són fàcils de 
trobar. L’assemblea, de moment, 
és no mixta. 

Seguiu aquests hashtags 
#miracomonosponemos 

#ESIenlasescuelas #NiUnaMenos

La lluita contra les desigualtats i contra el sistema patriarcal 

Facebook @TianaFeminista
Twitter @FeministaTiana
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ENTREVISTA’T

I tu, qui ets?
Em dic Carme Cussó i soc filla de Tiana, 
com tota la meva família. No sabria 
viure enlloc més que no fos aquesta 
vila. El pare era l’ordinari de Tiana, 
aquell que transportava l’equipatge 
i mobles de les persones de ciutat que 
venien a estiuejar al nostre poble. 
A casa érem cinc germans però vaig 
perdre una germana a l’edat d’11 anys, 
a causa d’una pulmonia i una altra 
germana que, amb tres anys i mig, va 
veure salfumant d’una ampolla sense 
saber-ho... un accident terrible. 
Em vaig casar amb el Salvador Coll però 
vaig quedar vídua. Vàrem tenir dos fills: 
la Sandra i el Salvador. Tinc quatre nets: 
en Lluc, l’Àlex, l’Àstrid i la Mia. 
Estimo aquest poble i m’agrada 
recuperar-ne la història, per això he 
participat habitualment a La Local-
Ràdio Tiana i a d’altres ràdios. 

Què t’agradaria ser?
Periodista però quan ets una dona 
nascuda a la postguerra no tens 
aquestes oportunitats, ni es plantejava 
que una dona estudiés. Ara bé, pel 
fet de no poder optar a la formació 
necessària mai he deixat de fer allò 
que m’entusiasma. A la ràdio de Tiana 
he participat a 5 programes diferents; 
m’agradava molt anar a casa de la gent 
gran per escoltar les seves vivències i 
després poder-les relatar per la ràdio.  
L’altre programa del qual tenim un molt 
bon record, amb el Pep Sánchez, és 
l’Envelat, el programa setmanal sobre 
músiques dels anys 60/70/80.

Optimista, pessimista o realista?
Optimista, sempre! Quan va morir el 
Salvador a causa d’una leucèmia, a la 
sisena planta de Can Ruti em van oferir 
el servei de suport psicològic però vaig 
decidir sortir cada dia i dir bon dia 
a tothom.

El moment més feliç de la teva vida?
La meva infantesa. Com que el pare era 
l’ordinari, transportava els baguls dels 
estiuejants però també les joguines dels 
seus fills. Jo aprofitava, mentre el meu 
pare feia algun altre trasllat, per agafar 
les bicis i anar a donar voltes pel poble. 
Mai vaig arribar a tenir una bicicleta.
També recordo anar a casa la Lola 
Anglada, que era forta de caràcter. 
“Si t’has d’estar quieta aquí asseguda, 
et pots quedar”, em deia. Jo observava 
com dibuixava.

Ràdio, tele o xarxes socials?
Tinc la ràdio tota la nit encesa fins que 
me’n vaig a dormir, cap a les tres de 
la matinada. El Facebook l’utilitzo per 
mantenir-me informada i hi penjo fotos 
que em faig amb persones famoses.

Quina és la teva relació amb el poble?
Soc d’una manera de ser que conec a 
tothom, tinc un tarannà participatiu. 
Organitzo els dinars de dones de Tiana: 
un cop al mes ens reunim al Casal, fem 
molt de xivarri i ens ho passem la mar de 
bé. Em sento molt protegida per la gent 
que m’envolta. 

El que més t’agrada i el que canviaries 
de Tiana...
De Tiana m’agrada tot però, si he de triar 
algun canvi, et diré que visc a la Riera i el 
carrer Sant Josep el faria desaparèixer...! 
o, si més no, el faria pla. 

