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INICIS I FINALS
A Can Baratau ens volem engrescar en una nova 
aventura i esperem que ens hi acompanyeu. 
A partir d’octubre, tindrem un nou club de lectura: 
Llegir teatre. Aquest club de lectura està vinculat a 
la programació del Teatre Nacional de Catalunya; és 
a dir, llegirem les obres que s’hi representen i, posats 
a fer, les anirem a veure. Si voleu participar us heu 
d’inscriure durant el mes de setembre, no badeu!
No deixem de fer, però, les nostres activitats més 
habituals. Així que com cada setembre, aquest 
mes tindrem la trobada de club de lectura amb 
autor. L’autor convidat d’enguany és Xavier Bosch i 
comentarem el seu llibre Paraules que tu entendràs. 
Aquesta trobada tindrà lloc el 17 de setembre a 
les 19 h. Recordeu que cal inscripció prèvia i que 
l’aforament és limitat.

Però a més d’inicis i continuïtats, també hi ha etapes 
que finalitzen. Anunciem, doncs, la jubilació del 
nostre company Daniel –que ja serà efectiva quan 
llegiu aquestes línies-, de qui esperem que vingui 
a fer-nos la guitza però sobretot que gaudeixi molt 
del temps lliure i que el final de la vida laboral sigui 
l’inici de moltes altres històries. Cap al Daniel només 
tenim paraules d’agraïment, pel companyerisme, 
per la bona disposició, per l’esperit crític, per la 
dedicació. Per sobre de tot, per la seva estima cap 
a la nostra/vostra biblioteca. I tot això és tant veritat 
que potser mai no ha passat (en el cas del Daniel, 
que així hagués estat!)
L’equip de la biblioteca
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PRESERVEM EL NOSTRE 
PATRIMONI DOCUMENTAL
Des de l’arxiu municipal de Tiana continuem amb 
la preservació del nostre patrimoni documental. 
S’ha efectuat la restauració del llibre “Tiana. 
Matriz primitiva catastral” de 1852 que 
complementa el “Plano geométrico del termino 
jurisdiccional de Tiana con su barrio de Montgat” 
també de 1852 que es va restaurar el 2019.

El procés que ha dut a terme la restauradora 
Berta Blasi, ha consistit en una neteja mecànica 
en sec, tant de l’enquadernació com del bloc 
del llibre, la neteja puntual del llom de pell i les 
cantonades amb un cotó humit. 
S’ha consolidat l’enquadernació i empalmat els 
nervis que es trobaven partits. Un cop consolidat 
el bloc del llibre i els nervis s’ha procedit a tornar 
unir el bloc a l’enquadernació.

Aquesta acció s’emmarca dins del Programa 
de restauració que ofereix la Xarxa d’Arxius 
Municipals de la Diputació de Barcelona 
als ajuntaments adherits al programa 
de manteniment.

L’objectiu d’aquestes actuacions són la 
preservació i la difusió del llegat documental 
que dona identitat al municipi i en manté 
la seva memòria.

LITICACIÓ DELS LOCALS 1, 3 I 5 
DEL PASSATGE MORAGAS
L’Ajuntament disposa de 3 locals comercials 
lliures al Passatge Moragas per llogar i facilitar 
a emprenedors i emprenedores l’inici d’una 
activitat comercial al municipi. Els locals es 
destinaran a establiments comercials (obert en 
horari comercial) i les condicions del contracte 
i la licitació seran les establertes en la Llei 
d’Arrendaments Urbans i la Llei de contractes 
del Sector Públic.

Els contractes s’adjudicaran a favor del licitador 
que hagi presentat l’oferta amb la millor relació 
qualitat/preu, d’acord amb els criteris establerts 
en els plecs que es publicaran el mes de setembre 

(per a la valoració de les ofertes s’atendran diversos 
criteris d’adjudicació). 

La llei de contractes del sector públic obliga a 
fer la licitació per mitjans electrònics i des de 
l’Ajuntament s’oferirà una formació a principis 
de setembre per a tots aquells qui vulguin optar 
a un contracte de lloguer i que no coneguin els 
procediments legalment establerts amb l’objectiu 
que aquesta condició no representi un perjudici 
per a cap possible adjudicatari. 

Per a més informació podeu escriure a 
blancomg@tiana.cat

TIANA JA ÉS MEMBRE 
DE L’OBSERVATORI 
INTERNACIONAL 
DE LA DEMOCRÀCIA 
PARTICIPATIVA
L’Observatori Internacional de la 
Democràcia Participativa (OIDP) és una 
xarxa de més de 1000 ciutats d’arreu del 
món, entitats, organitzacions i centres 
d’investigació que volen conèixer, 
intercanviar i aplicar experiències sobre 
democràcia participativa en l’àmbit local 
per aprofundir la democràcia en el govern 
de les ciutats.

L’ OIDP és un centre de referència 
mundial per a la producció de 
coneixement relacionat amb la 
democràcia participativa. L’OIDP és 
consolidat com a espai d’intercanvi 
d’experiències de democràcia 
participativa. L’OIDP contribueix amb tota 
aquesta producció a enriquir les polítiques 
públiques dels governs municipals.

A través de la reflexió col·lectiva es 
pretén promoure instruments que 
permetin als governs locals enfortir la 
democràcia i impulsar l’exercici de la 
ciutadania protagonista en el debat, 
disseny, decisió i implementació de les 
polítiques públiques.

El passat mes de juny el comitè de 
coordinació de l’OIDP va aprovar l’adhesió 
de Tiana a seva xarxa de municipis. 
Esperem poder col·laborar i aprendre 
de totes les experiències que s’estan fent 
arreu del món en aquest àmbit. 


