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Marta Martorell 
Alcaldessa

L’inici d’aquest mandat ha estat 
marcat per un desacord, una manca 
d’entesa entre els grups municipals, 
però aquest no pot ser el tarannà del 
nostre poble. Tenim l’oportunitat de 
fer de les diferències la pluralitat, de les 
divergències d’opinions i de visions, 
la suma constructiva que ens aporti un 
coneixement global representatiu de les 
inquietuds, necessitats i voluntats dels 
nostres conciutadans.

Vivim moments de país complicats, 
que requereixen fermesa en les nostres 
conviccions i amb el nostre compromís 
de defensa dels drets i les llibertats 
dels pobles i de les persones. 
Ens mantindrem fidels al mandat 
popular i en la defensa de les polítiques 
sobiranistes i republicanes del nostre país. 
Exercirem un mandat regit pels principis 
de llibertat, igualtat i compromís amb els 
drets polítics, socials i de gènere. 

EDITORIAL

La participació i la democràcia directa 
són la seva forma d’entendre 

la governança.
Fa 16 anys fa fundar la seva empresa 

i des de llavors no ha deixat 
de dedicar-se a la seva passió. 

Ara ho vol seguir fent 
des de l’alcaldia de Tiana.

Veu aquesta nova etapa com una 
oportunitat per apropar les decisions 

a la ciutadania i aportar al poble tot 
el seu coneixement i professionalitat. 
S’estima Tiana, hi va arribar gràcies al 

món de la participació i s’hi ha implicat 
des del primer dia. Aquesta implicació 

l’ha portat a encapçalar un equip 
de govern municipal amb la convicció 

de què una altra manera 
de fer política és possible.

I això es veurà reflectit en les nostres 
actuacions municipals.

Són moltes les propostes programàtiques 
que esperem portar a terme aquest 
mandat, i ho farem de forma estratègica, 
comptant amb tots els actors socials i 
polítics, amb totes les mirades i totes les 
opinions. Engeguem un nou període i 
estenem la mà a totes les persones que 
vulguin acompanyar-nos en aquest camí 
per fer de Tiana el poble que respecta els 
seus orígens i camina cap al futur sense 
perdre les seves arrels.

Iniciem una nova etapa a l’Ajuntament 
de Tiana; una etapa que volem que 
estigui marcada per un nou model de 
governança, per una nova forma de 
fer política, més propera, participativa 
i dialogant. Concebem el Govern 
Municipal com un equip de persones al 
servei de la ciutadania que treballa dia a 
dia per millorar el nostre entorn des dels 
valors de l’honestedat, la proximitat, 
la sostenibilitat i el progrés social. 
I aquest equip de persones està format 
per tots els regidors i regidores que han 
estat escollits al consistori, estiguin a 
govern o a l’oposició, els treballadors 
i treballadores de l’Ajuntament i totes 
les persones que, més enllà d’aquests 
col·lectius, col·laboren i participen de les 
propostes i iniciatives que es porten a 
terme a la nostra vila. Perquè entenem 
la democràcia des de la participació 
ciutadana real, que incideix de forma 
directa en les polítiques públiques.
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Tenim l’oportunitat 
de fer de les diferències 

la pluralitat
Marta Martorell · Alcaldessa 
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LA NOTÍCIA

5

El passat 15 de juny a les 12 del migdia 
es va celebrar en una Sala Albéniz plena 
a vessar la sessió plenària de constitució 
de l’Ajuntament sorgit de les eleccions 
municipals celebrades el passat 26 de 
maig. Aquesta sessió es va realitzar per 
primera vegada a la Sala Albéniz per 
poder encabir més públic.

A la sala, una taula que anava de punta a 
punta de l’escenari presidida pel Secretari 
Municipal Pau Sanz restava parada amb 
13 cadires que esperaven als nous 
regidors per a que prenguessin possessió 
del seu nou càrrec.

El primer que es va constituir va ser la 
Mesa d’Edat presidida pel regidor de més 
edat, el senyor Antonio Sánchez del Partit 
Socialista de Tiana i per la senyora Mireia 
Salvador d’Esquerra Republicana de 
Catalunya com a regidora més jove.

Un cop constituïda aquesta Mesa es va 
demanar als regidors si els afectava alguna 
causa d’incompatibilitat sobrevinguda 
amb posterioritat a la proclamació i 
tot seguit, davant la resposta negativa, 
el Secretari va donar compte que els 
regidors electes havien formulat la 
declaració d’activitats i patrimoni. Un cop 
fet això, el President de la Mesa d’Edat va 
declarar constituïda la Corporació. 

Sessió plenària a la Sala Albéniz
Els regidors que en formen part són: 
Isaac Salvatierra, Cristina Comas, 
Núria Amado, Susanna Capell, 
Ramon Coll, Marta Martorell, 
Àlex Robles, Mireia Salvador, 
Jaume Darbra, Albert Sales, 
Antonio Sánchez, Mateu Hernández 
i Marta Guàrdia.

Els 13 regidors, en prendre possessió 
dels seus càrrecs van jurar o prometre 
acatament a la Constitució tal i com 
estableix l’article 108-8 de la Llei 
Orgànica de Règim Electoral General 
i tot seguit es va iniciar el procediment 
per a l’elecció d’Alcalde o Alcaldessa. 

Cada regidor va dipositar a l’urna 
una papereta amb el nom d’un dels 4 
candidats a l’alcaldia: Sr. Isaac Salvatierra, 
Sra. Marta Martorell, Sr. Albert Sales 
o Sr. Mateu Hernández. 

D’aquesta votació, en va sortir escollida 
per majoria absoluta nova Alcaldessa 
la Sra. Marta Martorell i Camps en rebre 
8 vots (4 vots del seu grup municipal 
ERC Tiana, els 2 de Junts per Catalunya 
Tiana i els 2 del PSC Tiana). 

Al seu discurs d’investidura l’Alcaldessa 
va destacar que l’alcaldia de Tiana 
tornava a ser republicana després de 80 
anys, i va recordar que Josep Roselló ho 
va ser en uns anys molt difícils (entre els 
1936 i el 1939) i que després va haver 
d’exiliar-se a França. 