Vols afegir alguna cosa més?
Sí, que a casa tinc diferents 
col·leccions i m’agradaria, un dia, 
poder-ne fer donació al poble. 
Tinc una col·lecció de fotografies amb 
persones reconegudes o famoses: 
polítics, esportistes, artistes... 
També tinc una col·lecció de mil 
“vanos” pintats a mà. M’agradaria que 
Tiana tingués un museu algun dia 
i poder-ne fer donació. 

Agafava les bicis 
dels nens estiuejants i anava 

a donar voltes pel poble. 
Mai vaig arribar a tenir la meva 

pròpia bicicleta.”
Carme Cussó
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Tiana 
en imatges
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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)
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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

  

Comencem un nou any, un any amb violència. 
Al món cada 15 segons una dona rep una 
pallissa. Cada 4 minuts una dona és violada. 
Cada any 2 milions i mig de dones i nenes són 
traficades dins el mercat de la prostitució. 
Cada dia als Països Catalans un centenar de 
persones pateixen violència masclista, perquè 
quan parlem de violència masclista no ens 
referim únicament a assassinats, violacions, 
agressions físiques o verbals, violència també 
és humiliar, ignorar o depreciar, controlar o 
culpabilitzar, també és violència el sostre de 
vidre o la impossibilitat de disposar del mateix 
sou per condició de sexe, violència també és la 
publicitat sexista o la insensibilització. 

La violència física suposa la màxima expressió 
de la violència vers les dones però no és res més 
que la punta de l’iceberg, sota d’aquesta punta 
hi ha un seguit de mecanismes que prenen 
un caràcter més subtil i invisible, mecanismes 
que estan totalment normalitzats i socialment 
tolerats com ara: mirades, insults, fer callar, alçar 
la veu i un llarg etcètera. S’ha de tenir clar que 
tot això també és violència. 

El passat 25 de novembre vam tornar a sortir 
al carrer, vam tornar a demostrar la força que 
tenim, per prendre’n consciència, per recordar 
aquelles 22 dones que van ser assassinades per 
culpa de la violència masclista arreu dels Països 
Catalans durant el 2018, per denunciar el sistema 
capitalista heteropatriarcal, nucli de totes les 
violències masclistes. Un sistema de relacions de 
poder que fomenta, legitima, perpetua i silencia 
les desigualtats. 

Les violències masclistes són un problema 
estructural d’origen sociocultural, la violència 
masclista és present en les escoles, en els 
espais de feina, en el carrer, en els mitjans de 
comunicació, en les nostres llars i en les nostres 
relacions i per acabar amb tot això la lluita ha de 
ser constant i a tot arreu, també a Tiana.

Hem de tenir clar que, lamentablement, el 70% 
de les denúncies de violència de gènere queden 
sense cap ordre de protecció als Països Catalans, 
per no parlar del centenar de les dones que 
pateixen aquestes violències i que no tenen 
l’oportunitat de denunciar-ho. Tenim un sistema 
judicial heteropatriarcal i masclista. I només amb 
la lluita i pràctiques feministes podrem eradicar 
aquesta violència. 

Comencem aquest nou any dient prou a 
les violències masclistes, prou víctimes de 
l’heteropatriarcat. Prenem els carrers i també 
les llars, perquè l’esfera privada és pública i 
perquè si ens toquen a una, respondrem totes.

