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dels nostres boscos.

4

ÉS D’ACTUALITAT
La Llar de Persones grans 

S’obre la segona convocatòria de subvencions d’ajut al comerç local
Mobilitat internacional Jove del Maresme

Nova campanya de vacunació antigripal promoguda 
pel Departament de Salut a través de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya
El passat divendres dia 27 de setembre infants i joves de tot el món 

van convocar una vaga pel clima
La tardor de l’Aula d’Extensió Universitària Timó

Omplim els carrers de vida 
Els robots aterren al Thalassa

La biblioteca, cièntífica i solidària

6

EL SUMARI

CASINO DELS FORASTERS 16

12MARIO TARRAGÓ TATTO
El comerç a Tiana

LUCÍA BRUNI I ANNA MAYOLAS
Som Tiana 14

L’ÀGORA
Partits Polítics 22

18TRENCANT TABÚS: EL FINAL DE LA VIDA
El propòsit d’exercir un retorn social és el motor del voluntariat

ENTREVISTA’T
I vostè, qui és? 20

TIANA A LES XARXES
 Xarxes socials 21

EDITORIAL
Roger Paredes 3

2

Roger Paredes 
Especialista en VIH

factors que cal tenir en compte per poder 
arribar a persones que viuen en llocs molt 
remots i facilitar-los tractaments efectius. 
Per exemple, quan un primer tractament 
deixa de funcionar cal detectar-ne el 
motiu: quins canvis s’han produït en 
aquelles persones perquè que el virus 
hi ofereixi resistència. Un altre factor és 
el sistema sanitari del país. Per posar un 
exemple: Moçambic té una població de 20 
milions de persones i l’11% de la població 
té aquesta infecció però, fins fa un any, 
el sistema sanitari moçambiquès 
disposava de 600 metges, 300 dels 
quals exercien a la capital i, d’aquests, 
150 treballaven al ministeri. Per tant, 
el tractament d’antiretrovirals i el 
corresponent seguiment necessari el duen 
a terme agents de salut, persones que no 
tenen una formació universitària. 
Estudiar els comportaments dels pacients 
és essencial per entendre el funcionament 
de la malaltia. A Cuba, Hondures i 
Nicaragua, el percentatge de portadors 
del virus resistent és molt més alt en les 
dones. El motiu recau en la seva manca 
d’accés al sistema de salut: la dona que 

EDITORIAL

Especialista en malalties infeccioses 
de l’hospital Germans Trias 

i investigador de l’IrsiCaixa (Institut de 
recerca de la sida), Roger Paredes és 
expert en resistències del virus de la 

sida i col·labora amb l’OMS en l’estudi 
d’aquest fenomen al món.

Va ser en la seva etapa com a 
investigador postdoctoral a l’Escola de 

Medicina de Harvard (EUA) 
-on hi va estar del 2004 al 2007 
gràcies a una beca de La Caixa-, 

que es va especialitzar en l’estudi de 
les resistències del VIH als tractaments 

antiretrovirals. Quan va tornar es va 
incorporar a l’hospital Germans Trias 
i Pujol, on manté una doble activitat 

com a metge i com a investigador. 
Com a metge és cap de secció de 

malalties infeccioses. Com a investigador 
dirigeix el grup de Genòmica Microbiana 

de l’IrsiCaixa. Des del 2015 és membre 
del Grup Directiu de l’OMS de 

Resistències del VIH als medicaments.

es fa càrrec de les cures de la seva 
família i de l’entorn no destina cures a 
ella mateixa i no va a temps al centre 
sanitari. Al continent africà, el perfil de 
la persona més infectada és d’una dona 
jove, casada i fidel al seu marit, que és 
de qui s’ha encomanat. 
Una opció per a la prevenció de la 
sida és la PrEP (profilaxi preexposició). 
Es tracta d’un tractament preventiu, 
amb un alt percentatge d’eficàcia, 
que podria acabar amb la transmissió. 
A Espanya, però, de moment no se 
n’ha estès la programació tot i que a 
d’altres països, sí. Els motius per a la 
no implementació a casa nostra són 
econòmics i també morals. Una pàgina 
molt fiable que mostra la programació 
del PrEP a diferents països, amb dades 
actualitzades, és: www.prepwatch.org

Els tractaments amb antiretrovirals 
aconsegueixen deixar el virus de la 
sida indetectable, per tant la persona 
portadora deixa de ser-ne transmissora. 
Si a través de la salut pública 
diagnostiquéssim i tractéssim la població 
portadora, seria possible acabar amb 
l’epidèmia durant les dècades vinents. 

Però els països subdesenvolupats no 
gaudeixen d’un sistema de salut pública 
com el nostre. A més a més, la sida fa 
temps que ha deixat de ser considerada 
una malaltia mortal per ser qualificada de 
malaltia crònica. Això ha provocat que es 
relaxin les mesures de precaució -gairebé 
la meitat de nous diagnòstics es realitzen 
de manera tardana, sobretot entre la 
població major de 49 anys heterosexual. 
Si a això hi sumem que el virus del 
VIH es pot tornar resistent als fàrmacs, 
l’esperançadora idea del paràgraf anterior 
d’acabar amb l’epidèmia s’esvaeix. 

El Roger investiga amb aquests 
tractaments i assessora l’OMS sobre com 
procedir en l’àmbit mundial. Són molts els 

Una opció per a la prevenció 
de la sida són els PrEP. 

A Espanya, de moment, 
no se n’ha estès la programació
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Agrupació Defensa Forestal Conreria
La participació social en la prevenció d’incendis i la preservació 
dels nostres boscos.
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Els orígens de les ADF

LA NOTÍCIA

5

Aquesta associació sense ànim de lucre 
formada per voluntaris cobreix 
7 municipis: Martorelles, Alella, Sant Fost 
de Campsentelles, Montornès del Vallès, 
Tiana, Vallromanes i Santa Maria 
de Martorelles. 

Les seves tasques comporten la neteja 
i sanejament de camins, retirar branques 
i arbres caiguts que dificulten el pas 
i obrir camins que s’estan tancant. 

En resum, la conservació de camins per 
facilitar l’accés de camions de bombers 
i agents rurals. Aquestes tasques es 
duen a terme d’octubre a juny, i de 
juny a octubre comença la campanya 
de prevenció per fer l’observació del 

L’ADF de La Conreria
territori des de punts elevats. L’equip de 
voluntaris està constituït per un conjunt 
de 8 membres de la junta i 80 voluntaris.

Quan arriba un avís de columna de foc, 
l’ADF confirma si és un foc forestal o un 
foc de matolls. Els membres de l’ADF són 
els que arriben més aviat perquè estan 
més a prop: coneixen els camins i saben 
per on fer passar el camió de bombers, 
tot i que cada associació disposa d’una 
furgoneta amb un dipòsit. 
El de La Conreria té una capacitat de 5.000 
litres: són les característiques pickup 
grogues. Quan arriben els bombers 
prenen la primera línia, els membres de 
l’ADF passen a una segona i es treballa de 
forma jeràrquica i coordinada. 

Les Agrupacions de Defensa Forestal 
es van regular a partir de l’any 1986 a 
conseqüència del programa “Foc Verd”, 
elaborat pel Departament d’Agricultura 
de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest programa no està basat en la 
lluita directa sobre el foc sinó que es 
fonamenta en la teoria del focus. 

Centra els seus principis essencials en 
la lluita contra els incendis forestals en 
la prevenció, la detecció i la intervenció 
ràpida. Considera que l’extinció per 
si sola no pot garantir el control d’un 
incendi forestal en condicions adverses, 
abans que causi estralls. L’origen de 
les ADF cal cercar-lo als antics grups 
d’extinció i auxili immediat, que es van 

La formació del voluntariat
Per formar part del cos de voluntaris 
de l’ADF cal una formació prèvia que 
consta de dues categories. Amb la 
primera formació bàsica s’obté el 
carnet verd. S’hi estudia cartografia, 
transmissions, funcionament de 
maquinària i protecció de riscos laborals. 
Amb aquest carnet es poden exercir 
totes les tasques encomanades per 
l’agrupació, excepte cobrir incendis. 

