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“Hola, sóc en Jaume i sóc de Tiana”. 
Té 30 anys (i mig) i s’acaba de proclamar 
campió de Catalunya d’slàlom en cadira 
de rodes. És el seu tercer títol nacional, 
però segur que aquest ha tingut un regust 
especial perquè l’ha obtingut el mateix cap 
de setmana que l’equip del seu cor, l’RCD 
Espanyol, ha aconseguit matemàticament el 
retorn a la primera divisió de futbol espanyola.

“Sóc un noi amb una malaltia congènita 
que es diu artrogriposi que m’afecta a tots 
els músculs i per complicacions al part, 
tinc paràlisi cerebral”. La malaltia l’obliga 
a utilitzar la cadira de rodes, però la seva 
voluntat, energia i dedicació han fet que la 
domini millor que ningú. Literalment, 
n’és tot un campió!

Ens explica que forma part d’una família cent 
per cent tianenca: el seu pare, la seva mare, 
el seu germà i ell, són tots nascuts a Tiana, 
i els seus avis, patern i matern, també. 

JUNY CULTURAL I GASTRONÒMIC
Arriba el mes de juny i amb ell recuperem 
activitats que s’han hagut de reinventar a causa 
de la situació de pandèmia que vivim. 
Primer, celebrarem els actes de Sant Antoni, 
amb els que volem omplir de cultura molts 
espais de la vila i volem tornar a obrir un 
programa nou i canviat respecte als anys anteriors, 
ja que s’ha separat del Tast Tiana i això fa ampliar 
molt més l’espectre de propostes. Activitats que, 
com sempre, se celebraran amb totes les mesures 
sanitàries, però que ens ompliran de música, 
monòlegs, circ i jocs, el cap de setmana 
de l’11, 12 i 13 juny.

En el cas del Tast, hem decidit apostar de 
manera ferma per ell. Des d’un començament 
el nostre objectiu com a govern era fer un Tast el 
més semblant possible a les edicions passades, 
però al no poder-ho fer així, hem decidit reinventar 
aquesta fira per no perdre-la per segon any 
consecutiu. Per això hem creat el Tast Tiana va de 
Tapes, una iniciativa per ajudar als restauradors, 
cellers i cervesers artesans a fer una aposta segura 
del seu producte i també de la Cultura que serà 
un dels grans leitmotivs d’aquest format nou de 
la fira gastronòmica tianenca.

Us convido a tots els tianencs i tianenques a 
celebrar aquesta festa com toca, gaudint tant 
del Tast com dels actes de Sant Antoni d’una 
manera prudent però enèrgica, que ens faci 
recuperar aquest esperit de poble que tant 
ens agrada.

Bon Sant Antoni i bon Tast a tothom!

Marta Martorell Camps, Alcaldessa.

Es nota de lluny que en Jaume s’estima el seu 
poble, però reconeix que “és una mica incòmode 
per anar amb la cadira de rodes, ja que hi ha 
moltes voreres estretes i llocs que no són 
accessibles per a tothom”. Li agrada poder 
passejar tranquil·lament per la vila i saludar 
als coneguts.

Li demanem per un moment especial viscut al 
poble i somriu mentre recorda l’etapa del Tour 
de França que va passar per la carretera de la 
Conreria: “m’ho vaig passar molt bé veient les 
bicis i tot el que portaven, i a més, sota la pluja. 
Va ser molt divertit!”. 

Cada dia va al Centre de Teràpia Ocupacional de 
la Fundació ASPACE i quan torna a casa, cap a 
dos quarts de cinc de la tarda, es planta davant 
l’ordinador i pot dedicar l’estona a pujar un vídeo  
al seu canal de Youtube, penjar alguna cosa a les 
xarxes socials o jugar a videojocs. 

“Tinc moltes consoles a casa perquè el meu 
germà i jo les guardem totes encara que 
siguin velles i tinguem l’última que ha sortit”. 
Aquesta és la rutina diària però els dimarts... 
“els dimarts plego abans del centre i vaig 
a fer entrenament d’slàlom”. I el cap de 
setmana, si juga l’Espanyol, s’atura el món, 
i si juga a casa (i no hi ha pandèmia) el veu al 
camp. “Sóc soci de l’Espanyol des del dia que 
vaig néixer.  Va ser el regal d’uns molt bons 
amics  i cada temporada he renovat el carnet. 
Gaudeixo i pateixo molt veient els partits. 
Conec a tots els jugadors i entrenadors”.

Li demanem que enviï un missatge a tots 
els veïns i veïnes de Tiana que ara el llegeixen 
i no dubta ni un segon: “cuideu el poble, 
sigueu bones persones i sensibles amb 
les persones amb discapacitat”. 

Gràcies, Jaume.
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TIANENQUES I TIANENCS! PREPAREU-VOS PER GAUDIR
D’UN DIA VIBRANT DE MÚSICA EN DIRECTE

 
Neix el Festivalet, un nou esdeveniment cultural 
que vol apropar a Tiana algunes 
de les propostes més destacades de l’escena 
musical actual.