CUP TIANA

1. FUGA DE EMPRESAS. El Colegio de 
Registradores Mercantiles eleva a unas 4.500 el 
número de empresas que trasladaron su sede 
por la inestabilidad política que siguió a los 
acontecimientos políticos del otoño del 2017. 
2. CAÍDA DE INVERSIÓN. La inversión extranjera en 
Cataluña es 5.000 millones menor en el 2017 que 
en el 2016. En España en conjunto es sólo 2.000 
millones menor. Es decir, si no fuese por Cataluña 
y su situación política, en España la inversión 
extranjera hubiera sido 3.000 millones superior 
que la del año anterior. 
3. A LA COLA EN SANIDAD. Cataluña es la tercera 
comunidad que menos apuesta por la Sanidad: 
28,83% del presupuesto. Comunidades gobernadas 
por el Partido Popular como Castilla y León y Madrid 
le dedican más del 37 % de sus presupuestos. 
4. Y A LA COLA EN EDUCACIÓN. Y lo mismo pasa 
con la Educación, siendo la cuarta comunidad que 
menos apuesta por ella: 18,70% del presupuesto. 
Murcia le dedica el 25,88 % y Madrid, el 21,58 % 
5. DESPILFARRO EN PROPAGANDA EN EL 
EXTERIOR. 62,3 millones es el presupuesto que la 
Generalidad catalana destina a “asuntos y relaciones 
institucionales exteriores y transparencia”. De 
ese presupuesto salen los aproximadamente 
doce millones de euros destinados a las 
embajadas separatistas, así como los sueldos 
de aproximadamente 85.000 euros anuales de 
sus delegados. A ello había que sumar, hasta la 
aplicación del 155, los 2,3 millones de euros con 
los que se financiaba Diplocat. 
6. Y DESPILFARRO EN PROPAGANDA EN EL 
INTERIOR. Los medios públicos autonómicos más 
caros de España. 309 millones de euros para radio 
y televisión. Los costes de personal ascendieron 
a 160,96 millones de euros en 2017. Teniendo en 
cuenta el volumen de la plantilla, el coste medio por 
trabajador ascendió a 69.679 euros. En el Gobierno 
de España, el sueldo bruto de un secretario de 
Estado ronda los 69.000 euros. 
7. DEUDA DESBOCADA. La deuda pública de 
Cataluña prácticamente se ha cuadriplicado en la 
última década (de 20.825 millones en 2008 a 77.740 
en 2017), llegando a superar un tercio del PIB de 
Cataluña. Más de dos tercios es ahora deuda con el 
Estado. Cataluña tiene la deuda por habitante más 
alta de toda España: 10.478 euros. 
8. AUMENTO DE LA POBREZA. Cataluña cerró 2017 
con un 15% de sus habitantes en riesgo de pobreza, 
lo que supone que se ha incrementado 1,8 puntos 
respecto a 2016, cuando el riesgo de pobreza 
alcanzaba el 13,2%. En total 1.123.000 de personas 
sufrieron riesgo de pobreza en Cataluña en el 
último año. 
9. PÉRDIDA DE EMPLEOS. Cataluña ha pasado de 
ser la locomotora de España a estar en el furgón de 
cola: en el último año, en Cataluña se crean 30.563 
empleos menos que la media de los dos años 
anteriores, mientras que en Madrid se crean 18.825 
empleos más.

Diego Parra
dparragi@hotmail.com
PP TIANA

EL MAL GOBIERNO DE CATALUÑA 

Partit
Popular de 
Catalunya

VIOLÈNCIA DE GÈNERECARTA D’ISAAC SALVATIERRA 
ALS VEÏNS I VEÏNES DE TIANA

A casa, de petits, a alguns ens van ensenyar 
no només a no fer el mal, sinó a fer el bé, i a 
ajudar els altres en allò que calgués. No sé si 
per l’educació rebuda o perquè la vida ens ha 
ensenyat que jugar net comporta una satisfacció 
personal i una tranquil·litat de consciència, 
no podem entendre com hi ha gent que juga 
brut i que fa mal per diversos motius, polítics, 
econòmics o de poder.

Al llarg de la història trobem nombrosos 
exemples de lluita: els esclaus, els negres, 
les dones... sempre acompanyats de tota mena 
de sacrificis per aconseguir els drets que els 
pertocaven. Quan els que han tingut el poder, 
la força o la impunitat, i han abusat dels febles 
per poder dominar i oprimir, han produït 
desgràcies, injustícies i dolor que han causat 
revoltes a vegades pacífiques i d’altres no, 
però mai exemptes de patiment.