L’Alcaldessa va agrair la feina de 
tots els regidors i regidores que han 
passat pel Consistori i va definir la 
que vol que sigui la manera de fer del 
govern municipal que encapçala: amb 
transparència, diàleg i amb una mà 
estesa a tothom. 

Constitució de l’Ajuntament



66

Vostè com va arribar a Tiana?
Ens vam quedar embarassats l’any 88 
i la mare de les meves filles tenia una 
casa a Tiana. Vam venir-hi a viure i l’11 
de setembre de 2019 farà 31 anys. 

Quin és el primer record que té 
del poble?
Doncs el primer record que tinc de Tiana 
és de l’antic camp de futbol de sorra, amb 
les porteries i aquella mena de coves que 
tenia. Era un espai molt gran a l’entrada 
del poble i t’impactava a l’entrar-hi. 
I també em va impactar que encara hi 
hagués alguns carrers de terra, 
sense asfaltar.

Quina és la seva funció a l’Ajuntament?
La meva feina consisteix en essència a 
controlar els contenidors de selectiva, 
papereres i coordinar-me amb l’empresa 
de neteja, amb la de control de plagues, 
control de legionel·la, etc. 
A banda m’encarrego de repartir la revista 
Tiana’t i les comunicacions escrites de 
l’Ajuntament. Sóc una mica comodí: 
faig de conserge a la llar d’avis, treballo 
al cementiri per Tots Sants i d’altres feines 
que m’encarreguen a l’Ajuntament 
i que faig amb molt de gust.

Com hi arriba a aquesta feina?
Es van convocar unes oposicions l’any 
2007, m’hi vaig presentar i fins avui. 

Com és l’espai on treballa?
El 90% de la meva jornada és al carrer, per 
tant, l’espai on treballo és Tiana. Quan sóc 
a l’Ajuntament, tinc una taula a la primera 
planta on comparteixo espai amb l’Olga, 
en Toni i l’Annabel, les meves companyes.

Expliqui’ns, breument, 
una jornada laboral.
Arribo a les 9 del matí, fem una mena 
de reunió de coordinació amb les 
companyes i ens posem en marxa. 

Encara que no ho sembli en Toni té 55 anys, tres filles (Edith, Zoe, Ula), 
un fill (Àger) i un nét (Márk). És sense cap mena de dubte la persona 
que fa més quilòmetres a peu per Tiana. Mentre camina pel poble 
escolta música clàssica (a l’emissora Catalunya Música o a Radio 2). 
A la cama hi porta tatuat un calçot perquè per a ell representa 
Catalunya i la feina de pagès. 

Agent cívic mediambiental 
TONI CAMPMAJÓ
TREBALLEM PER A TU

De 9 a 10 procuro enllestir les tasques 
de despatx. A partir de les 10 ja 
començo amb la feina de carrer 
i s’allarga fins a les 14 hores.

El coneix la gent del poble? 
Sí que em coneixen perquè volto 
bastant per Tiana. I t’he de dir que 
em sento estimat i valorat.

Quin ha estat el millor moment 
que ha viscut a Tiana?
Participar en la cavalcada de Reis, 
col·laborar-hi i tenir un paper principal 
en aquesta nit tan màgica. I l’endemà, 
fent el mateix al centre ocupacional 
Verge de l’Alegria. La il·lusió de 
les persones que trobes allà és 
molt emocionant. 

Alguna anècdota o curiositat 
de la seva feina... 
Doncs mira, no fa gaire hem tingut un 
bon pollastre amb una gavina a l’escola 
Lola Anglada. Va caure un poll del niu 
i la gavina per defensar-lo atacava 
als nens al pati. Van haver de venir 
bombers, de l’Agrupació de Defensa 
Forestal i finalment la policia local es va 
emportar el poll. 

Quan es jubili mantindrà vinculació 
amb Tiana? 
No ho sé, no et vull enganyar. 
M’agradaria anar a viure enmig de la 
muntanya i viure de la terra, lluny de la 
civilització. Quedar-me aquí tampoc no 
seria cap drama. El temps dirà.

M’agradaria anar a viure 
enmig de la muntanya 

i viure de la terra, 
lluny de la civilització

Toni Campmajó

   

El Club esportiu Fes Tri tiana Triatló, ja té data per la II Aqua-Trail Solidària
El C.E. FES TRI TIANA es va fundar fa 3 anys i mig, des d’aleshores la seva missió principal és fomentar l’esport entre els nens i els joves. 
Som un club petit que va creixent poc a poc.

Després de l’èxit i les bones crítiques de 
l’any passat hem tornat a repetir, farem 
la II Aqua-Trail Solidària Fes Tri Tiana, 
organitzada pel C.E. Fes Tri Tiana Triatló 
amb el recolzament de l’Ajuntament de 
Tiana i la Federació Catalana de Triatló. 

Diem solidària perquè el preu de les 
inscripcions serà 5 € per l’assegurança en 
el moment de fer la inscripció i 4 € que 
es dipositaran a una urna en el moment 
de recollir el dorsal i es destinaran a 
l’Associació ASDENT. Aquesta Associació 
està fent un treball admirable que fa 
poc que coneixem i ens agradaria poder 
posar el nostre granet de sorra. 

Aquest any com a novetat afegim 
més categories com la de menuts 
i la de cadets. Pensem que és bo veure 
la varietat d’edats en la que es pot 
practicar aquest esport.

Si has nascut entre el 2002 i el 2013, 
t’agrada nedar i córrer, participa el proper 
dia 8 de Setembre a les 10.00 h a la nostra 
Aquatló, a la piscina Municipal i voltants 
de la Serralada de la Marina. 

No podem estar més contents de 
poder gaudir de la natura que ens 
proporciona el poble on vivim i per això 
ho volem aprofitar.

No et quedis sense provar-ho segur que 
t’ho passaràs molt bé. Les distàncies i els 
recorreguts estan adaptats a l’edat de 
cada nen per tal que puguin completar 
la cursa.

Les inscripcions es faran mitjançant: 
1- Federació Catalana de Triatló 
http://www.triatlo.org/ 

2- Hi hauran dos dies destinats 
a la inscripció presencial per a qui 
es vulgui apuntar: 
       
• Dissabte dia 31 d’agost de 10.00 h 
  a 14.00 h a la piscina municipal. 
• Dijous dia 4 de 17.00 h a 20.00 h 
  al Parc de l’Antic Camp de Futbol.
 