The Sey Sisters, Mazoni i l’escenari per a 
grups joves El Planter conformen el cartell 
d’aquesta primera edició que se celebrarà 
el dissabte 19 de juny a l’Antic Camp 
de Futbol.

Després de quatre temporades i més d’una 
trentena de concerts des que vàrem començar 
l’any 2017, l’equip del cicle d’acords fem un pas 
endavant organitzant el Festivalet amb l’objectiu de 
consolidar-lo com un gran esdeveniment musical 
anual per tancar cada temporada del nostre cicle.  

tiana’t

A les 12 h pujaran a l’escenari El Planter, 
per mostrar tot el seu talent, els grups joves de  
l’Escola Municipal de Música de Tiana, l’Escola 
Mozartiana i l’Escola Municipal de Mataró,  
fent valer la tasca que desenvolupen els centres 
de formació musical del nostre poble. 

Més tard a les 18 h de la tarda serà el torn de 
Jaume Pla - Mazoni que, en format trio, ens 
oferirà una bona dosi de rock presentant el seu 
enèrgic darrer disc Desig imbècil. 

Finalment, a les 20.30 h l’escenari del Festivalet 
serà per a The Sey Sisters, l’espectacular trio de 
veus negres que presentaran el seu tercer treball 
We got your back, que a través del pop i el soul 
reafirmen el seu missatge antiracista i feminista.

En un moment complex per al sector cultural 
el Festivalet vol reivindicar la cultura al 
nostre municipi enriquint-ne l’oferta actual 
convençuts que aquesta i altres iniciatives són 
importants com a motor de dinamització 
de la vida comunitària i imprecindibles per 
al benestar de tots. 

El Festivalet és una iniciativa que neix des 
de i per al poble, amb el desig d’esdevenir 
un punt de trobada on poder gaudir i 
celebrar plegats un dia ple de música!, 
perquè a Tiana hi passen coses!

Us hi esperem amb molta il·lusió!!!

PODREU FER LA RESERVA 
D’ENTRADA GRATUÏTA  

PER A CADA UN DELS CONCERTS 
A L’ENLLAÇ:      

www.entrapolis.com/organitzador/
ajuntament-de-tiana 

a partir del dilluns 14 de juny. 
ESTIGUEU ATENTS A LES XARXES!

ELS TRES CONCERTS QUE FORMARAN PART DEL FESTIVALET ES DESENVOLUPARAN EN TRES 
FRANGES HORÀRIES DIFERENTS.
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BENVOLGUTS SOCIS, 
SÒCIES i AMICS DE 
L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ
Iniciem el mes de juny amb l’alegria de saber 
que molts de vosaltres ja esteu vacunats i 
que això ja ens està portant al que esperem, 
la normalitat desitjada. També ens fa alegria 
recordar que ara fa 10 anys l’associació va iniciar 
el seu caminar i aquesta tardor celebrem aquest 
bonic aniversari, esperem, amb la participació 
de tothom.

A més, juny ens apropa a les portes de les 
vacances estiuenques i això suposa final de curs, 
nens i nenes a casa i avis i àvies ocupant-se de 
la canalla. Però, l’AULA encara té programades 
conferències.

El dijous 3 de juny a les 18.30 h i encara via 
en línia rebrem a la doctora Carme Cantarell 
i Aixendri. Ella ha dedicat la seva carrera, 
com a nefròloga, al trasplantament de ronyó 
a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de 
Barcelona. El títol de la conferencia: Com hem 
arribat fins al trasplantament d’òrgans sòlids? 
Des de la mitologia a la tecnología.

El dijous 17 de juny a les 18.30 h, NOVETAT! de 
manera presencial a la biblioteca Tirant lo Blanc 
de Montgat (la sala Albéniz de Tiana segueix 
en obres) acomiadarem aquest trimestre amb 
l’arpista Cristina Badia. Amb la conferència: 
L’arpa, un instrument desconegut. 
Badia, músic i especialitzada en arpes 
històriques i professora solista de l’Orquestra 
simfònica de les Illes Balears ens farà gaudir 
d’aquest instrument.

ATENA, NOU SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 
A CATALUNYA
Des del mes de març, qualsevol persona que 
tingui carnet d’una biblioteca pública pot 
demanar en préstec documents que es trobin 
a qualsevol de les biblioteques del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya.

Les peticions s’han de fer mitjançant el catàleg 
Atena http://atena.biblioteques.cat/ que agrupa 
els documents del catàleg Aladí (de la xarxa de 
biblioteques de Barcelona) i els del catàleg Argus 
(de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre). 
D’aquesta manera es pot accedir a un fons de 
més de 15 milions de documents.