És trist veure com, moltes vegades, abusant 
del poder es reprimeixen llibertats amb lleis 
interessades, tergiversades o intencionadament 
interpretades que fan mal i causen un gran 
dolor, com és el cas de les nostres preses i presos 
polítics, i el dels nostres exiliades i exiliats. 
Alguns han hagut d’arribar a l’extrem de fer vaga 
de fam perquè algú se’ls escolti i els tingui 
en compte. 

És incomprensible que això estigui passant 
en un país europeu i teòricament democràtic 
i encara més que hi hagi persones que donin 
suport a aquestes actuacions tan injustes.

En solidaritat amb el patiment dels presos 
polítics un grup de tianencs ens reunim cada 
dilluns a la plaça de la Vila, per mostrar el 
nostre desacord amb el seu empresonament 
i demanar la seva llibertat.

Esperem que hàgiu passat un Bon Nadal 
i us desitgem un pròsper 2019!

VAGA DE FAM I LA INJUSTA LEGALITAT 
DE LA MALA GENT

Any 1992. La senyora Eugenia Madeddu i el 
seu marit, el senyor Duccio Ibba, de visita a les 
nostres contrades, circulaven per l’autopista 
de Mataró i, per la seva sorpresa, es van trobar 
amb una senyal que indicava que aquella era 
la sortida per anar a Tiana. La cosa no tindria 
més importància si no fos perquè el matrimoni 
també era de Tiana, però d’una altra Tiana, 
sarda de socarrel. Com que la senyora Madeddu 
era la directora de la escola de la Tiana sarda, 
a la tornada va córrer a contactar amb la de 
la “nostra” Tiana i va néixer una relació que va 
culminar amb una trobada de les dues escoles 
i que es manté actualment.

Aquest mutu “descobriment” va suposar també 
que alguns tianencs s’animessin a anar a aquella 
Tíana (com ells pronuncien) desconeguda 
fins aleshores i també que alguns “tianesos” 
vinguessin a casa nostra, generant-se unes 
amistats perdurables i que es reafirmen a cada 
visita, i a cada trobada la idea de agermanar-nos 
era un tema recurrent, però que, per diverses 
raons, no havia acabat d’endegar-se.

Avui, la senyora Madeddu ja és una persona 
jubilada, però la seva filla, Marilena Ibba, que 
ja des de molt jove havia sentit parlar a casa 
seva del “gemmelagio” de les dues Tianes i que 
actualment és regidora d’aquell ajuntament, 
aprofitant la visita i estada a casa dels seus 
pares d’uns amics tianencs, va tornar a proposar 
l’agermanament. Després d’una visita a 
l’Ajuntament d’allà i de facilitar que les dues 
alcaldies es posessin en contacte telefònic van 
decidir tirar endavant aquell vell propòsit. 
Avui, els dos ajuntaments ja han pres 
formalment l’acord de fer-ho.

Tiana és un petit poble, de menys de cinc-cents 
habitants, situat al cor de Sardenya, en un 
territori conegut com la Barbagia i dins d’un 
parc nacional, una zona on les velles tradicions 
sardes es mantenen i es manifesten sobre tot 
a la tardor quan els pobles organitzen unes 
meravelloses festes, i ens uneixen moltes coses, 
a més del nom: compartim la mateixa cultura 
mediterrània, el conreu de la vinya, el respecte 
pel medi ambient, la preocupació per l’educació 
dels infants, el reciclatge i també el fet de tenir 
una llengua pròpia, diferent de la que és oficial 
a tot l’estat, qüestions totes elles en es que es 
poden intercanviar experiències. Però, potser per 
damunt de tot, hi ha les persones, el contacte 
personal, el coneixement mutu, l’enderroc de 
fronteres entre els dos pobles i tantes coses més.