Al no haver-hi classificacions es fomenta 
l’esforç d’acabar la prova independentment 
del lloc en què s’arribi. En tot moment 
aniran acompanyats per un cap de cursa 
i un al final per assegurar-se que no 
s’equivoquen de camí. Duran el recorregut 
tindrem voluntaris que indicaran en tot 
moment per on han de seguir.  
En finalitzar la prova tots els participants 
tindran la bossa del corredor amb els 
mateixos premis i al final de totes les 
categories es farà un sorteig de 
material esportiu. 

També pots venir de voluntari per ajudar 
a l’organització i veure el funcionament 
del nostre club des de dins, aquest és  
molt familiar i funciona en part gràcies 
a la col·laboració del triplet format per 
l’entrenador, els atletes i els pares. 
Una gran combinació. 

El nostre principal objectiu és passar un 
dia diferent, divertit, fent esport i provant 
coses noves al nostre poble amb gent 
de Tiana.

Pots trobar tota la informació 
sobre el que fem a:

CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA
David Vergés T. 697.755.414

escolafestritiana@gmail.com
http://www.escolafestritiana.com

ÉS D’ACTUALITATÉS D’ACTUALITAT
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EDATS SWIM RUN

Menors (2013 - 2014) 25 m.
Poden utilitzar material d’ajuda.

   125 m.

Pre-benjamí (2011 - 2012) 50 m. 500 m.

Benjamí (2009 - 2010) 100 m. 1000 m.

Aleví (2007 - 2008) 200 m. 1.500 m.

Infantils (2005 - 2006) 300 m. 2.100 m.

Cadets (2002 - 2004) 400 m. 3.050 m.
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ÉS D’ACTUALITAT

Millores a la Biblioteca

Des de la biblioteca es treballa per oferir espais i activitats adequats a la ciutadania

L’any 2018 es van començar una sèrie de 
reformes a la Biblioteca Can Baratau per 
tal de remodelar els espais i fer-los més 
adients a les necessitats dels usuaris: es 
va tancar l’espai infantil i es van col·locar 
plafons per millorar l’aïllament acústic.  
Aquest any continuem amb les reformes 
i les millores, per això a la biblioteca, 
aquest estiu, es substitueixen les 
làmpades actuals per làmpades LED, 
que són més eficients energèticament. 
A més s’ha renovat l’equipament de 
la sala d’actes amb un nou projector, 
pantalla i altaveus.

També aprofitarem l’estiu per descansar 
i tornar amb energies renovades, és clar! 
I per a la tornada us recomanem dues 
activitats en especial:

· L’hora del conte dijous 19 de setembre. 
Set ratolins cecs i altres contes 
i cançons, amb Ferran Campabadal. 
Una hora del conte musicada.

Hem arribat a final 
de curs!

L’Aula d’extensió universitària Timó ha 
complert un any més els seus objectius. 
Ha dinamitzat la vida cultural de Tiana 
i Montgat aportant una bona diversitat de 
conferenciants que cadascun d’ells o d’elles 
ens han fet reflexionar o posar al dia de 
temàtiques ben diferents. La sociologia, 
la psicologia, la tecnologia, la història més 
antiga, la més moderna, l’economia, les 
arts, les ciències, i la música han estat bon 
exemple de la programació del curs 2018-
2019. L’interès que totes elles han despertat 
entre els assistents queda demostrat en els 
rics debats que s’han establert.

També han estat interessants les diverses 
sortides culturals: Vic, amb tota la seva 
riquesa arquitectònica va servir per fer 
un repàs historicista a la història de l’art; 
el Museu del Disseny de Barcelona amb 
la seva interessant col·lecció de peces de 
diversos materials; la visita a la Sagrada 
Família on es va poder gaudir de la seva 
grandiositat amb una lluminositat excel·lent. 
El monestir de Santa Maria de Poblet ha 
estat la darrera visita d’aquest curs, i en 
aquest moment de la redacció d’aquest text 
encara no s’ha realitzat però de ben segur 
serà una bona experiència.

La junta de l’Aula agraeix la participació 
de tots els socis i sòcies i espera que cada 
curs “la llista” es faci més llarga i que tots i 
totes, com bons escolars que som, passem 
unes magnífiques vacances.

BON ESTIU!
La Junta 

Repàs

aulauniversitariatimo@gmail.com
Telèfon: 686 17 40 06

· Club de lectura amb l’autor, divendres 27 
de setembre. Comentarem amb l’escriptor 
Toni Sala la seva darrera novel·la, 
Persecució. Aquesta trobada amb l’autor 
forma part del programa Lletres en viu 
de la Institució de les Lletres Catalanes. 

Tothom que vulgui participar en aquesta 
tertúlia pot passar per la biblioteca per 
endur-se en préstec un exemplar a partir 
de la segona quinzena de juny.

Recordem també, que a mitjans de juny 
obrim les inscripcions per participar als club 
de lectura d’anglès, de francès i de català. 
Si voleu compartir lectures i practicar 
idiomes animeu-vos a participar! 

I si voleu estar al dia de tot el que fa la 
biblioteca ens podeu seguir a facebook 
Biblioteca Can Baratau, twitter @bibtiana 
i instagram @bibliocanbaratau.

Bon estiu, Biblioteca Can Baratau, Tiana

BIBLIOTECA CAN BARATAU

INSCRIU-TE ALS NOSTRES CLUBS!

C/ Lola Anglada, 10 · 08391-Tiana · Tel. 93 465 77 41 · b.tiana.cb@diba.cat · biblioteca.tianat.cat · bibliotecavirtual.diba.cat 
www.tiana.cat

Ajuntament de Tiana Xarxa de Biblioteques Municipals

A partir del 25 de juny 

obrim inscripcions!

BOOK CLUB’S, 
CLUB DU LIVRE 

CLUB DE LECTURA

BIBLIOTECA CAN BARATAU
INSCRIU-TE AL NOSTRE CLUB 
DE LECTURA INFANTIL!