Es poden fer un màxim de dues peticions alhora 
i els préstecs tindran un venciment de 30 dies.
Per fer la petició primer hem de cercar el 
document, després seleccionar la nostra 
biblioteca de referència i identificar-nos amb 
el nostre carnet de biblioteca. 

Si no sou socis i ens voleu conèixer o seguir 
les conferències us podeu posar en contacte: 

htpp//www.tiny.cc/aeutimo 
(tríptic informatiu del trimestre)

aulauniversitariatimo@gmail.com
T. 686 174 006

T. 93 465 77 41
b.tiana.cb@diba.cat

RASCA I GUANYA
Del 10 al 30 de juny per les compres realitzades 
als comerços i serveis de Tiana es podran guanyar 
diferents vals de compra per un total de 1.500 €.

Rascant les butlletes de participació, que es 
lliuraran als clients als mateixos comerços, 
es podran guanyar vals de 10 €, 25 € i 250 € 
que es podran bescanviar a qualsevol dels 
comerços associats a l’ACIST.

El Rasca i Guanya compta amb el suport 
de la regidoria de promoció econòmica de 
l’Ajuntament amb la finalitat d’incentivar les 
compres al comerç local de la vila.

Premis:
1 val de 250 €
20 vals de 25 €
75 vals de 10 €

EL CORO DE TIANA
Ens plau comunicar que les seccions del Coro 
de Tiana, des d’iniciació a la música i el cant 
coral amb els més petits, els grups de guitarres 
i les corals de gòspel i mixta hem reprès, a 
mesura que l’alleugeriment de les restriccions 
ho han permès, els assajos i activitats amb 
molta energia.

Sempre tenint cura d’aplicar les mesures 
i protocols de prevenció i higiene Covid-19 
establerts. Així mateix volem anunciar que 
aquest mes de juny en el marc de la Festa de 
sant Antoni podreu gaudir d’una mostra del 
treball de Gòspel Tiana (divendres 11 de juny 
a les 19 h) i de la Coral Tianenca (dissabte 12 
de juny a les 19 h) al Parc de l’antic camp 
de futbol.

I convidar-vos un cop més a venir a la nostra 
entitat a cantar, aprendre i gaudir de la música, 
del bon treball de l’equip de direcció 
i col·laboradors i en bona companyia. 

Si teniu qualsevol dubte dirigiu-vos a la  
biblioteca i us assessorarem en el funcionament 
de qualsevol dels nostres serveis.

També hi ha millores de disseny i funcionalitat 
en el servei de préstec virtual eBiblioCat (Biblio 
Digital). Destaquen les millores en accessibilitat 
en streaming, doncs s’ha habilitat un nou tipus 
de lletra, OpenDyslexic, que facilita la lectura a les 
persones amb dislèxia, ja que hi ha més espaiat i 
lletres més gruixudes. Aquest tipus de font es pot 
activar des del menú “opcions de lectura”. 

A més, les persones amb dificultats de visió poden 
escoltar el llibre si activen l’opció Text to Speech, 
que converteix el text escrit en àudio.

Sigui quina sigui la vostra opció, en físic 
o digital, que gaudiu de la lectura! 
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Saleta és un espai de creació de la Judith, on 
s’uneixen les joies i el macramé, les seves dues 
passions. La Judith és la persona que hi ha 
darrere d’aquest projecte, que va néixer, creix i es 
desenvolupa a un petit taller de Montgat. 

Mi Bella Serendipia és una llibreria online amb 
seu a Tiana, especialitzada en àlbum il·lustrat, 
còmic i novel·la gràfica de qualitat. Trobareu un 
assortit de llibres que ens parlen de la familia/
infància, els animals o el nostre planeta. Cultura 
per compartir en familia. 
www.mibellaserendipia.es

T&M WOMEN MARKET

9

Beyoutiful_together: Aparatologia domèstica 
antiaging facial i corporal, número 1 a nivell 
mundial. Productes elaborats amb la combinació 
de la ciència més innovadora i extractes botànics 
bioadaptatius. 

Lucirmás, és un estudi taller creat per Lucia Bruni 
el 2006. Gràcies a la tècnica de l’upcycling, les 
ampolles de vidre abandonades es transformen 
en productes de disseny útils, funcionals i 
pensats per a viure una llarga vida. Tots estan fets 
totalment a mà. www.lucirmas.com  

Melmelària és una petita empresa familiar 
tianenca d’elaboració de melmelades i chutney 
amb fruites i verdures de proximitat i temporada, 
sense conservants artificials, ni colorants. A més, 
estan aromatitzades amb diferents condiments: 
canyella, clau d’olor, nou moscada, sal d’api, llavor 
de mostassa, pebres... 