Un segon nivell de formació és el 
carnet groc, que s’obté realitzat un curs 
homologat per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC). El curs es 
realitza en 3 caps de setmana, amb un 
total de 19,5 hores de formació. 
Té una part teòrica i una part pràctica. 
S’hi fan pràctiques d’extinció, i també 
formació sobre el comportament 
del foc i com tractar-lo.

La solució dels problemes 
de la gestió del medi ambient 

passa, en gran mesura, 
per la participació solidària 

dels sectors socials 
implicats en aquests

començar a formar a començament dels 
anys seixanta a Catalunya.

“Els poders públics i la iniciativa 
privada han iniciat un tímid procés de 
reglamentació i ordenació dels usos 
ecològics-ambientals, la qual cosa 
sembla saludable i convenient, suposant 
que es faci en la direcció correcta. Però 
és, alhora, netament insuficient si el 
cos social no rep disposicions amb 
convenciment”. Aquestes paraules de 
Ramon Folch, expressen la convicció que 
la solució dels problemes de la gestió del 
medi ambient passa, en gran mesura, 
per la participació solidària dels sectors 
socials implicats en aquests. 
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La Llar de Persones grans
Fent real i quotidià el concepte d’envelliment actiu

La Llar ha engegat una nova etapa. 
L’experiència anterior, com a president, 
del Sr. Frederic Corominas i la 
incorporació de noves persones a l’actual 
Junta dóna forma a l’equip que s’ha posat 
a treballar amb total entusiasme
en aquesta aventura compartida.
El repte és oferir la més variada oferta 
d’activitats vertebrades en quatre grans 
eixos: Formació, Salut, Lleure i Cultura 
així com lúdiques: Festes, Excursions, 
Viatges...per arribar a la major part 
de persones grans -amb diferents 
inquietuds, interessos i situacions- 
i aconseguir la seva participació. 
Seguint amb aquest objectiu hem afegit 
als Tallers i Activitats ja consolidats, 
un Taller de Teatre i aviat ampliarem el 
nostre gimnàs amb l’adquisició de noves 
màquines Fitness.

Volem vetllar perquè les persones 
grans de Tiana se sentin plenament 
representades en tots els àmbits del 
nostre teixit social, recuperant la seva 
mirada ( i el seu valor social) i incorporar-
la en la participació activa dins la nostra 
comunitat, en una societat per a totes
les edats. 
Volem que les persones grans visquin 
plenament dins els principis dels seus 
drets i deures i fer que la Llar sigui un 
espai de referència per a la informació i 
orientació comunitària dels majors de 55 
anys i, a la vegada, serveixi per prevenir, 
detectar i integrar a persones amb 
situació de vulnerabilitat.

Treballem, doncs, perquè -tal com recull 
la OMS- el terme envelliment actiu no es 
refereixi només a la capacitat física sinó
a la participació en la vida política, cultural 
i cívica.

L’envelliment actiu comporta que prenguem 
consciència i sapiguem explicar les 
aportacions de la utilització de la nostra 
experiència, participant en les polítiques 
en tots els aspectes que afecten el benestar 
de tothom.

Entenem que cal prioritzar un 
desenvolupament personal i social que 
permeti assolir la cobertura de tota classe 
de necessitats, a la vegada que hem 
d’assumir la corresponsabilitat d’aportar 
a la societat tot el que hem anat conreant 
durant la vida. A la vegada que la societat, 
en el seu conjunt, ha de donar resposta 
a les demandes i necessitats del nostre 
col·lectiu i les administracions han de 
facilitar la nostra participació activa així 
com fomentar campanyes per sensibilitzar 
a la ciutadania en general i fomentar 
les activitats intergeneracionals. 
També creiem que s’han de plantejar 
les ciutats o municipis com a espais 
que incloguin les necessitats de tota la 
població i siguin “amigables” amb la gent 
gran, a partir de diferents dimensions: 
Mobilitat i transport, Accessibilitat i espai 
públic, Habitatge i entorn, Participació 
social i cívica, Suport i ajuda mútua, 
Respecte i inclusió, Serveis de salut 
i serveis socials, Comunicació i informació.

S’obre la segona convocatòria de subvencions d’ajut al comerç local 
Es poden presentar les sol·licituds del 4 al 29 de novembre a l’OAC 

El comerç local és un referent de 
l’economia i el desenvolupament de 
Tiana i des de l’Ajuntament volem 
col·laborar en el manteniment i el 
creixement del sector. En aquest sentit 
i amb la finalitat de contribuir a 
fomentar noves activitats en el 
sector comercial i de serveis, les 
bases aprovades atorguen ajudes 
a aquelles persones que emprenen 
noves activitats econòmiques i 
aquelles que millorin o modernitzin 
els seus establiments a peu de 
carrer consistents en dues línies de 
subvenció: d’una banda s’ofereix una 
subvenció a la iniciació d’activitats 
econòmiques al municipi i, d’altra 
banda, s’obre una línia de subvenció als 
establiments comercials 
a peu de carrer per obres d’adequació 
i modernització.

Poden sol·licitar i/o ser beneficiàries de 
les subvencions a la iniciació d’activitats 
econòmiques les persones físiques o 
jurídiques que empadronades a Tiana 
que comuniquin l’inici d’una nova 
activitat econòmica com a treballadors o 
treballadores autònomes al municipi de 
Tiana en el període comprès entre gener 
de 2019 i desembre de 2019.

Per a la LÍNIA A d’inici de nova activitat 
econòmica, s’atorgaran fins a 1500 
euros tenint en compte les factures 
presentades i s’arribarà a la obtenció 
de la quantia màxima de 2500 en funció 

del compliment de 2 nous criteris; 
en primer lloc la presentació d’un pla de 
viabilitat i valoració d’aquest per part 
de la comissió tècnica i, en segon lloc 
per l’objecte de l’activitat: es valoraran 
els beneficis que l’oferta comercial o de 
serveis representin per al teixit econòmic 
del municipi. Així mateix es valorarà el fet 
que no existeixi una altra oferta similar 
o el caràcter singular que tingui 
la proposada.

D’altra banda, i en segon lloc, 
els projectes que seran objecte de la 
subvenció als establiments comercials 
per obres d’adequació i modernització 
(LÍNIA B) han de tenir com a objectiu 
principal la millora i modernització 
dels establiments comercials. 
Podran sol·licitar aquestes subvencions 
les persones físiques o jurídiques titulars 
d’un establiment comercial a Tiana que 
hagin dut a terme obres per l’adequació 
i/o modernització del mateix local 
en el període comprès entre gener 
de 2019 i desembre de 2019 que 
compleixin els requisits que recullen 
les bases aprovades.

Per a aquesta línia l’import de la 
subvenció variarà en funció de l’import 
de les factures subvencionables 
presentades en concepte de taxa 
per llicències urbanístiques i l’impost 
d’instal·lacions, construccions i obres 
(ICIO) per l’adequació i la modernització 
del propi establiment comercial.

· Per inversions de fins a 5.000 € 
la subvenció serà de 1500 € com 
a màxim. 
En cas de no arribar als 5.000 € es farà 
una regla de 3 per calcular l’import 
que correspon per a cada cas.

· Per inversions de 5.001 € fins 
a 8.000€ la subvenció serà de 2.500 € 
com a màxim. 
En cas de no arribar als 8.000€ es farà una 
regla de 3 per calcular l’import 
que correspon per a cada cas.