C/ Lola Anglada, 10 · 08391-Tiana · Tel. 93 465 77 41 · b.tiana.cb@diba.cat · biblioteca.tianat.cat · bibliotecavirtual.diba.cat 
www.tiana.cat

Ajuntament de Tiana Xarxa de Biblioteques Municipals

EL CLUB 
DEL GOMET VERMELL

EL
 CLUB DEL GOMET VERM

ELL 

CANBARATAU

A partir del 25 de juny 

obrim inscripcions!

FESTIVAL DE COBLES 
I COMPOSITORS

Els dimecres de juliol a les 21.30 h 
al Parc de l’Antic Camp de Futbol.

Organitza: Agrupació Amics de la Sardana de Tiana

Dimecres 3 de juliol: 
COBLA MARINADA 

Interpretaran sardanes del compositor 
Joan Vilajuliu i Camps.

Dimecres 10 de juliol: 
COBLA MIL·LENÀRIA 

Interpretaran sardanes del compositor 
Galdric Vicens i Roca.

Dimecres 17 de juliol: 
COBLA SELVATANA

Interpretaran sardanes dels compositors 
Jordi Feliu i Horta i Josep Farràs i Casoliva.

Dimecres 24 de juliol: 
COBLA REUS JOVE 

Interpretaran sardanes d’Eduard Sendra i Nogués.

NITS DE MÚSICA
AL JARDÍ LOLA ANGLADA

Els dijous de juliol a les 22.00h 
al Jardí Lola Anglada.

Dijous 4 de juliol: 
TAVERNA DE POETES  

DE SANTI ARISA AMB AGNÈS MIRALBELL
“Taverna de poetes” és un espectacle poètic musical en el que es recullen 
diferents poemes d’autors de Catalunya i València. Santi Arisa ha musicat els 
poemes i els ha donat un tractament musical molt personalitzat a partir de 
diferents estils.  

Dijous 11 de juliol: 
MABEL SANZ I FEDOR VESELOV 

PRESENTEN PASSEIG DEL ROMANTICISME AL SEGLE XX
En aquesta programa us oferim escoltar les obres importants per a piano i 
violoncel des de la època del Romanticisme fins al segle XX, el segle peculiar, 
on van col·lisionar diferents estils de les èpoques anteriors. 

Dijous 18 de juliol: 
QUARTIANA

Quartiana és un quartet de nova creació, format per Martí Serra (saxo), Xavi 
Lozano (aeròfons), Guillem Aguilar (baix) i Aleix Tobias (bateria i percussió). 
Aquests quatre germans musicals fa vint-i-cinc anys que toquen junts, ja des 
dels seus inicis com a estudiants de música a Badalona. 

Dijous 25 de juliol: 
MEL SEMÉ 

“Mel Semé Loops”, un viatge sonor fet amb cançons acompanyades de guitarra, 
percussions electròniques i teclats totes tocades en directe per una sola 
persona. Els loops son una eina musical que ens permet enregistrar bucles en 
directe que es poden anar sumant en harmonies i polirítmies per a formar una 
sensació d’ensemble tot i que només hi hagi una persona al escenari. 

ESTIU JAZZ 
I ALTRES MÚSIQUES

Tots els concerts a les 22.30 h 
al Pati del Casal.

Divendres 2 d’agost: 
GUMBO JASS BANZ sextet. DIXIELAND 

Des de la seva creació l’any 1998, la banda de jazz tradicional Gumbo Jass Band 
formada per sis músics de reconegut prestigi, ha apostat per preservar i difondre 
l’estil més primigeni del jazz, nascut a principi del segle XX a la ciutat 
de Nova Orleans. 

Divendres 9 d’agost: 
SANTIAGO CAMPILLO & BUDDY WHITTINGTON 

Els dos mestres de la guitarra s’uneixen de nou en un projecte musical per tocar 
per tot el territori espanyol, després de l’èxit de la seva anterior gira el 2017. 
Ens presentaran un exclusiu repertori basat en retre homenatge a les llegendes 
del blues de texas de Freddy King, Albert King, ZZ Top, Ray Vaughan, etc.

Divendres 23 d’agost: 
THE FLAT PACK

The Flat pack rescaten sonoritats de l’antic art del fingerpickin’, una particular 
tècnica de tocar la guitarra i dels estils on apareix des del blues, country, 
rockabilly, bluegrass i swing. Amb una visió renovada i basada en una posada 
en escena enèrgica i desenfadada.

Divendres 30 d’agost: 
MANEL JOSEPH & GRAN CAIMAN

Presentació del disc “50 estius”, recull commemoratiu de 50 anys d’ofici musical 
de Manel Joseph. Al voltant dels seus darrers treballs s’ha format el grup 
Gran Caiman integrat per: Narcís Vidal, Àngel Blázquez, Emilio Ruíz 
-dos manos-, Pep Torres, Quino Béjar i Paula Joseph.
Una sonoritat quasi acústica que acompanya la varietat d’estils que ha practicat 
en Manel en aquests 52 anys i que es podria definir com afro llatí-mediterrani.

CINEMA A LA FRESCA

Els divendres de juliol a les 22.00 h 
al Parc de l’Antic Camp de Futbol.

Divendres 12 de juliol: 
ELS INCREÏBLES 2

La Helen ha de liderar una campanya de superherois i en Bob haurà de fer-se 
càrrec dels nens. Quina de les dues empreses és més complicada? 
Una nova aventura dels nostres superherois.

Divendres 19 de juliol: 
CAMPEONES

Marco Montes és l’entrenador adjunt de l’equip de bàsquet de l’Estudiantes 
Madrid en la Lliga ACB. Personatge arrogant i de males maneres, acaba sent 
acomiadat. Un vespre, s’emborratxa i agafa el cotxe. És llavors responsable d’un 
accident de trànsit. Ha d’escollir entre dos anys de presó o 90 dies de treball 
d’interès general en el si d’un equip de bàsquet anomenat 
“Los amigos” i constituït per esportistes principiants discapacitats.