Petit Micacu és la botiga online de les Núries, 
on trobareu accesoris per a nadons, joguines, 
cosmètica natural i complements per als vostres 
peques. Amb el codi socdetianaomontgat teniu 
enviaments gratuïts sense mínim de compra. 
www.petitmicacu.com 

Rosa Lenytta, Studio de Micropigmentación, 
especialitzada en micropigmentació de celles, 
boca i parpelles. També neutralització de llavis 
foscos i disseny de celles personalitzat tenint 
sempre en compte els trets i gustos de 
cada persona. 
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A Kinesiologia Eleven Flows utilitzen la 
kinesiologia, el coaching i la numerologia 
tàntrica per accedir a la informació bloquejada 
d’una persona i restablir el seu sistema per 
a que funcioni en equilibri. la kinesiologia 
permet interpretar i entendre els missatges 
conscients i inconscients que ens envia el cos. 
¿Vols saber més?

Mister Karton House és un equip creatiu que 
transforma el cartró. La producció d’aquests 
dissenyadors es fa al seu taller de Mataró, on 
barregen materials i tècniques per tenir un 
producte en constant evolució. Treballen amb 
proveïdors de proximitat, reduint l’impacte 
mediambiental amb un resultat molt original 
i sostenible. 
www.misterkartonhouse.com 

A Moonkoalas trobaràs robeta infantil 
sostenible, de proximitat, amb teixits que 
porten certificació ecològica Oeko-tex 
standard. Roba còmoda i funcional per a nens, 
nenes i nadons. 
www.moonkoalas.com 

NaiTi és un projecte que sorgeix de les ganes 
i de la il·lusió de la Sara, per aportar la seva 
essència i personalitat a la roba. La roba 
defineix com som, el que fem i on vivim. 
Vestir-nos és la resposta al desig de protecció 
com a necessitat fisiològica de les persones. 

DIA 5 DE JUNY DE 10 A 21 H 
GARDEN TIANA · RIERA D’EN FONT, 55 DE TIANA. 
L’HORARI OBERT AL PÚBLIC SERÀ DE 10 H A 21 H.

És una fira organitzada per dones emprenedores 
de Tiana i Montgat on trobaràs gastronomia, 
cultura, moda, complements, artesania, bellesa 
i molt més. Gaudiràs d’un ambient estiuenc 
i festiu amb música, beguda i cosetes per menjar. 
Un espai idoni per trobar petits grans tresors! 

Rana Na neix de les ganes i la inquietud de crear 
objectes amb caràcter únic i artesanal, objectes 
inspirats en sensacions i emocions combinant 
disseny, artesania i imaginació, fets i pintats a mà 
de fusta reciclada i recuperada. 

Miregucas son complements tèxtils per a una vida 
més bonica, còmode i positiva. 
www.miregucas.com 

Pa-Cuit by Georgina Batlles, fleca i pastisseria 
on-line. Bolleria i pa d’elaboració pròpia. 
Directa de l’obrador a casa teva.

A Inside Art Bcn trobareu diferents productes 
amb material kraft i fusta totalment personalitzats 
i fets a mà, on podeu explicar el vostre disseny i 
serà representat en imatges dibuixades. Un regal 
únic i intransferible, ja que aquell disseny només 
et descriurà a tu! 
inside.artbcn@gmail.com 

US PRESENTEM LES MARQUES 
QUE HI TROBAREU:

SALETA  
 @saleta_joyas

MI BELLA SERENDIPIA  
 @mibellaserendipia

RANA NA  
 @rananadisseny

MIREGUCAS  
 @miregucas i @miregucaskids

INSIDE ART BCN  
 @inside.art_bcn

BEYOUTIFUL_TOGETHER  
 @beyoutiful_together

LUCIRMÁS  
 @lucirmas

MELMELÀRIA  
 @melmelaria

PETIT MICACU  
 @petitmicacu 

KINESIOLOGIA ELEVEN FLOWS  
 @instant.tania 

MISTER KARTON HOUSE  
 @misterkarton.house 

MOONKOALAS  
 @moonkoalas 

PA-CUIT  
 @panaderia_pacuit 

NAITI   
 @naiti_shop 

ROSA LENYTTA   
 @rosalenytta 
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Aquest mes de juny tornarem a gaudir d’un 
Sant Antoni ple d’activitats com circ, monòlegs, 
música en directe i jocs infantils, amb la 
participació de les entitats de la Vila. 

Al juny celebrem els tradicionals actes de 
Sant Antoni que a poc a poc van recuperant la 
normalitat, tot i que seguiran comptant amb 
tots els protocols de seguretat per la COVID-19. 

Aquest any les activitats aniran marcades 
per les entitats tianenques, l’Escola de música 
i dansa, la Societat Coral Joventut Tianenca 
i l’escola MozarTiana, que prendran força 
en els actes que es celebraran al Parc de l’Antic 
Camp de Futbol. 

Per aquest escenari hi passaran no només les 
entitats, sinó dues actuacions importants, 
el monologuista Dani Pérez que ens presentarà 
el seu espectacle “Esta boca es mia”. Aquest va 
ser un dels actes suspesos a la darrera Festa Major 
de Sant Cebrià i en aquesta ocasió s’ha volgut 
apostar per l’artista de Premià. També hi haurà 
el concert del cantautor Cesk Freixas que ens 
presentarà el seu disc “Memòria”, un dels seus 
treballs més personals i que tot just acaba 
de veure la llum.