· Per inversions de 8.001€ en endavant 
la subvenció serà de 3.500€ 
com a màxim.

Si necessiteu més informació 
podeu contactar amb la tècnica 

de Promoció Econòmica: 
Guiomar Blanco
T. 93 395 50 11

blancomg@tiana.cat

o consultar les bases al web municipal:
www.tiana.cat

ÉS D’ACTUALITAT

En el Dia Internacional de les 
Persones Grans, des de la Llar, 
vàrem reivindicar el nostre compromís 
amb un envelliment actiu, saludable i 
participatiu posant especial èmfasi en 
la situació de soledat no desitjada de 
moltes persones grans i la necessitat 
d’una implicació col·lectiva per tal 
d’avançar cap una societat solidària que 
doni cabuda a totes les persones grans 
que pateixen soledat.
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Mobilitat internacional Jove del Maresme
El món al teu abast

Existeixen un munt de recursos 
i possibilitats per passar una estada a 
l’estranger: a partir de beques d’estudi, 
fent voluntariats internacionals, 
pràctiques laborals, treballant i fins i tot 
viatjant per lliure.

Des de L’Ajuntament de Tiana, 
juntament amb 23 ajuntaments i amb el 
suport del Consell Comarcal del Maresme 
formem part del conveni de “Mobilitat 
internacional Jove del Maresme” que 
permet a totes les persones joves de Tiana 
tenir accés gratuït i gaudir dels serveis 
personalitzats que ens ofereix aquest 
servei. Si voleu una assessoria individual 
i personalitzada, podeu triar els espais 
que ens ofereixen a Mataró, Vilassar de 
Mar, Pineda de Mar i el Masnou. 

Contactant prèviament a: 
mobilitatjove@ccmaresme.cat 
per exposar-los els vostres dubtes 
i per reservar cita prèvia. 
També podeu fer consultes ràpides 
a través de whatsapp al telèfon: 
667 182 782.

Si sou una entitat i també esteu valorant 
la possibilitat de fer un intercanvi o estada 
a l’estranger des de l’assessoria també us 
poden donar un cop de mà.
Per estar al dia de totes les novetats que 
i nous projectes que estan en marxa en 
matèria de Mobilitat internacional. 

Podeu trobar-los per facebook 
i per instagram al compte  
mobilitatinternacional.maresme.

XERRADA
El vinent 12 de Desembre a l’Espai 
Jove de Tiana (Escorxador) vindran 
a explicar-nos tot el ventall de 
possibilitats que tenim al nostre abast 
per a fer una estada a l’estranger i 
com ens poden ajudar des del seu 
servei.

EXPOSICIÓ
Des del dia 3 de desembre fins al 20 
podreu gaudir de l’Exposició “REPTES” 
on veurem les experiències de vuit 
joves del Maresme que han fet una 
estada a l’estranger com a turistes, 
treballadors, estudiants o voluntaris.

Nova campanya de vacunació antigripal promoguda pel Departament de Salut 
a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
A #BSAEnsVacunem, campanya de BSA per potenciar la vacunació especialment als grups de risc 

El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT) inicia aquest 28 d’octubre 
la campanya de vacunació antigripal estacional, adreçada 
especialment a les persones que tenen un alt risc de 
complicacions si pateixen la grip i també a les persones 
o grups que poden transmetre la grip a persones en 
situacions d’alt risc, com ara els professionals de la salut. 
Com a novetat, aquest any entre els grups de risc, s’han 
afegit els infants d’entre els 6 mesos i els 2 anys amb 
antecedents de prematuritat (de menys de 32 setmanes 
de gestació). 

Els mesos d’octubre i novembre són els recomanats per 
rebre la vacuna amb la finalitat d’assolir una cobertura 
vacunal òptima quan comenci l’activitat gripal entre 
desembre i gener. 

LA VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP S’ADREÇA 
ESPECIALMENT A:

• Les persones de 60 anys o més.
• Els infants (a partir dels 6 mesos) i les persones   
  amb malalties cròniques de salut (com respiratòries, 
  cardiovasculars, neurològiques, renals, hepàtiques 
  o diabètics).
• Obesitat mòrbida.
• Malaltia celíaca.
• Infants d’entre els 6 mesos i els 2 anys d’edat 
  amb antecedents de prematuritat 
  (de menys de 32 setmanes de gestació). 
• Les persones internades en residències de gent gran, 
  centres sociosanitaris, etc.
• Les dones embarassades.
• Les persones que poden transmetre la grip a persones 
  d’alt risc, com és el cas dels professionals de la salut 
  i serveis socials o cuidadors. Els professionals que 
  realitzen serveis especials per la comunitat com és el 
  cas de policies, bombers, personal de protecció civil 
  o que treballen en emergències sanitàries 
  o en institucions penitenciàries.

El 28 d’octubre és el tret de sortida de la campanya 
de vacunació de la grip i, per tant, les vacunes estaran 
disponibles als sis Centres d’Atenció Primària (CAP) 
i el Consultori Local de Tiana. Per potenciar la vacunació, 
des de Badalona Serveis Assistencials (BSA) es continua 
amb el lema «A #BSAensvacunem» perquè els 
professionals de l’organització sanitària i social municipal 
donin exemple a la ciutadania i conscienciïn les persones 
que la millor manera d’evitar la propagació de la grip és 
la vacunació i el manteniment d’unes bones pràctiques 
d’higiene com rentar-se les mans de manera regular. 

Amb aquest esperit, s’han planificat una sèrie d’accions 
digitals per tal d’acabar amb els mites al voltant de la grip 
i la vacuna. Cal recordar que l’any passat la grip va causar 
a Catalunya 1145 casos greus hospitalitzats, dels quals 
el 69,3% eren persones no vacunades. 
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El passat divendres dia 27 de setembre infants i joves de tot el món van convocar 
una vaga pel clima
Exigien responsabilitat als polítics i dirigents mundials davant la crisi climàtica

Tiana s’hi va sumar amb diferents actes 
liderats pel consell d’infants i joves, pintada 
de cartells, manifestació fins al Parc de l’Antic 
Camp de Futbol i lectura del Manifest per 
part dels membres del Consell.
Just ara fa un any que una jove 
desconeguda de 16 anys, Greta Thunberg  
va deixar d’anar a classe els divendres i va 
començar una onada de manifestacions 
i accions per fer despertar no només als 
dirigents polítics del seu país ni als dirigents 
polítics mundials, sinó a la societat. El seu 
compromís l’ha portat a parlar davant dels 
principals dirigents mundials, empresaris 
i inversors motors de l’economia global 
per deixar les coses clares, la humanitat i la 
biosfera estan sent sacrificades perquè un 
reduït nombre de persones pugui continuar 
acumulant injustament diners i riquesa.