Divendres 26 de juliol: 
TADEO JONES 2

Tadeo Jones viatja fins Las Vegas per assistir a l’últim descobriment de la seva 
amiga Sara Lavroff: un papir que demostra l’existència del rei Mides, que 
convertia en or tot allò que tocava gràcies al poder d’un collar màgic. 
El malvat Jack Rackham roba el papir i segresta la Sara per obligar-la a trobar 
el collar. En Tadeo, al costat dels seus amics la Mòmia, Belzoni i el seu gos Jeff, 
es posa en marxa per rescatar-la.

Si la climatologia no ho permet, les projeccions es realitzaran en un emplaçament alternatiu.
L’organització es reserva el dret de modificar aquest programa, si així ho considera convenient.

NITS 
D’ESTIU 
A TIANA
2019





En Jordi, però, recomana virar una mica 
en aquest concepte de manteniment 
de piscines. Creu que si es cuiden de 
forma regular durant tot l’any, entenent-
les com a part del paisatge que ens 
envolta, podem gaudir cada dia d’un 
entorn cuidat. 

Les situacions que s’ha trobat en Jordi 
són anècdotes dignes d’explicar, perquè 
quan es deixa una piscina abandonada a 

“De Sant Jordi a Sant Joan, totes les 
piscines es fan”. Aquesta és la dita que 
li va dir un amic a en Jordi i que ell ha 
tingut molt present durant aquests 30 
anys de professió. 
Quan arriba el bon temps, les famílies 
volen la piscina a punt. Sant Joan es 
converteix en una data assenyalada per 
poder passar la revetlla gaudint del jardí 
i de la piscina, predisposada a rebre el 
primer bany. 
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Jordi Casanovas. 
Treball integral per a piscines
Tiana
T. 634 98 38 28
jordi@splash.cat.
www.splash.cat

 

Jordi Casanovas
l’autònom
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la seva sort durant tot un hivern, 
la natura avança i es fa seu el territori. 
En una ocasió, es va trobar fins a deu 
gripaus i granotes, col·locadetes dins 
d’un skimmer. Actualment podem trobar 
diferents mètodes de tractament de 
l’aigua com els tradicionals, amb clor, 
però cada cop s’usa més el sistema 
de cloració salina. Es tracta d’un sistema 
cíclic que converteix la sal en clor 
i de nou el clor en sal. 

Així, una piscina tradicional pot 
convertir-se en una de cloració salina. 
En Jordi cobreix la zona del Baix 
Maresme i el Vallès, efectua reparacions 
a domicili o bé duu la maquinària a 
reparar al taller. La domòtica ja forma 
part de les piscines, de manera que pot 
regular els desinfectants i el PH 
i controlar la filtració i climatització de 
les piscines. Un professional a prop 
es torna imprescindible. 

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...
Comença a pensar en la teva piscina 
per Setmana Santa.

O bé, cuida-la tot l’any per tal 
que formi part de l’entorn.
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Farners Llimona

La Farners Llimona va començar a 
practicar submarinisme ara fa 12 anys 
per insistència del Miquel, submarinista 
consumat i marit d’ella, i s’hi va enganxar.  
El submarinisme és una disciplina que 
no es pot practicar sense formació, 
i aquell mateix any es va apuntar a un 
curs d’iniciació “open water” amb el qual 
es va titular.

Es tracta d’una activitat de risc que cal 
realitzar amb tranquil·litat, que no admet 
la pèrdua de control en cap moment ni 
entrar en pànic. El rang de profunditats 
del submarinisme recreatiu assoleix 
els 40 metres, màxim 45. A mesura que 
et vas enfonsant, la pressió exterior va 
fent-se notar a les orelles i cal adaptar 
el ritme de descens a la capacitat 
de compensar-la. Quan s’arriba a la 
profunditat desitjada, cal equilibrar-se 
i assolir una mena d’ingravidesa que et 
mantingui estable, sense ascendir 
ni descendir. 

El submarinisme recreatiu no es pot 
practicar sol: per seguretat sempre cal 
anar acompanyat, ja que si alguna cosa 
falla l’única ajuda possible ha de venir 
d’un company que tinguis a la vora.

És una pràctica que et dona l’entrada 
a un món diferent al qual no pertanys 
i a on només hi estàs de visita. 
Hi ha immersions clarament millors que 
d’altres pel que fa a la vida que hi trobes. 
Surar de forma pausada, lliscant sense 
esforç, observant colors, textures i formes 
de vida et fa sentir en plenitud, conscient 
d’aprofitar el temps i les possibilitats 
que et dona la vida.

La primera vegada que la Farners va 
respirar sota l’aigua la van sorprendre 
dues coses: que no havia notat que 
ja havia baixat per sota del nivell de 
la superfície, i que no sentia gens de 
claustrofòbia. Estava dins del mar 
immens i no tancada a les seves ulleres 
com d’entrada havia pensat.

Per sota l’aiguaSOM 
Tiana

tiana’t, submergeix-te
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Oriol Figueras

A l’Oriol li agrada l’esport, i si és de 
risc, encara li agrada més. Als anys 80 
i 90 practicava l’ala delta i fa 10 anys 
que practica el surf de vela a Sant Pere 
Pescador o al Delta de l’Ebre. 
Els esports que depenen del vent són 
molt sacrificats, perquè es poden arribar 
a fer 200 km per arribar a la platja on 
es vol fer surf i trobar-se que quan s’ha 
arribat no hi ha ni gota de vent. 

El 2013 buscaven unes vacances familiars 
amb la Sílvia i els fills, la destinació va 
ser la platja de Tarifa, amb un curset de 
katesurf contractat, era hora de provar-
ho, semblava divertit i l’equipament era 
molt més lleuger que el windsurf. 
Ell s’hi va enganxar. 

Per practicar aquest esport és necessària 
una cometa, la barra amb la qual es 
condueix la cometa i on trobem els 
sistemes de seguretat, un arnès de 
característiques especials i la reduïda 
taula amb què es llisca per damunt de 
l’aigua. Si es decideix practicar durant 
l’hivern, un vestit de neoprè serà d’agrair. 
De cometes se’n poden tenir més d’una, 
es tria en funció del vent que es troba 
a la platja.