Ens felicitem pel fet que l’acord dels dos 
ajuntaments hagi estat unànime, tan aquí com 
a “l’altra” Tiana, perquè, més enllà d’impulsar 
l’agermanament, aquest projecte no és 
municipal. Ha de ser, i estem segurs que ho 
serà, de tots dos pobles, de la seva ciutadania.

L’ALTRA TIANA

Qui més qui menys té una idea formada d’allò 
que milloraria del seu poble. D’aquí uns mesos, 
els tianencs i tianenques serem cridats a les 
urnes per decidir sobre el futur de Tiana. 
En certa manera, cada elector, en funció de 
la seva idea de poble, escollirà una d’entre 
les llistes que concorreran en les eleccions 
municipals. El futur govern municipal tindrà 
el mandat de posar en pràctica aquesta idea 
de poble compartida. 

Ens mereixem un poble educador en el 
qual totes les polítiques tinguin una mirada 
educativa. Ens mereixem un poble viu, amb 
botigues dinàmiques, amb joves que es puguin 
quedar a viure al poble i gent gran activa, que 
se senti valorada. Hem de construir un poble 
acollidor, integrador i feminista que combati les 
desigualtats. La cultura com a motor 
de transformació. Tenim el repte de millorar 
serveis públics com el consultori local i garantir 
l’accés a l’escola bressol a preus assequibles. Ens 
mereixem un poble verd, més net i més bonic. 
Més aparcament i millor transport públic. Un 
poble més segur, amb una policia més propera. 

No som ingenus: no és fàcil assolir els somnis. 
Però des de Junts Tiana també sabem que 
només hi ha una via d’aconseguir-los: comptant 
amb tothom i treballant molt. Ens mereixem 
un govern responsable amb capacitat de 
treball i capacitat de sumar. Amb visió de futur, 
que modernitzi l’Ajuntament. Que comenci a 
treballar ja en una idea de poble que ajudi a 
millorar el nostre dia a dia i el dels nostres fills. 

Si vols compartir la teva idea de poble 
amb nosaltres, et convido a fer-ho. 
Escriu-me a: isaac@juntstiana.cat 

Isaac Salvatierra
Portaveu de Junts Tiana

Encetem una any políticament intens i complexa, 
tan a nivell municipal com a nivell nacional. 
Tenim unes eleccions municipals molt 
importants a tocar, primer perquè son les que 
marcaran la política municipals a seguir durant 
els propers quatre anys -i possiblement quasi 
bé la pròxima dècada- i, en segon lloc a nivell 
nacional, perquè així seran llegides i per la 
importància i la força que hauran de tenir els 
municipis en el procés nacional en el que estem 
immersos. La força dels municipis haurà de ser la 
que marqui els tempos de la política nacional 
i no hi ha un altre camí: de baix cap a dalt. 

De la mateixa manera que la ciutadania és la que 
a empès aquest procés des d’un principi, han de 
ser els municipis els que el segueixin empenyent. 
I és així perquè no és poden fer polítiques 
municipals en habitatge, ni en serveis socials, 
ni de gent gran, ni de joves, ni de cap tipus, 
si aquesta administració que és la que té més 
contacte amb els ciutadans i en sap de primera 
mà les seves demandes i les seves necessitats, 
no pot tirar endavant els seus projectes perquè 
o no en té les competències o no li donen els 
mitjans per fer-ho.  

Entenem que malgrat les diferències que 
puguem tenir els diferents partits o entitats 
independentistes en quan a l’estratègia o els 
tempos a seguir en el procés, el cert és que 
l’objectiu és comú i les nostres diferències 
programàtiques a nivell municipal no disten 
molt. Tots haurem de fer un esforç per mirar de 
fer front comú a aquest repte i nostre en serà la 
responsabilitat d’aconseguir-ho. Nosaltres estem 
disposats a fer-ho i a no estalviar esforços. 

Amb il·lusió i força per afrontar els nous reptes 
des d’aquí us desitgem a totes i tots un molt 
bon any 2.019.
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