Els més petits també seran protagonistes. 
El dissabte al matí gaudiran de l’espectacle 
Antipasti a la pista de l’escola Tiziana. Per la tarda 
als jardins de la biblioteca Can Baratau trobaran 
jocs tradicionals de fusta. Per acabar diumenge 
al matí a la pista del Tiziana hi haurà la ballada 
de Gegants.

LES SARDANES TORNEN A TIANA
Després de l’aturada obligada per la pandèmia el 
toc de sardanes tornarà a ser present el diumenge 
per la tarda i es podrà gaudir de l’espectacle 
de Sardanes de la cobla Maricel de Sitges 
a la Plaça de la Vila. 

FINAL DE FESTA
Els diables de Tiana faran el tancament dels 
actes de Sant Antoni amb un castell de focs que 
es podrà veure des de qualsevol lloc del poble.

ELS ACTES 
DE SANT ANTONI 
DONEN FORÇA 
A LES ENTITATS

911

TAST TIANA 2021
A l’espera de poder fer el Tast Tiana com el 
coneixem i com ens agrada, enguany 
“el Tast va de tapes”. Els dies 11, 12 i 13 de 
juny, coincidint amb els actes de Sant Antoni 
i el cap de setmana següent 18, 19 i 20 de 
juny, celebrarem la mostra gastronòmica 
i del vi d’una manera atípica però que 
esperem que gaudiu igualment.

Us proposem un viatge per la gastronomia 
i els vins i cerveses artesanes de proximitat 
a un preu per a totes les butxaques: 
5€ el combinat de tapa i beguda. 
Per fer-ho d’una manera original, 
necessitareu un passaport que us 
permetrà descobrir les millors tapes 
i begudes dels restaurants, cellers i 
cervesers de la vila. A més, quan tingueu 
el passaport omplert us obsequiarem amb 
una ampolla de vi de la D.O. Alella o amb 
cervesa artesana. 

L’Ajuntament no només vol donar el seu 
suport i un petit impuls a la restauració 
del municipi sinó que amb la seva aposta 
reiterada per la cultura ha programat uns 
concerts de petit format en cadascun dels 
restaurants que hi participen. 

Reserveu la vostra taula amb antelació per 
gaudir d’una proposta diferent.
Bon viatge i bon profit!

PASSAPORT
tast tiana
VA DE TAPES

2021

MOSTRA GASTRONÒMICA, 
I DEL VI DE TIANA
11, 12, 13, 18, 19 I 20 DE JUNY

tiana

ma
ssi

p

11, 12 I 13 DE JUNY

SANT ANTONI 
ACTES DE 

2021

m
assip

TOTS ELS ESDEVENIMENTS SERAN AMB CITA PRÈVIA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
ENTRAPÒLIS I ES POSARAN A DISPOSICIÓ DELS TIANENCS I TIANENQUES 

A PARTIR DEL PROPER 3 DE JUNY.

Durant la celebració dels actes de Sant Antoni es mantindran totes les mesures sanitàries i es compliran 
els protocols de seguretat per la COVID-19.Per a més informació a www.tiana.cat
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visctiana

@11.05_oficial

@alberthundr

@basketball_kwame

DE L’11 AL 13 
DE JUNY

ACTES DE 
SANT ANTONI  

Informació sobre activitats 
i reserva d’entrades a la web: 

www.tiana.cat  

@drews32

@nelagoldendog

ELS 
DISSABTES
De 10.00 h a 14.00 h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

@neorruralistas

@anapunset

DE L’11 AL 13 DE JUNY
I DEL 18 AL 20 DE JUNY

Tast Tiana “VA DE TAPES”  
ALS RESTAURANTS DE TIANA 

Més informació a la web: 

www.tiana.cat  

DINAMITZACIÓ 
ESPORTIVA GRATUÏTA 

AL PARC 
CAN PUIGCARBÓ

Dilluns i dimecres de 
10.45 h a 11.45 h

Dimarts i dijous de 
19.00 h a 20.00h 

ELS 
DIMARTS

De 7.00 h a 14.00 h 
Parc de l’antic 
camp de futbol  

Mercat setmanal. 

@barbaritateve

@cristianrea
p

@hortsdelalegri
a

@otherpilates_yoga

DIMARTS 1 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública online. 
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari online.