Aquest és un esport on no es recomana 
la pràctica autodidàctica, és recomanable 
un curs d’iniciació amb escoles que 
proveeixen el material necessari i amb 
monitors formats. Es tracta d’un esport 
de risc, sempre hi ha pressa per anar 
a l’aigua, però fins que això no arriba 
calen unes quantes hores a la sorra per 
aprendre les diferents maniobres amb 
les quals s’acaba dominant l’estel, 
les maniobres de seguretat i finalment 
assolir les maniobres de l’aigua. 
Un cop dins de l’aigua hi ha unes normes 
bàsiques de preferència, té preferència 
el que avança amb la cama dreta a 
barlovento. Un cop arribats aquí, 
es tracta de deixar-se lliscar damunt 
de l’aigua amb la força de l’estel que et 
duu allà on un vol. 

Per damunt de l’aigua

tiana’t, enlaira’t



mitjan segle XVII. Guinart va ser un home 
de negocis del règim borbònic de Felip V, 
fill i net de pagesos de Sarrià. L’any 1656 
va contraure matrimoni amb una noble: 
Jerònima de Vila de Casamitjana. Joan 
Guinart morí l’any 1672 i, en no deixar 
descendència, la seva vídua quedà com 
a hereva universal. 
Així doncs, un cop vídua, Jerònima de 
Vila entrà en la quarantena amb un gran 
patrimoni. No trigà en tornar-se a casar, 
aquesta vegada amb Felicià de Cordelles, 
amb qui tampoc va tenir fills. 
Jerònima mor el 1718. Deixà com a hereu 
al seu espòs Cordelles i, en el supòsit que 
el seu marit no tingués descendència, 
a la seva parentela Vila com a hereus. 

Podem situar els inicis de la masia 
de Can Guinart als voltants del segle XV. 
Posseïa una gran quantitat de terres: 
vinya, regadiu, secà i bosc. La casa de 
pagès està conformada per baixos, 
primera planta i golfes, amb un total 
de 514 m2 construïts. L’extensió total 
del terreny de la finca depassava els 
60.000 m2 a mitjan segle XIX. A la façana 
principal trobem quatre finestres de 
pedra de perdiu i una tronera amb 
merlets. La part més elevada està coberta 
per una teulada amb dos vessants i un 
porxo de set arcades seguides de mig 
punt a la façana.
L’etimologia del nom de la casa prové de 
Joan Guinart, que en va ser el propietari a 

L’any 1725 morí Felicià de Cordelles sense 
descendència. Després de pledejar amb 
els Cordelles, Can Guinart passà a mans 
de Benet Vila de Mata, nebot de Jerònima, 
que gaudí del mas. Va estar a punt 
d’anar-hi a viure perquè a l’abril de 1747 
s’empadronà a Tiana. Però Benet també 
morí sense fills i Can Guinart passà, llavors, 
a mans del seu germà Josep.

A la germana gran de Benet i de Josep, 
Dionisía, casada amb Joan-Pau Llegat 
Salines, només li va sobreviure un fill: 
Joan-Ignasi de Llegat i Vila que, després 
de la mort de Jerònima, també va litigar 
durant anys per tenir la propietat de 
Can Guinart. Amb Josep de Vila sense fills, 

A l’entrada del poble, pel cami dels francesos...
CAN GUINART

16

Durant el segle XIX aquesta família 
va explotar les terres de Can Guinart, 
principalment conreant-hi vinya i 
tarongers. L’últim descendent dels Llegat 
que tingué relació amb Can Guinart va 
ser Josep de Llegat Rach, nascut i batejat 
a Tiana, a la parròquia de Sant Cebrià, 
el 23 d’agost del 1831. 

La masia ha patit moltes reformes des de 
la seva construcció. Actualment es troba 
dividida en sis petits habitatges i ocupa 
gairebé 1.000m2 edificats i uns 11.000m2 
de terreny.
JMTC

Joan-Ignasi de Llegat de Vila n’era l’únic 
descendent. Mitjançant una concòrdia, 
tancà el plet que arrossegaven des de 
1726 per tenir la propietat de Can Guinart. 

Per segellar l’entesa, el 1783 Josep de Vila 
-amb 76 anys, vidu i sense fills- es va casar 
amb la seva neboda-neta, filla de Joan-
Ignasi de Llegat. La núvia només tenia 14 
anys... La concòrdia estipulava que en cas 
de morir sense fills, com era d’esperar que 
succeís, Can Guinart no l’heretaria la seva 
vídua sinó l’avi de Joan-Ignasi de Llegat. 

Josep de Vila morí el febrer de 1790 
i així va ser com els Llegat entraren en 
possessió del Mas Guinart de Tiana.
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Manuel Güell. 
Revista Armoria num.8 maig 2019. 
Els Vila de Vespella p.175-239. 
Els Llegat, noblesa pretesa p.241-287.



La Wendy Maldonado i l’Adrián Serrano 
són el motor de l’Associació Huellas del 
Sáhara. És el tercer any que organitzen 

l’arribada d’aquests infants amb les 
famílies. A Tiana arriben entre 

6 i 8 nens i nenes.

Quan els menors arriben a Tiana els 
espera una família que els allotjarà 

a casa. Però també els espera l’accés 
a la sanitat pública, una tanda de 

visites a metges per fer-los diverses 
revisions. En cas que es requereixi 

fer una intervenció, es duu a terme 
durant els dos mesos d’estada, amb el 

corresponent seguiment mèdic durant 
els estius posteriors. 

També cal observar el retorn del mirall: 
les famílies catalanes que conviuen en la 

quotidianitat amb una criatura que viu 
al desert, que quan li queden molles de 

pa de l’entrepà del matí se les guarda, 
per si de cas; o poder veure-li l’expressió 

el primer dia que visita el mar. 
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El poble sahrauí habita al Sàhara 
occidental. La majoria viu a la part del 
Sàhara ocupada pel Marroc, mentre que 
una altra part viu exiliada als campaments 
de refugiats prop de Tindouf, al desert, 
al sud-oest d’Algèria.