L’emergència climàtica és innegable. 
L’últim informe del Grup Intergovernamental 
d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) 
estima en 11 anys el límit de temps per 
reduir les emissions d’efecte hivernacle al 
50% i evitar que la crisi sigui irreversible. 
Aquest és l’únic camí per poder limitar la 
pujada de la temperatura mitjana mundial 
a 1,5ºC. Aquest mes de setembre a Nova 
York s’han reunit els principals líders polítics 
mundials en el marc de la cimera del Clima 
de les Nacions Unides on no s’ha pogut 
aconseguir un acord mundial i només 77 
països s’han compromès a zero emissions 
de CO2 l’any 2050, però sense el compromís 

clar de la Xina ni la presència dels Estats 
Units, els països que més gasos d’efecte 
hivernacle generen.
Des de l’any 2009 l’Ajuntament de Tiana 
s’adhereix al pacte d’alcaldes i alcaldesses 
en la lluita i mitigació del canvi climàtic un 
moviment europeu orientat a les autoritats 
locals i regionals amb el que s’adopta 
un compromís de manera voluntària a la 
millora de l’eficiència energètica i l’augment 
de l’ús d’energia més neta, del que se’n 
deriva el pla d’acció d’energia sostenible 
que preveu una reducció del 20% de les 
emissions de CO2, un augment del 20% 
en eficiència energètica i un 20% més 
d’implantació d’energia renovables per 
l’any 2020. L’any 2015 en l’ambit europeu 
s’aprova el moviment “Alcaldes per 
l’adaptació” del que se’n deriva el PLAC, 
el Pla Local d’Adaptació al canvi climàtic. 
Tiana signa i redacta aquest Pla d’Adaptació 
adherint-s’hi el 13 de setembre de 2016. 
El nou pacte pel clima preveu mesures 
d’adaptació, mitigació i renova els objectius 
energètics i climàtics pel 2030 amb un 40% 
de reducció de gasos d’efecte hivernacle, 
30% d’eficiència energètica i 30% d’energies 
renovables. Tiana acaba de redactar el 
PLACC que serà presentat i votat al proper 
Ple del mes de novembre.
Ja des del 2013 el servei de recollida de 
residus aposta per adquirir un vehicle 
elèctric reduint emissions i soroll en 
les recollides nocturnes. La brigada 
municipal ja fa 2 anys que disposa d’un 

vehicle elèctric, el nou contracte de parcs 
i jardins n’incorpora dos i un que funciona 
no amb benzina sinó amb GLP així com 
maquinària elèctrica en comptes de l’antiga 
maquinària de benzina. També s’ha impulsat 
i promocionat la Bicicleta elèctrica entre els 
treballadors municipals per realitzar aquells 
desplaçaments interns entre equipaments 
municipals o de visites tècniques o 
seguiments a peu de carrer que abans 
es realitzaven amb vehicles que emetien 
gasos contaminants.
S’està treballant per reduir consums elèctrics 
en equipaments municipals, canvis de 
lluminàries per Leds, instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a l’escola Lola Anglada, 
millores dels aïllaments de l’escola Tiziana 
aquest mateix estiu, estudis d’aprofitament 
de la Biomassa... El nostre objectiu és 
anar més enllà i aconseguir els objectius 
proposats al nou pla a partir de l’acció i el 
compromís de tots per assegurar que les 
generacions futures que són les que ens 
interpel·len directament gaudeixin d’un 
entorn més saludable i una societat més justa 
que els garanteixi un futur millor.

Com van cridar els infants i joves de Tiana 
amb el seu manifest el passat 27 de setembre 
al Parc de l’Antic Camp de Futbol i com anant 
fent la Greta Thunberg, des d’aquí, nosaltres 
ens hi sumem i diem: “La nostra casa està en 
flames! Reclamem justícia ambiental. Ens 
alcem perquè volem un futur, reclamem un 
futur. Volem Vida.”

La tardor 
de l’Aula d’Extensió 
Universitària Timó

El novembre i desembre ens aproparan a 
tres temàtiques ben diferents. 
Dues les escoltarem a la sala Pau Casals 
de Montgat i l’altra a la sala Albéniz 
de la nostra vila.

El dia 12 de novembre a la Sala Pau 
Casals, ens trobarem amb la Margarida 
Abras que ens portarà: 
“Baètulo, una passejada per la seva 
història arqueològica”.

D’una altra banda i també a la Sala 
Pau Casals, el dia 14 de novembre 
l’investigador de l’institut de biologia 
evolutiva, conegut ja per molts de 
nosaltres, ens farà reflexionar sobre un 
tema moltíssim més proper i a la vegada 
desconegut: “Gel i obres d’arts de la 
natura (Glaciologia)”, amb el ponent 
Jordi Camins, observador glaciòleg. 

La darrera conferència del mes de 
novembre, el badaloní Francesc Lleial, 
amb un currículum quasi fora del més 
habitual, capità de la marina mercant 
que s’ha passejat per oceans i mars, 
ens explicarà la vida de les “Balenes a 
les Açores”, us esperem el dia 28 
de novembre.

El 5 de desembre amb el Nadal ja molt 
a prop acabarem el trimestre de l’any 
2019 amb música. En Frederic Sese ens 
portarà, de ben segur, bons moments 
viscuts i no oblidats: 
“Música al cinema (1950-1970)”.

Us esperem, com sempre als espais habituals, 
els dijous a les 18.30 h 

amb ganes de compartir coneixements. 
I també, com sempre, ens trobareu a: 

aulauniversitariatimo@gmail.com 
tiny.cc/aeutimo 

o al telèfon: 686 17 40 06

La Junta

Tres Conferències interessants i diverses

La biblioteca, 
cièntífica i solidària

Un any més, la Biblioteca dona suport a la 
campanya de sensibilització de La Marató 
de TV3, enguany dedicada a les malalties 
minoritàries, que se celebrarà 
el 15 de desembre. 

Aquest 2019 la biblioteca oferirà les 
següents activitats:

· Xerrada: Esofagitis eosinofílica, 
  una malaltia digestiva minoritària …  
  però emergent, a càrrec del Dr. Eugeni 
  Domènech, Cap del Servei d’Aparell 
  Digestiu de l’Hospital Universitari 
  Germans Trias i Pujol. 
  El 27 de novembre a les 18.30 h.
· Contes per La Marató, 
  a càrrec de Violeta Antò. 
  Dijous 12 de desembre a les 17.30 h.
· Exposició de llibres sobre 
  les malalties minoritàries. 
· Racó creatiu, perquè els més petits 
  puguin fer una manualitat
· Mercat de llibres, 
  recaptació per a La Marató

Però a més de ser solidària, la Biblioteca 
també vol apropar el coneixement a 
través de l’experimentació a tots els 
usuaris. Per això us oferim activitats, 
tant per a infants com per a adults, 
relacionades amb les arts, la tecnologia, 
la ciència...

No us perdeu:
La química dels colors. 
Divendres 15 de novembre a les 18 h. 
Per a infants.
Taller de sabó amb oli usat. 
Dissabte 23 de novembre a les 11 h. 
Per a adults.
Taller d’embolcalls sostenibles. 
Dissabte 14 de desembre a les 11h. 
Per a adults.
Però sobretot, escalfem motors pel Tiana 
Negra, així que no us perdeu el taller de 
poesia negra!

I l’última sorpresa... Segur que n’heu 
sentit parlar però... heu vist mai l’ADN? 
Al club de lectura de gener, que se 
celebra a la Biblioteca pel Tiana Negra, 
el podrem veure e identificar, gràcies a 
la col·laboració del Centre de Regulació 
Genòmica de Barcelona. Aquesta activitat 
serà conduïda per Xavier Kirchner. 
Però si voleu participar, no us oblideu de 
venir al desembre a buscar el vostre llibre 
per a la tertúlia!! 
Tingueu en compte que les activitats 
són gratuïtes però amb places limitades 
i cal inscripció prèvia. No badeu!
Biblioteca Can Baratau, Tiana

Col·laborem amb La Marató de TV3 
i oferim activitats científiques 
per a tots els públics.

Els robots aterren 
al Thalassa

Aquest curs 2019-2020, el nostre centre 
ha engegat una matèria optativa a 1r 
d’ESO dedicada monogràficament a 
la robòtica i que tot el nostre alumnat 
cursarà de forma rotativa. 
La seva implementació ha suposat 
una inversió i un esforç per part del 
centre que repercutirà en una millora 
significativa de la competència digital del 
nostre alumnat.