DIMECRES 2 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
Xerrada: Coneguem les papallones 
de la Serralada de Marina 
i la Serralada Litoral, a càrrec de Toni Marí.
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 3 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora del conte: Embolicant la troca, 
a càrrec de Teatre Aula. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
Cal inscripció prèvia.
18.30 h Conferència online  
Com hem arribat al transplantament 
d’òrgans sòlids? Des de la mitologia 
a la tecnologia, a càrrec de Carme Cantarell. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

DISSABTE 5 
11.00 h Biblioteca Can Baratau  
Cicle de xerrades sobre criança i salut: 
Retirada del bolquer, 
a càrrec d’Eva García Clemente, 
infermera municipal escolar. 
Cal inscripció prèvia.

DILLUNS 7 
20.00 h Plaça de la Vila  
Concentració de suport i reivindicació 
per la llibertat dels presos i exiliats polítics.
Organitza: ANC Tiana i Òmnium Cultural.

DIMECRES 9 
18.30 h Biblioteca Can Baratau  
Biblioteràpia: Creativitat, 
a càrrec de Laura Garcia de Booklife. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 10 
17.30 h Biblioteca Can Baratau
Club du livre: Le petit marchande de prose, 
de Daniel Pennac.  
Coordina: Enriqueta de la Fuente.
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 11 
17.30 h Biblioteca Can Baratau  
El club infantil del gomet vermell: 
Un cargol fabufantàstic, d’Eulàlia Canal. 
A càrrec del personal de la Biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 12 
11.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora menuda: Dalt del cel, 
a càrrec de Cristina Noguer. 
Recomanat per a nadons de 0 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 17 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Book’s club: Treasure island, 
de Robert Louise Stevenson. 
Coordina: David Requena. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 18 
19.00 h Sala d’exposicions del Casal
Club de lectura: El ninot de neu, 
de Joe Nesbo. 
Coordina: Toni Sala. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 19 
De 10.30 h a 14.00 h Obrador de Melmelària  
(C. Sant Isidre, 13 B). 
Taller nocturn d’aperitius: 
Originals i divertits aperitius per a la revetlla. 
Informació i inscripcions a: 
melmelaria@gmail.com o al telèfon: 654 106 465

DIMECRES 23 
19.00 h Parc de l’antic camp de futbol
Arribada de la Flama del Canigó. 
Organitza: Òmnium Cultural.

AGENDA JUNY 2021tiana’t
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DE L’11 AL 13 
DE JUNY

ACTES DE 
SANT ANTONI  

Informació sobre activitats 
i reserva d’entrades a la web: 

www.tiana.cat  

DE L’11 AL 13 DE JUNY
I DEL 18 AL 20 DE JUNY

Tast Tiana “VA DE TAPES”  
ALS RESTAURANTS DE TIANA 

Més informació a la web: 

www.tiana.cat  

DINAMITZACIÓ 
ESPORTIVA GRATUÏTA 

AL PARC 
CAN PUIGCARBÓ

Dilluns i dimecres de 
10.45 h a 11.45 h

Dimarts i dijous de 
19.00 h a 20.00h DIMECRES 9 

18.30 h Biblioteca Can Baratau  
Biblioteràpia: Creativitat, 
a càrrec de Laura Garcia de Booklife. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 10 
17.30 h Biblioteca Can Baratau
Club du livre: Le petit marchande de prose, 
de Daniel Pennac.  
Coordina: Enriqueta de la Fuente.
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 11 
17.30 h Biblioteca Can Baratau  
El club infantil del gomet vermell: 
Un cargol fabufantàstic, d’Eulàlia Canal. 
A càrrec del personal de la Biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

DIMARTS 1 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública online. 
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari online.

DIMECRES 2 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
Xerrada: Coneguem les papallones 
de la Serralada de Marina 
i la Serralada Litoral, a càrrec de Toni Marí.
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 3 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora del conte: Embolicant la troca, 
a càrrec de Teatre Aula. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
Cal inscripció prèvia.
18.30 h Conferència online  
Com hem arribat al transplantament 
d’òrgans sòlids? Des de la mitologia 
a la tecnologia, a càrrec de Carme Cantarell. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

DISSABTE 5 
11.00 h Biblioteca Can Baratau  
Cicle de xerrades sobre criança i salut: 
Retirada del bolquer, 
a càrrec d’Eva García Clemente, 
infermera municipal escolar. 
Cal inscripció prèvia.

DILLUNS 7 
20.00 h Plaça de la Vila  
Concentració de suport i reivindicació 
per la llibertat dels presos i exiliats polítics.
Organitza: ANC Tiana i Òmnium Cultural.

DIMARTS 8 
18.30 h Can Riera 
Audiència pública de pressupostos 
i balanç dels 2 primers anys de govern. 
Es podrà seguir per streaming al canal 
de Youtube de l’Ajuntament.
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Del maltractament a les persones grans 
es parla poc, segurament perquè som 
poc conscients del patiment, angoixa i 
desorientació que suposa per a aquest 
col·lectiu aquests fets.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
estima que 1 de cada 10 persones grans 
pateix maltractament, i aquesta xifra està 
subestimada perquè tan sols es notifica 1 de 
cada 24 casos.