En 1973 es crea el Front Polisari, 
moviment que es defineix com 
a democràtic i anticolonialista, 
d’alliberament nacional del poble sahrauí. 
Aquest moviment abasta els sectors 
i personalitats més progressistes de la 
societat sahrauí en les zones alliberades 
i als campaments en l’exili o sota 
l’ocupació marroquina. Els seus objectius 
principals són la independència total 
del Sàhara Occidental i la construcció 
d’un estat modern. Els sahrauís fa 40 
anys que esperen el referèndum promès 
per l’ONU que els hauria de permetre 

VACANCES EN PAU
autodeterminar-se i acabar amb l’ocupació 
del Sàhara Occidental per part del Marroc. 
Mantenir l’esperança dipositada en el 
procés de pau iniciat el 1991 suposa un 
gran esforç per aquest poble.

A través del Front Polisari té lloc el 
programa d’acollida de menors durant 
l’estiu Vacances en pau, que funciona 
en l’àmbit estatal i a Catalunya. Hi ha 
diferents associacions que ho gestionen: 
a Tiana se’n fa càrrec l’Associació Huellas 
del Sáhara. Consisteix en una acollida 
temporal, durant els mesos de juliol i 
agost, de nens i nenes d’entre 8 i 12 anys 
procedents dels campaments sahrauís 
al desert algerià.
La vida als campaments després de tants 
anys s’ha normalitzat -fins al grau que es 
pot normalitzar viure en un campament 
de refugiats... 

Un estiu a Tiana

Els nens i nenes viuen amb les seves 
famílies, estan escolaritzats, gaudeixen 
d’un entorn emocionalment ric i estan 
cuidats, però quan arriben a casa la 
precarietat és important: una haima que 
fa la funció de llar, una petita habitació 
feta de tova, l’excusat és un forat a terra, 
un petit pati i poc més. 
Durant l’hivern no disposen de 
calefacció quan les temperatures et 
gelen la pell. A l’estiu poden assolir 
els 50 graus, el desert abrasa. La dieta 
és de carència i el més important: 
els medicaments escassegen. 

Per aquest conjunt de mancances, 
quan es fa la proposta a les famílies que 
els seus fills passin un estiu a casa nostra, 
lluny de la calor, amb atenció mèdica 
i l’escalf d’una família, la resposta és 
molt positiva. 

L’acollida d’infants sahrauís durant l’estiu.

Per a més informació: huellasdelsahara@gmail.com
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ENTREVISTA’T

I tu, qui ets?
Un romàntic del 
renaixement còsmic, 
un visionari i un artista 
multidisciplinari dadaista. 
Analista, consultor 
i conferenciant holístic. 

Què t’agradaria ser?
No voldria ser ningú altre, no vull 
perdre mai la referència d’on vinc, 
d’un silenci molt llarg. Ara toca treballar 
com a subjectes únics, diferents i 
multidisciplinaris. No tenim una identitat, 
en tenim més d’una, hem de desaprendre 
de la identitat que assumim. 

Optimista, pessimista o realista?
Les tres combinades, intento ser optimista, 
perquè el meu pare era un gran optimista, 
però sóc pessimista perquè sóc realista. 
Hem de ser optimistes perquè la humanitat 
mai ha estat tan bé. 

El moment més feliç de la teva vida?
El dia que vaig reconèixer qui sóc 
i al mateix moment qui no sóc. 
Podria situar el moment al Dragon Festival, 
un festival de música, on va tenir lloc aquest 
moment d’experiència multidimensional.

Què o qui és Déu?
No n’hi ha una de sol, n’hi ha molts, 
sóc politeista. És una entitat superior 
a la que cal fer riure molt sovint, i a qui no 
cal fer massa cas, per si de cas. 

El fi justifica els mitjans?
En principi no, però preservar la identitat 
d’un mateix justifica qualsevol actitud 
o manera de fer. El nostre entorn alienat 
ataca la identitat i és sovint radical. 
L’humor i l’amor són el motor de tot. 

Ràdio, tele o xarxes socials?
Sóc de xarxes, bàsicament facebook 
i la telepatia, aquesta última té a veure amb 
la sincronia i amb el calendari maya.  

Lloguer o propietat?
Ni lloguer, ni propietat. Moviment. 
La propietat privada és un robatori. 
Sóc partidari del nomadisme 
i de l’ocupació. 

Una pel·lícula...
Mimosas (2016) d’Oliver Laxe, l’autor 
franco-gallec, i reivindico l’Albert Serra, 
estic aspectant per veure Liberté.

Un llibre...
La luz de la noche (2011), de Pietro Citati. 
Com a autor, sóc lector de Ra Uru Hu, 
que escriu sobre el disseny humà, 
la ciència de la diferenciació, també 
m’ha influït José Argüelles, que 
actualitza el calendari maya i estructura 
la llei del temps. 

Una cançó...
M’agraden diferents estils, la Cumbia, 
el Tecno, el Rock&Roll i la Salsa. Toco amb 
un grup de Cumbia. Escolto SamaTecno, 
Led Zeppelin o Tito Puente. 

Quina és la teva relació amb el poble?
Tinc una relació intensa a la vegada 
que distant, que no indiferent, sinó tot 
el contrari. Distant o equidistant, 
mai indiferent. 

El que més t’agrada i el que més 
canviaries de Tiana...
M’agrada el microclima, la tranquil·litat i la 
proximitat amb el MareNostrum. Canviaria 
la paleta de colors que gasta Tiana i el fil 
musical de El Casal. Proposaria un canvi 
de freqüència, per això podeu 
documentar-vos a la meva pàgina web 
https://www.fibonacci45.com

Vols afegir alguna cosa més?
Sí, ara ens veurem menys sovint perquè 
he trobat el paradís a l’Alt Empordà. 

El nostre entorn alienat ataca 
la identitat i és sovint radical. 

Proposo un canvi de freqüència
Leonardo Fobonacci
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Tiana 
en imatges
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Creiem que la política és diàleg, negociació per arribar a bons 
acords, democràcia, llibertat d’expressió i molt de respecte.
Passat el cicle electoral i veient els comentaris que s’han fet a les 
xarxes sobre la formació del nou govern a l’Ajuntament de Tiana 
volem informar correctament dels fets.

Posem de manifest, una vegada més, que des d´un principi la 
nostra voluntat va ser pactar amb la llista més votada i aconseguir 
un govern fort, estable i sobiranista.