Matèria optativa: Robòtica

Omplim els carrers 
de vida

A iniciativa d’alguns comerciants i amb el 
suport de l’ACIST i l’Ajuntament es posa en 
marxa la iniciativa ‘Omplim els carrers de 
vida, el centre per als vianants’. 
Des del mes de novembre, els dissabtes 
es converteixen en zones únicament per 
a vianants . De 10h a 14h als carrers 
Sant Cebrià, Lola Anglada i carrer del 
Centre no podran transitar vehicles. 

L’objectiu és guanyar espai pels veïns 
i veïnes i fer els carrers del centre més 
humans i sostenibles. Cada dissabte els 
comerciants surten al carrer amb una fira 
comercial i diverses activitats .
Vols participar a la Fira amb una parada?
Us podeu posar en contacte amb: 
blancomg@tian.cat  o amb: 
acist.tiana@gmail.com 

Els dissabtes, fira comercial



Recentment ha obert un espai a Tiana 
on ofereix un servei de tatuatge que 
passa per l’assessorament a l’hora de 
triar el motiu, fer-ne el disseny, 
trobar el lloc adequat on plasmar-lo 
i l’elaboració de l’obra. El tatuatge és una 
mescla entre la pintura i la il·lustració. 
Es tracta d’un encàrrec que li permet 
crear i, alhora, suposa el risc 
de l’escenari: tatuar damunt la pell 
d’un altre. 

Diferents referents il·lustren el món 
plàstic de l’artista Mario Tarragó: 
podem trobar-hi Balthus, Pablo Picasso, 
Rufino Tamayo, Edward Hopper, 
Giorgio de Chirico o Philip Guston. 

Artista plàstic, amb domini de la pintura, 
la il·lustració, el dibuix o l’escultura, 
fa uns anys que el Mario s’ha endinsat 
en una altra disciplina: la del tatuatge. 
Ara, el nou suport és la pell humana. 
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Mario Tarragó Tatto
Tatuatges

Carrer Sant Jaume, 7-9
08391 Tiana

T. 678 53 43 52
@mariotarrago_tatto
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Decidir-te a marcar el teu cos amb 
una imatge que tingui una càrrega 
significativa no deixa de ser un acte molt 
poderós i, per fer-ho, cal posar-se en 
mans d’un professional. 
Un cop assolida la formació necessària 
per obtenir el títol de tatuador i el 
d’higiènic sanitari, el Mario es va decidir 
a obrir el seu propi espai.
El primer tatuatge fa respecte però un alt 
percentatge d’usuaris passen al següent 

amb una relativa facilitat, ja que els 
tatuatges s’acaben incorporant al cos 
i se’ls resta importància. La proposta 
del Mario és donar una càrrega poètica 
i emocional al fet de tatuar-se. 
Convida a aquells que acaronen la idea 
de tatuar-se a fer una introspecció per 
trobar allò que els identifica i allò amb 
què se senten units.

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

Mario Tarragó Tatto
el comerç a Tiana

ET SUGGERIM...
Regalar un projecte de tatuatge 
a un amic, i aquest a un altre, 
formant una cadena d’amistat.  

Treure importància al fet que 
els tatuatges són definitius: 
tot s’acaba incorporant.



1414

Lucía Bruni

La Lucía va néixer a Ferrara, ciutat del nord d’Itàlia, 
va arribar a Catalunya fa 14 anys i en fa 10 que viu 
a Tiana. És mare del Lorenzo i la Leonor, 
de 10 i 5 anys. 

El projecte de la Lucía es basa en l’upcycling, 
terminologia anglesa que defineix l’acte de crear 
un objecte a partir d’un altre objecte, donant-li una 
utilitat. Ella ho fa amb ampolles de vidre, aquelles 
que no estan dins del circuit de reciclatge. Intenta 
anar més enllà de l’ampolla, busca els objectes 
que hi estan amagats i els dóna vida. 

Abans, compaginava una altra feina, el seu projecte 
i la família però tocava fer malabars. Per això, 
va fer un cop de cap i amb la capitalització de l’atur 
va poder dedicar-hi les hores i l’empenta 
que necessitava. Ara ja fa 8 anys que s’hi dedica 
de forma exclusiva. 

El seu treball gira entorn de 3 eixos: la sostenibilitat, 
crear objectes útils aplicant el disseny i preservar. 
Al taller on treballa, situat a Montgat, hi realitza tot 
el procés: des de la classificació per color i forma 
fins a la neteja de les ampolles. La Lucía disposa 
de la maquinària necessària per aplicar les 
tècniques en fred. Per tallar utilitza el disc de 
diamant, i fa servir diferents abrasius per trobar la 
textura que busca. Amb el forn aplica les tècniques 
en calent. Aquests processos permeten transformar 
una ampolla en un test per una planta, 
una làmpada, una safata, gots...

La jornada de treball de la Lucía es distribueix en 
un 50% en la producció i l’altra meitat es conforma 
en respondre correus, comunicació, alimentar les 
xarxes socials, fer les fotografies dels productes 
i fer pressupostos. Tot això, fent equilibris amb la 
conciliació familiar. La soledat de l’emprenedor a 
vegades es fa feixuga però compta amb un grup 
de suport format per dones també emprenedores, 
que s’ha convertit en un grup de suport personal: 
formen xarxa, queden de forma mensual i busquen 
assolir objectius comuns. Podríem definir-lo com 
un mastermind. 

Si tens un somni dins, persegueix-lo: corres el perill 
que es faci realitat. 

DissenyadoraSOM 
Tiana

tiana’t, Upcyclina’t
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Anna Mayolas

Amb 20 anys estudiava la carrera de Dret a la UB 
però es va adonar que aquell camí que havia triat 
no la feia feliç perquè li faltava motivació: 
és important identificar aquests aspectes a temps. 
Inevitablement, va entrar en crisi i va començar 
a fer-se preguntes per descobrir què la motivava. 
Finalment, va detectar que el cinema la feia vibrar. 

En aquella època els estudis especialitzats en 
producció audiovisual eren incipients, per això 
l’Anna va començar a treballar al món publicitari 
a través d’una productora, recomanada per una 
amiga. Va començar des de baix, de runner. 
Li tocava fer de tot, tot i així, no va deixar la carrera 
de Dret i ho va compaginar durant dos anys. 

L’Anna recorda una de les primeres produccions: 
el primer anunci de Pepsi Light dirigit per la 
cineasta Isabel Coixet... Van passar moltes feines 
fins que la va fitxar la productora Group Films, 
que li va oferir una feina fixa. En aquest punt va 
prendre la decisió de dedicar-s’hi plenament. 
Va abandonar la carrera quan li quedaven 3 
assignatures. Afirma que passar per tots els graons 
de la producció audiovisual no ha estat gratuït: 
li ha aportat la capacitat de poder posar-se a la pell 
de qualsevol membre de l’equip que dirigeix avui 
dia. És exigent amb els resultats però ho fa amb 
coneixement de causa: ella, aquella feina, també 
l’ha feta...

Ha consolidat la seva carrera com a cap de 
producció. Les productores coneixen la seva 
eficàcia i el seu telèfon no para de sonar. 
S’ha centrat en la publicitat i ha treballat 
amb Alejandro Amenábar per Estrella Damm, 
amb Isabel Coixet per ING, amb Jaume Balagueró 
per Gas Natural o amb Luc Besson per Saab.
Fa dos anys va decidir passar al càrrec de producer: 
una posició més centrada en la gestió, on evita 
les jornades de 14 hores. Això li facilita la 
conciliació i ara es pot dedicar més temps 
a la Candela i a la Daniela de 13 i 9 anys: arriba el 
moment de l’adolescència i vol ser-hi present. 

L’Anna és de Badalona, peró va arribar a Tiana fa 12 
anys i es considera una tianenca de cor.
Si ho veus clar, dona-ho tot.