Els tipus més freqüents de maltractament són:

Maltractament físic, que passa quan la 
persona cuidadora d’una persona gran li causa 
danys físics (cops, empentes, etc.)

Maltractament psíquic o emocional, té lloc 
quan la persona que té cura de la persona gran 
li crida, fa servir paraules humiliants, l’amenaça 
o l’ignora repetidament. També es manifesta 
quan la persona gran se li impedeix relacionar-
se amb les seves amistats o familiars.

Maltractament sexual, es dóna quan la persona 
cuidadora de l’avi o àvia li força a presenciar o 
practicar qualsevol mena d’actes sexuals.

Maltractament per negligència, és a dir, quan el 
cuidador a càrrec d’una persona gran no respon 
a les seves necessitats.

Maltractament per abandonament, quan es 
deixa a la persona gran sola, sense tenir la previsió 
de cercar un substitut que la cuidi.

Maltractament econòmic, té lloc quan se 
sostreuen diners o pertinences que pugui rebre 
amb la seva pensió o la utilització fraudulenta de 
les seves targetes de crèdit o comptes bancaris, 
sense oblidar el canvi de dades en testaments, 
comptes bancaris, etc.

Maltractament per abús, que està íntimament 
lligat amb el conegut síndrome de l’avi esclau.
Els motius poden ser diversos: manca de 
polítiques efectives de conciliació de la vida laboral 
amb la família, crisi econòmica, etc. 

DIA MUNDIAL CONTRA EL MALTRACTAMENT 
A LA GENT GRAN

9

Tot això fa que molts pares trobin la millor solució 
per a la cura dels seus fills en els avis.

El maltractament social o discriminació 
per l’edat (edatisme), que consisteix en la 
discriminació de qualsevol mena cap a un grup de 
població que reuneix característiques comunes, 
en aquest cas l’edat.

Molt sovint les persones que pateixen 
maltractament no solen demanar ajuda ni solen 
denunciar aquesta situació perquè s’evidencia 
que el presumpte maltractador és una persona 
propera que viu al seu entorn i en moltes ocasions 
és un familiar molt pròxim a la persona gran.

15

Un ciutadà, quan detecta que hi ha un possible 
maltractament contra una persona gran, el 
que ha de fer és denunciar-ho a Serveis Socials, 
Mossos d’Esquadra o Policia Local, perquè li 
puguin donar tota l’ajuda necessària.

Des d’aquí volem reivindicar, tant a les 
autoritats municipals com nacionals, 
que considerin com a prioritari l’anàlisi 
d’aquest tipus de maltractament i les seves 
greus conseqüències per a la salut, a fi de 
determinar uns plans eficaços de prevenció 
i erradicació.

La llar de persones grans ens volem adherir al dia mundial de la presa de consciència de l’abús 
i el maltractament envers la vellesa que se celebrarà el pròxim dia 15 de juny, per denunciar 
aquesta situació tan silenciada.
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Permet una comunicació immediata i àgil entre 
els veïns de Tiana i els cossos de seguretat.

Els veïns i veïnes de Tiana ja poden descarregar 
l’app M7 Citizen Security Tiana que els permetrà 
connectar de manera ràpida i senzilla amb la 
Policia Local. Amb aquesta aplicació només calen 
2 clics per tenir una comunicació directa amb 
la Policia Local o qualsevol dels altres cossos de 
seguretat. Els grans valors de l’aplicació 
M7 Citizen Security Tiana són la immediatesa i 
facilitat que proporcionen a l’usuari. Davant d’una 
emergència, siguem persones joves o grans, 
el temps de reacció és vital, i de vegades no 
atinem a marcar el telèfon adequat, i el temps que 
perdem en trobar l’interlocutor correcte pot ser 
crucial per a una feliç resolució de la incidència. 

En cas d’emergència, els usuaris podran trucar 
directament a la Policia Local sense necessitat 
de marcar cap número de telèfon o enviar un 
missatge que els geolocalitzarà i que arribarà en 
10 segons a la Policia Local. Aquests missatges 
d’emergència poden ser de 4 tipus: emergència 
mèdica, incendi o accident, robatori o amenaça 
i assetjament. 

Amb l’aplicació M7 Citizen Security Tiana, 
els veïns i les veïnes de Tiana també rebran alertes 
amb informació d’interès sobre el municipi 
que s’enviaran des de la Policia Local i des del 
Departament de Comunicació del consistori.

Malgrat que l’Ajuntament de Tiana compta des 
del mes de juliol de l’any 2019 amb un servei 
d’atenció per WhatsApp (600 00 22 33) que 
funciona 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 
i que ha rebut fins al moment més de 24.000 
missatges, des de l’app M7 Citizen Security Tiana 
també es podran comunicar incidències amb la 
seva descripció, geolocalització i una imatge o 
arxiu per documentar-la. 

El registre a l’aplicació és ràpid i senzill, té un 
funcionament molt intuïtiu i està disponible 
per als sistemes operatius d’Android i iOS.

