
COMUNICAT de l’ATMCI 

Tiana, 19 de maig de 2019 

 

La Junta Directiva de l'Associació Tianenca de Mitjans de Comunicació i Informació (ATMCI) 

informa: 

 

Primer: El passat 18 de maig va començar a distribuir-se a Tiana el primer número de La Ben 

Plantada. Una publicació independent, compromesa amb els valors del periodisme, 

l'objectivitat i el rigor informatiu, que pretén explicar els fets tal com són, des d’una òptica 

catalanista i progressista. 

 

Segon: Com no podia ser d'altra manera, al llarg d'aquestes últims dies hem rebut crítiques i 

algunes felicitacions. En aquest sentit, l’ATMCI desitja fer constar que agraeix i valora 

positivament totes i cadascuna de les crítiques rebudes i que aquestes es tindran en compte 

per millorar les properes edicions. 

 

Tercer: També volem deixar clar que La Ben Plantada està al servei de la ciutadania i no pas 

dels partits polítics i que en aquest context, entenem el neguit i la preocupació d’alguns 

d’aquests. 

 

Quart: En aquest context, assumim els següents errors: 

 

1. Junts per Catalunya Tiana, reivindica per Olga Rue la figura de cap de l'Oposició. 

Pel Consell de Redacció de la Ben Plantada no ha estat gens fàcil decidir sobre 

aquest tema. Al final, ens vam inclinar pel Sr. Salvatierra tenint en compte 

l'enorme activitat desplegada per Junts per Tiana durant aquesta legislatura, però 

potser hagués estat més just fer dues entrevistes enlloc d’una. Una de la cap de 

l’oposició i una altra com a líder de l'oposició. 

 

2. Junts per Tiana te raó quan es queixa de l’errata de la pàgina 9. En ella apareix per 

duplicat la paraula Seguretat quan hauria de dir Seguretat i Mobilitat. 

 

3. Algunes de les crítiques rebudes tenen relació amb la necessitat de signar o no 

signar els articles publicats. La Junta Directiva de l'ATMCI considera que a Tiana 

això podria repercutir negativament en la relació entre veïns. No obstant això, 



davant la sol·licitud formulada, considerem convenient aclarir que els articles 

publicats a les pàgines 10, 11 i 15, que fan referència a la crisi interna d'ERC al 

municipi, han estat redactats per Núria Peñuela, directora de La Ben Plantada i 

presidenta de l'Associació. 

 

4. A les pàgines 16 i 17, vam publicar el pactòmete. Aquest espai, de similars 

característiques al de moltes altres publicacions, intenta representar 

gràficament els possibles pactes postelectorals. De manera total i 

absolutament involuntària hem obviat a la CUP. Molt més quan els cupaires 

podrien tenir un paper decisiu en la investidura del proper alcalde de Tiana. 

Demanem públiques disculpes. A més a més, en relació al pactòmetre, dir que 

s’ha realitzat en base a l'opinió dels membres Consell de Redacció de la 

publicació i per tant és cert que en algun lloc hauria d'haver-se publicat 

aquesta informació. 

 

5. A la pàgina 31, apareix una targeta groga per Marta Guàrdia. En honor de la 

veritat, la número 2 de la llista de Junts per Catalunya Tiana, s’ha posat en 

contacte amb la redacció de La Ben Plantada per explicar que és conscient de 

la necessitat de comunicar als veïns del poble els motius de la seva marxa 

d’ERC, però que va considerar convenient posposar aquesta informació fins 

després de les eleccions. 

 

6. A la contraportada apareix un anunci de la candidatura de Lliures per Europa 

amb la imatge del President Puigdemont a l'exili. Es tracta d'un espai publicitari 

que entenem no afecta les eleccions municipals. 

 

7. Finalment, en relació amb la informació publicada a La Ben Plantada, dir que 

aquesta es fonamentada i degudament contrastada i que l’Entitat garanteix la 

seva total i absoluta veracitat. 

 

 

 

Núria Peñuela Pitarque 

Directora de La Ben Plantada. 

Presidenta de l'Associació Tianenca de Mitjans de Comunicació i Informació. 