Productora audiovisual

tiana’t, Implica’t



anys en què els estiuejants van fer ús de 
la Sala Giral: la Festa Major de 1901, quan 
el president del Casino dels Forasters era 
Roderic Robert, qui més tard va construir 
La Casa de la Punxa. També la festa de 
l’any 1906, quan es va organitzar l’últim 
concert d’Albéniz a l’Estat.

L’agost de 1908, en el transcurs d’un 
banquet que s’oferí en honor del cèlebre 
pianista Joaquim Malats, la junta general 
dels estiuejants va anunciar el projecte 
de construir un teatre amb la finalitat 
de rendir-hi culte a la música. Per a la 
realització d’aquest projecte s’esperava 
la cooperació del marquès de Monistrol 
per tal que cedís els terrenys que fossin 
necessaris, mentre que la colònia es 

Tiana tenia un saló recreatiu -edificat 
sobre els terrenys de la Vinyeta de Can 
Galceran- anomenat Sala Giral, situat just 
darrere del Cafè Giral o Cafè del Sastre, 
com també era conegut durant els seus 
primers anys. 

Això va fer possible que els membres 
de la colònia estiuenca l’utilitzessin 
per al seu esbarjo, en convivència amb 
els tianencs i com a complement dels 
balls que moltes famílies estiuejants 
organitzaven a casa seva amb 
participació de l’entorn d’amistats. 
D’aquí el sobrenom de Casino 
dels Forasters. 

Durant els mesos d’estiu, els membres 
de la colònia hi duien a terme activitats 
recreatives. Enric Masriera, per exemple, 
dirigia l’orfeó mixt anomenat Colònia 
Forastera. S’hi organitzaven Jocs Florals, 
com el de 1901, que va presidir el doctor 
Josep Mascaró. El 19 de setembre de 
1906 s’hi van celebrar concerts amb el 
compositor Isaac Albéniz i el pianista 
Joaquim Malats. També hi tenien lloc 
certàmens humorístics com el de 1904, 
d’on esdevé l’auca que acompanya 
aquest article. El seu autor, Llorenç 
Brunet, un dibuixant i il·lustrador nascut 
a Badalona i resident a Tiana, estava molt 
relacionat amb la colònia estiuenca. 
Anys més tard, gairebé cada any, 
realitzava una exposició al Casino. 

Aquell any, amb motiu del certamen 
humorístic, va realitzar una auca dels 
socis del Casino. Hi hem afegit els 
noms d’aquells personatges que s’han 
pogut identificar. 

Els concerts de Tiana van tenir una gran 
anomenada. Dos actes han quedat 
àmpliament documentats de tots els 

La primera referència que tenim d’un Casino és de l’any 1884, a través de La Vanguardia. 
Després de la construcció del tren de Barcelona a Mataró, a mitjan segle XIX, moltes famílies 
benestants de Barcelona van construir les residències d’estiueig a localitats del Maresme. 

Casino dels forasters

va mostrar capacitada per assumir el 
pressupost econòmic suficient per 
cobrir totes les accions que calgués 
dur a terme. Però el marquès mai va 
arribar a fer la cessió esperada de 
terrenys. Finalment, l’any 1910, a través 
d’una cessió en emfiteusi (a canvi del 
pagament d’un cànon anual) la junta 
adquireix un terreny al carrer Isaac 
Albéniz, on es construeix l’actual Casino 
de Tiana, el de dalt. 

L’any 1911 s’inaugurà la Sala Albéniz, 
fent homenatge a la memòria del 
compositor. El teatre modernista fou 
dissenyat per l’arquitecte Ramon-Maria 
Riudor Capella. 

Fotografia realitzada per Feliu Petit Cuétara.



La Marta Argilés és psicòloga i forma part 
de l’equip d’atenció psicosocial de l’Obra 
Social La Caixa. És veïna de Tiana i mare. 
La Judith Serna forma part de l’equip de 
cures pal·liatives oncològiques de la Vall 

d’Hebron i de l’equip de nefrologia del  
Grup MUTUAM, de l’Hospital del Mar de 

Barcelona. També és veïna de Tiana i mare. 

Totes dues han coincidit en les reunions 
de la secció científica de la Societat 

catalana de cures pal·liatives i un dia es van 
reconèixer a la sortida de l’escola, mentre 
esperaven els seus fills. Desconeixien que 

eren veïnes però, tot parlant, van poder 
veure que coincidien en la necessitat de 

compartir els seus coneixements i les seves 
investigacions al seu propi poble. Així, d’una 

forma tan senzilla, va néixer la iniciativa de 
l’estudi pilot que s’ha dut a terme a Tiana. 
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L’origen dels “Death Coffee” es troba a 
Anglaterra. L’any 2011 el londinenc Jon 
Underwood va veure com es morien 
diversos dels seus éssers estimats en 
un curt espai de temps i va sentir la 
necessitat d’aprofundir en el tema de 
la mort. Per això, va organitzar una 
tertúlia a la cuina del soterrani de 
casa seva amb l’ajut de la seva mare, 
la psicòloga Sue Barshy. Tots dos 
van establir un codi de conducta. 
En l’actualitat, aquestes trobades es 
desenvolupen a 890 punts de 20 països.

L’objectiu és ajuntar persones de 
diferents àmbits en un ambient 
assossegat, fora de l’entorn laboral, 
prenent cafè i parlant sobre la mort: 
una cosa que no se sol fer habitualment.

TRENCANT TABÚS: 
EL FINAL DE LA VIDA

A Tiana s’han organitzat xerrades 
d’aquest tipus, davant d’una situació 
de malaltia avançada o del final d’una 
vida. Un estudi n’analitza la seva eficàcia 
psicoeducativa. S’han estructurat en 
4 sessions: Cuidar quan ja no es pot 
curar, que va abordar el sentit de la 
Medicina, què és curar i quan això no 
s’aconsegueix. La següent, titulada  
Necessitats espirituals. Dolor total: 
físic, emocional, social i espiritual,  
va tractar els sentiments de tristesa o 
ràbia, l’espiritualitat o la transcendència, 
preguntant-se quin sentit té haver 
viscut. La tercera, Les cures pal·liatives 
en les demències i altres malalties, 
ha plantejat com cuidar èticament una 
persona que ha perdut la capacitat de 
comunicar-se, què són els documents 

De la secció científica 
a la cua de l’escola 

de voluntats anticipades o com designar 
una persona referent. L’última xerrada,  
Com comunicar-ho en família, ha tractat 
com poden gestionar la mort les famílies 
amb infants malalts o com afrontar-la 
amb els fills menors.

En cadascuna d’aquestes xerrades hi 
ha hagut una especialista convidada 
amb qui la resta de tertulians ha pogut 
conversar de forma distesa, i generar un 
debat. S’ha arribat a conclusions, com 
ara la necessitat d’anar fent reflexions al 
llarg de la vida per no deixar tota la feina 
pel final i amb l’objectiu d’arribar a un 
grau de creixement personal que faciliti 
poder afrontar amb serenitat el final de 
la vida. Durant el mes de novembre està 
previst recollir les conclusions de l’estudi. 

Estudi pilot sobre l’eficàcia de la psicoeducació.
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En Joan Roig Gili va néixer a Montgat 
l’any 1928. El podeu veure sovint per 
Tiana, amb el seu pas tranquil, o a la 
parada de l’autobús amb què puja cada 
tarda per anar a la biblioteca 
de Can Baratau –l’apassiona la lectura–, 
o bé a la Llar d’Avis, on li agrada anar 
a fer petar la xerrada. 

Els seus avis van arribar d’Alcover, 
població propera a les muntanyes 
de Prades. L’avi era contramestre 
i li van oferir feina a la casa 
d’abonaments de Can Barrau. El Joan 
va néixer al pis de dalt de la botiga 
d’ultramarins de davant l’estació 
de Montgat, situada entre els bars 
de Can Passió i el de Can Isidro Miralles.