El dia 6 de juny, Junts per Tiana ens convoquen a una primera 
reunió en què ens expliquen la seva manera de funcionar a base de 
grans consensos i de moltes Comissions. Nosaltres els manifestem 
que volem formar govern amb ells per ser la llista més votada, 
i demanem que ens facin alguna proposta per poder iniciar 
una negociació.

L’endemà en Mateu fa una entrevista a Ràdio Tiana en què també 
expressa el seu desig de formar govern amb Junts.

El dia 12, Junts per Tiana ens convoca a una segona reunió perquè 
ha sentit rumors que parlem amb ERC. Aleshores ens proposen ser 
prioritaris a l’hora de consensuar els Plens, però des de l’oposició, 
i manifesten que volen governar sols.

JUNTS PER CATALUNYA TIANA sempre hem estat honestos i 
transparents en totes les converses que hem mantingut buscant 
una entesa per formar govern.
Veient la negativa de Junts per fer un govern sòlid i estable 
decidim asseure’ns a parlar amb ERC.

Van ser dies intensos de contrastar programes i fer propostes de 
funcionament. Finalment el dia 13 de Juny es va signar un pacte de 
govern transversal, coherent, participatiu, just i sobiranista format 
únicament per ERC i JUNTS PER CATALUNYA. 

JUNTS PER CATALUNYA TIANA volem transmetre la il·lusió amb 
què encarem aquest nou projecte. Esperem estar a l’altura que es 
mereix un poble com Tiana i agraïm les mostres de confiança 
i suport rebudes.

JUNTS PER CATALUNYA TIANA

L’ÀGORA
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Són moltes les coses que podríem i voldríem explicar en aquest 
espai, però l’extensió de text que tenim no dóna per totes. 

Alguns de vosaltres esperareu, segurament, que seguim donant 
voltes al pacte de govern, al què diuen uns i diem els altres, 
però creiem que no és el que correspon fer ara. El 18 de juny 
vam publicar un comunicat de premsa en el què vàrem donar 
les explicacions pertinents, i tothom qui vulgui pot llegir-lo, està 
publicat a les xarxes socials i al nostre blog.

Ara i aquí volem parlar de la gran oportunitat que se’ns presenta, 
a tots i totes, per iniciar una nova etapa al nostre municipi lluny de 
les picabaralles polítiques. Volem obrir un nou període en el què el 
diàleg, la mà estesa i la col·laboració siguin l’eix vertebrador de les 
polítiques públiques.

Enguany fa 80 anys de l’últim alcalde republicà de Tiana, en Josep 
Roselló i coincideix amb què Esquerra Republicana de Catalunya 
n’ha obtingut l’alcaldia. Com explicava l’Oriol Junqueras en un 
article de l’Avui el 6 de juny de 2008, el pensament republicà 
“gira al voltant d’una societat organitzada, segons els valors de 
la llibertat, de la justícia i de la comunitat d’interessos. D’aquesta 
manera, la virtut civil (o l’ètica) dels ciutadans és fonamental per a 
la mateixa existència de la república. (...) implica el compromís dels 
ciutadans amb les institucions que li garanteixen la seva llibertat.”. 

Nosaltres tenim aquest compromís amb l’ètica i amb la institució 
que des d’ara representem i per això treballarem des del Govern 
Municipal per fer que Tiana avanci fidel a les seves arrels, curosa 
amb les persones i amb l’entorn. I ho farem estenent la mà tant 
als regidors de l’oposició com als partits que no han obtingut 
representació al consistori però que volen seguir treballant pel 
nostre poble i, evidentment, a tots els tianencs i tianenques, 
obrint processos de participació ciutadana real que els apropin les 
decisions pel bé comú.

Facebook: esquerra.tiana
Instagram: erctiana
Twitter: @Esquerra_Tiana

UNA NOVA ETAPA DES DE L’ALCALDIA DE TIANA Anirem més lents del que pensàvem, però hi arribarem
Junts per Tiana som la força més votada amb 1.348 vots 
i 5 regidors. Vam guanyar a tots els col·legis electorals, 
un fet que no passava des de feia 20 anys.

Gràcies, Tiana

M’agradaria començar aquest escrit agraint als veïns i veïnes que 
el passat 26M ens van donar la seva confiança i alhora, felicitar a la 
persona que ha de pilotar l’ajuntament els propers quatre anys.

El nostre vot és el de la coherència i la honestedat. Valors que estan 
intrínsecament relacionats amb la manera de pensar, sentir i fer en 
la política municipal i que han d’inspirar els propers anys a Tiana.

El nou PSC que jo mateix encapçalo, vol compartir els grans reptes 
que se’ns presenten en benestar, seguretat i transició ecològica 
i això, solament es pot assolir des de la responsabilitat i des 
de la confiança.
La confiança no es guanya ni es compra, es genera en el dia a dia, 
a cada moment, en qualsevol ocasió. És molt difícil construir 
alguna cosa important des de la desconfiança.

És evident que no compartim amb cap dels grups presents al 
Ple Municipal d’aquí que no estem a govern, la seva ideologia 
independentista. Esperem i desitgem que es governi per a tothom 
com hem fet nosaltres quan hem estat al capdavant del consistori.

Es tanca un cicle polític. Obrim un altre amb un PSC renovat, 
diferent, més innovador amb un objectiu clar, fer de Tiana el millor 
poble de Catalunya. Per això necessitem de la teva complicitat.

Però ara ens toca treballar des de l’oposició.

Farem una oposició constructiva on les propostes emanaran dels 
propis ciutadans i del projecte pel qual ens vam presentar el 26 
de Maig. Convidarem a totes les forces polítiques a un nou diàleg 
social com a motor de canvi.

Els anuncio que seran necessaris nous equilibris en que seria 
bo, per part de tots, desenvolupar pràctiques que accentuïn la 
voluntat de diàleg i es generalitzin en el possible les pràctiques 
de cooperació. Ens caldrà aconseguir que ni en els moments més 
tensos, mai es trenquin els ponts de diàleg.

Per acabar unes paraules del poeta valencià Vicent Andrés Estellés: 
“ASSUMIRÀS la veu d’un poble i serà la veu del teu poble, i seràs, 
per a sempre, poble,..”.

Albert Sales Castell
Discurs Ple Investidura 15-06-2019
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