Guarda records de la guerra, que el va 
enxampar amb 8 anys: veien passar 
els avions que anaven a bombardejar 
Barcelona i anaven al refugi de la 
carretera de Can Boada. Recorda la fam, 
que a casa s’havien de menjar farinetes, 
i que anaven a l’escola amb el mestre 
Sans. Quan la guerra, però, van traslladar 
l’escola a la Torre de Can Ribes, 
on hi havia un estany. Acabada la guerra 
va arribar un nou mestre: 
el Sr. Cruz Redondo.

En Joan va començar a aprendre l’ofici 
de fuster amb el Tonet de Can Polit, on 
va estar dos o tres anys. Després va anar 
a especialitzar-se en l’ofici de modelista 
a Barcelona, on es fabricaven els models 
previs per a la fosa de ferro. 

A la postguerra no hi havia gairebé de 
res i la maquinària s’havia de fer de nou, 
ja fos a través de l’afusellament de les 
peces (es copiava una peça original) 
o a través de plànols que calia interpretar 
per fabricar el prototip amb fusta, d’on 
s’obtenia el motlle i d’aquí passava a la 
fosa. S’elaboraven peces de tota mena: 
el volant d’inèrcia d’una premsa, el pistó 
o la camisa d’un compressor, o les peces 
d’un “cortador”.

A base de treball, d’estudi i de llegir 
molt, el Joan va aprofundir en els seus 
coneixements de física i mecànica. 
Això i el seu esperit inquiet el van dur 
a elaborar enginys i invents que ha 
presentat en diferents ocasions a la 
Facultat de Física, al Col·legi d’Enginyers 
o a la Generalitat. Un dels seus enginys 
va ser el circuit tancat d’aire comprimit, 
que funciona amb dos tubs que 
recuperen l’aire que surt, efectuant així 
un estalvi d’energia. 

Les màquines Bobcat que veiem quan 
enquitranen els carrers funcionen 
amb aquest sistema que ell va arribar 
a patentar. Quan va arribar l’hora de 
la següent patent, però, ho va deixar 
estar. El Joan diu que els diners mai li 
han interessat perquè “al final, 
tots morts!”. 

Durant la crisi del petroli, amb ajuda 
de la seva filla Maria -doctorada en 
Química-, van escriure a la NASA 
explicant-los de quina forma podien 
aprofundir en l’extracció del petroli. 
L’agència del govern responsable del 
programa espacial els va respondre. 

Jubilat d’ençà que va fer 70 anys, 
el Joan continua feinejant en el petit 
laboratori que té a casa, incansable. 
Sortim de la biblioteca i es troba una 
amiga: continua essent un home 
coquet i encuriosit.

Els diners 
mai li han interessat perquè 

“al final, tots morts!”
Joan Roig Gili 
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SRA. MARTA MARTORELL CAMPS 
  (Alcaldia i Àrea de presidència)
• Càrrec: Alcaldessa.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: martorellcm@tiana.cat
• Partit polític: Esquerra Republicana.

SR. MATEU HERNÀNDEZ BOSCH
• Càrrec: Primer Tinent d’Alcaldia. 
  Coordinador de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: hernandezbmt@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana.
 

SR. ÀLEX ROBLES MINGUELL
• Càrrec: Segon Tinent d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat i Espai Públic.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: roblesmal@tiana.cat
• Partit polític: Esquerra Republicana.

SRA. MARTA GUARDIA PUJADES
• Càrrec: Tercera Tinenta d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de Benestar Social, 
  Cicles de Vida i Cultura.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: guardiapm@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana.

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

L’ÀGORA
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REGIDORS SENSE DELEGACIÓ:

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. NÚRIA AMADO ROMAN 
• Junts per Tiana. 
a/e: nuria@juntspertiana.cat

 SRA. SUSANNA CAPELL AGUAYO 
• Junts per Tiana. 
a/e: susanna@juntstiana.cat        

SR. RAMON COLL ARTÉS 
• Junts per Tiana. 
a/e: ramon@juntstiana.cat 

Aquest mes d’octubre, l’Oriol, la Dolors, el Jordi, el Raül, 
la Carme, el Quim, el Josep, el Carles, la Meritxell i els Jordis van 
ser condemnats de manera injusta a 99 anys i 6 mesos de presó 
per haver defensat el nostre dret a decidir democràticament 
el nostre futur. 
Immediatament, la ciutadania de Catalunya vam donar resposta. 
Vam sortir al carrer, ens vam mobilitzar per defensar els nostres drets 
i llibertats col·lectives i exigir a l’Estat que s’assegui i dialogui d’una 
vegada per totes. 
Es va activar el Tsunami Democràtic, els CDRs, ÒC, l’ANC, el Pícnic 
per la República... La ciutadania va donar resposta a la política 
venjativa de l’estat. Però la repressió no va fer més que augmentar. 
Les persones repressaliades i empresonades, amb qui ens 
solidaritzem, s’han multiplicat dia a dia. El nostre jovent ha rebut el 
garrot de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra. 
Hem vist múltiples imatges de violència policial que s’ha resposta 
tant de forma pacífica com amb aldarulls i violència.
El malestar per la sentència extremadament injusta s’ha fet 
sentir també des de les institucions. Reivindiquem l’amnistia, 
l’autodeterminació i la república. Els partits estem treballant de 
forma conjunta per enfortir una unitat d’acció a les diferents 
institucions:
• Als Ajuntaments vam celebrar plens extraordinaris per aprovar 
una moció pactada entre els partits i les entitats municipalistes. 
A Tiana va tenir una assistència massiva de públic, tant a la sala de 
plens com a la plaça de la vila on ens vam concentrar en senyal de 
protesta i reivindicació de l’amnistia i la llibertat de les persones 
preses polítiques i en defensa del dret d’autodeterminació. 
El dissabte 28 es va lliurar la moció al President Quim Torra al Palau 
de la Generalitat.
• Al Parlament vam celebrar un ple extraordinari i vam registrar una 
proposta de resolució que rebutja la sentència, denuncia l’intent de 
l’estat de silenciar la cambra i es referma en la voluntat de debatre-
ho tot, també l’autodeterminació. El President del Parlament va 
afirmar que “assumirem totes les conseqüències, judicials i personals, 
del que comporti defensar que aquí, al Parlament, es pugui parlar de 
tot. La lluita val la pena”.
• Al Govern de la Generalitat es va aprovar un acord per instar l’Estat 
a dialogar sense condicions i defensant l’autodeterminació com a via 
per decidir el futur polític de Catalunya.
L’Estat ens vol fer passar per violents per justificar la seva repressió. 
Ens volen dividits per desviar-nos dels nostres objectius. Ens volen 
guanyar amb joc brut. Ens vol cansats i derrotats. Però no ho 
aconseguiran. Denunciem arreu i tothora la deriva antidemocràtica 
de l’Estat Espanyol. Persistim, seguim i tornem dia a dia més forts.
Amnistia, Autodeterminació i República Catalana! 

LA CONDEMNA DE LA VERGONYA

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Una expressió de per sí alarmista que 
obliga a l’acció preventiva immediata davant un problema. 
Però... i si ens trobem en una fase ulterior? I si l’emergència ja no és 
alarma, ni emergència, ni amenaça, sinó un problema real i que ja 
pateix conseqüències devastadores? 
Què podem fer per combatre-ho? 

No és una tasca senzilla, però el primer que cal fer és assumir la 
situació i no lamentar-se’n, sinó pensar en com evitar el major 
impacte possible. Com? Individu a individu, casa per casa, barri a 
barri, comunitat per comunitat... 

Cal fer un exercici de conscienciació general però també individual 
i, sobretot, canviar els hàbits ja no de manera gradual, sinó de 
manera radical. Tenim el que ens mereixem? Potser sí. Ara no és 
moment de catastrofismes ni tragèdies. Canviem el plany per 
l’esforç i la queixa per l’acció. 

Des del Partit Socialista de Tiana tenim molt clara quina és la línia 
a seguir per reduir les conseqüències del canvi climàtic al poble. 
Hem elaborat un decàleg amb una sèrie de mesures d’immediata 
aplicació que han de millorar la nostra qualitat de vida i la dels 
nostres, però, sobretot la dels que vindran i la dels més joves. 
El jovent no es mereix que tirem la tovallola. Però també els 
necessitem pel canvi que fa falta. 

Hem de lluitar tots plegats per que el seu camí sigui net i que 
el futur sigui lluminós. Educació i acció. Transició energètica, 
reducció d’emissions, sostenibilitat, adaptació,... L’equació ens la 
sabem, ara cal aplicar-la i mecanitzar-la. Incorporar-la com si fossin 
matemàtiques de primer curs. Fer del canvi d’hàbits un joc, o de 
l’adaptació un repte. 

Sigui com sigui, seguirem abanderant aquestes idees i procurant 
que el missatge cali en totes les capes socials del poble. Renovant 
compromisos i establint-ne de nous. Cap esforç serà en va i tot 
canvi de mentalitat i rutina per petit que sembli serà important. 

Tinguis l’edat que tinguis, et necessitem més que mai. 
EMPRÈN EL CANVI.

SR. ALBERT SALES CASTELL 
• Portaveu Partit dels socialistes de Catalunya. 
a/e: tiana@socialistes.cat        

SR. ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
• Partit dels socialistes de Catalunya. 
a/e: tiana@socialistes.cat 

SRA. MIREIA SALVADOR PÉREA
• Càrrec: Quarta Tinenta d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones.
• Telèfon: 93 395 50 11
• a/e: salvadorpmr@tiana.cat
• Partit polític: Esquerra Republicana.

SR. JAUME DARBRA MUÑOZ
• Càrrec: Regidor de l’Àrea de Serveis Interns 
  i Transparència.
• Telèfon: 93 395 50 11
• Partit polític: Esquerra Republicana.

Franz Estartús
Tècnic d’Òmnium Cultural i integrant de la llista de Junts per Tiana.

A Tiana tenim un problema amb l’urbanisme i l’espai públic. 
Un problema gegant, important, que afecta directament la vida 
(i les vivències!) de tots i cadascun de nosaltres i que, a més, 
és profundament polièdric. 
Tenim un problema perquè se’ns ha apartat, a les veïnes i veïns 
de Tiana, del debat polític i dels processos decisoris en aquesta 
matèria. Ni veu, ni vot. Per més abstracte que pugui semblar, 
una qüestió com l’urbanisme i la gestió de l’espai públic de la 
nostra vila és de tot menys irrellevant. D’aquesta gestió en depenen 
moltíssimes coses que ens interpel·len directament. 
Sense participació política de la ciutadania, no existeix cap pla 
urbanístic capaç de pal·liar els problemes, conjunturals i estructurals 
que existeixen.
 Tenim un problema de model urbanístic. Una mostra? El frenesí 
constructor que s’ha desencadenat a l’avinguda Creu de Terme. 
A Tiana el preu del lloguer és prohibitiu per a molts joves del 
poble, que o bé allarguen l’estada a casa la seva família o bé opten 
per marxar del poble. Doncs au!, a construir pisos de propietat, 
pensats per a gent amb diners de fora del poble i que, de retruc, 
faran pujar encara més els preus. 2×1 en ineptitud: no només no 
solucionem el problema, l’agreugem. I el resultat és ben visible i 
palpable: moltes parts del nostre poble han esdevingut exemple 
referent del poble dormitori que els lloctinents del ciment sempre 
han desitjat.
I tenim, també, un problema estructural relatiu a les principals 
artèries de la nostra vila, que és, a més, efecte i conseqüència 
d’un paradigma de mobilitat cada cop més caduc. La ferida oberta 
que representa per a Tiana el passeig de la Vilesa i l’avinguda Isaac 
Albéniz no és un tema menor, i faríem bé d’encetar el debat sobre 
què hem de fer al respecte, com han fet a Sant Fost amb la B-500 o 
com es comença a plantejar ara a Badalona amb la C-31. Voreres on 
només cap una persona alhora, a la principal via del poble, al centre 
neuràlgic de la vila, en contrast amb l’intens trànsit rodat de la zona. 
Alguna cosa falla.
A Tiana necessitem un govern que comenci a tractar una qüestió 
tan important com l’urbanisme d’una manera seriosa, democràtica 
i, sobretot, pensant de manera estratègica (i a llarg termini) 
pel bé del poble. Que interlocuti amb responsabilitat davant 
la Diputació, AMB i Generalitat. Que defensi els interessos del 
poble. Que basteixi aliances amb altres pobles metropolitans de 
característiques similars, o amb municipis propers amb els quals 
concertar línies d’actuació comunes.
En definitiva, un govern que governi des de Tiana i per a Tiana.

A TIANA TENIM UN PROBLEMA AMB L’URBANISME I L’ESPAI PÚBLIC Malgrat els moments complicats que està vivint el nostre país, 
malgrat les sentències injustes i polititzades que ha dictat el 
Tribunal Suprem en contra dels nostres legítims líders polítics,  
nosaltres no defallim, al contrari, ens sentim orgullosos de la 
gran quantitat de persones que des de Tiana vam participar a 
la marxa cap a la Llibertat. Va ser molt emocionant veure com 
tantes persones, de totes les edats i condició social, ens posàvem 
a caminar per denunciar uns fets injustos i per demanar la llibertat 
dels nostres presos polítics. 

Sabem que no és gens fàcil deixar un país amb una monarquia 
com la dels Borbons i voler construir una República. Si comparem 
amb l’actitud de la monarquia anglesa, quan Escòcia va proposar 
el referèndum d’independència, la reina va parlar amb els 
representants legítimament escollits. Per això els escocesos 
que volen la independència volen continuar sota l’aixopluc de 
la monarquia anglesa, i la reina ho continua sent de 10 països 
independents, entre ells Canadà, Austràlia, Nova Zelanda...així 
com d’un bon nombre de països africans. Potser molts catalans  
hauríem acceptat la monarquia, si la seva actitud hagués estat 
una altra i hagués sabut mantenir el seu paper equidistant i 
moderador. Tot i així, seria difícilment acceptada actualment pel 
seu cost econòmic, la seva poca transparència i el seu nul paper 
constitucional de moderador de conflictes com darrerament s’ha 
constatat. Recordem el 3 d’octubre de 2017. 

Aquestes reflexions no fan més que incrementar la il·lusió per 
construir un país nou i republicà, i hem de començar pel nostre 
poble, Tiana. Ara que ja han passat els 100 dies de govern a Tiana 
i es pot dir que el nostre grup municipal està duent a terme una 
bona feina. Els nostres regidors estan treballant per Tiana, estan 
acabant de definir i redactar el PAM (Pla d’actuació Municipal) 
per a aquesta legislatura i ja s’estan desenvolupant alguns dels 
projectes que volíem que es troben en el nostre programa 
electoral. S’ha iniciat l’adequació de la Sala Albéniz i d’altres s’estan 
tramitant i resten pendents que els diferents grups municipals  
aprovin l’assignació de la partida pressupostària corresponent. 

Amb esforç i una bona entesa entre els grups municipals 
esperem aconseguir fer una Tiana millor per a tothom.

ABANDEREM LA LLUITA

Equip dels Socialistes de Tiana 
27 de setembre Vaga pel Clima.
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