Android: http://bit.ly/M7TianaAndroid 
iOS: http://bit.ly/M7TianaiOS 

L’AJUNTAMENT DE TIANA POSA EN MARXA UNA 
APLICACIÓ MÒBIL DE SEGURETAT CIUTADANA

MATRICULACIÓ NOUS ALUMNES: del 15 al 26 de juny · ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I NOVES MATRÍCULES: de l’1 al 10 de setembre.
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 17 h a 20 h.

 MÚSICA PER A NADONS EN FAMÍLIA  Per a nens i nenes de 0 a 2 anys. SENSIBILITZACIÓ  Música i moviment per a nens i nenes de 3 a 5 anys. INICIACIÓ A LA MÚSICA   Per a nens i nenes de 6 a 7 anys. LABORATORI MUSICAL  Per a nens i nenes de 8 a 12 anys. PROGRAMES A MIDA  Oferta per a joves i adults. GRUPS INSTRUMENTALS I VOCALS   Combos de música moderna, combos d’electrònica, combos de percussió, 

  cor modern…
 OFERTA INSTRUMENTAL   Guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, piano, violí, viola, violoncel, saxo, clarinet, 

  flauta travessera, cant modern, bateria i percussió.

 Taller de música per a nadons (trimestral). Grup Art “espai de creació, dansa, música, teatre i arts visuals”. 
(oferta per a joves i adults). Música electrònica (oferta per a joves i adults). Taller de percussió (oferta per a joves i adults).

TALLERS

 SENSIBILITZACIÓ

  Música i moviment per a nens 

  i nenes de 3 a 5 anys.

 DANSA CREATIVA

  Es busca el moviment lliure de  

  l’alumnat, la relació entre la música,  

  el moviment i el treball de la creativitat, 

  portada a l’expressió corporal.

 DANSA CONTEMPORÀNIA

  Busca la naturalitat del cos utilitzant 

  diferents tècniques: Graham, Limón,  

  Flyng low...

 DANSA CLÀSSICA “BALLET”

  Base tècnica per a tots els estils 

  de dansa on s’utilitzen diverses 

  tècniques: Vaganova, barra a terra...

 MODERN JAZZ

  Classe on es treballa la tècnica i l’estil 

  de la dansa jazz combinada amb 

  coreografies de tendències actuals 

  i del teatre musical.

 ACROBÀCIES 

  Es treballa intensament la preparació 

  física necessària per poder realitzar 

  els exercicis, elements i figures.

 HIP-HOP
  Classes rítmiques urbanes on es 

  treballen diferents tècniques, estils  

  de hip-hop i comercial, per fusionar 

  tendències.

 DANSA ESPANYOLA

  Dansa d’aire tradicional, on es 

  treballen dues tècniques diferents, 

  Escola Bolera i dansa estilitzada. 

  És necessària base de dansa clàssica 

  per al bon funcionament de la classe.

 PILATES 

  Pilates és un mètode d’exercici 

  i moviment físic dissenyat per estirar, 

  enfortir i equilibrar el cos.

 FIT DANCE

  Classe on es treballa la tonificació 

  i la part de càrdio a partir de 

  diferents estils de dansa. 

 Swing.    Workshop de contemporani, clàssic i danses urbanes. 

 Tallers de dansa en família per als més petits.
TALLERS
 

NOVETAT 
GRUP DE 

COMPETICIÓ

Carrer Ciutadella, 1 · 08391 Tiana · T. 93 179 27 97 
emmusicaidansadetiana@gmail.com  · emmusicaidansadetiana.blogspot.com
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Persones en confinament / 
aïllament domiciliari

Donant resposta a les necessitats sorgides 
arrel de la pandèmia generada per la covid19, 
en cas de que existeixi un confinament/
aïllament d’una persona/família que necessiti 
suport en la compra d’aliments i medicació.

Persones grans i col·lectius vulnerables 

Persones majors de 65 anys i/o col·lectius 
vulnerables que es trobin soles i sense 
suport i es valori necessari poder 
donar suport complementari (compra, 
acompanyament, passeig...) en les tasques 
bàsiques de la seva vida diària. 

QUINS SERAN ELS DESTINATARIS DIRECTES?

D’ençà de la seva dissolució fins al moment 
no s’ha creat cap associació però s’ha estat en 
constant coordinació amb les entitats vigents 
que prenien actuació al territori (Tiana solidària, 
Creu Roja, Aspamoti, Timó Voluntaris)

La situació produïda per la Covid-19, ha 
generat la necessitat de que la població hagi 
d’aïllar-se en cas de ser positiu o contacte 
estret. A més, es pot parlar d’un augment de 
persones grans i col·lectius vulnerables sols 
i sense suport. Ambdós motius han fet que 
es valorés la importància de crear una secció 
de voluntariat social específic per donar 
resposta a aquestes necessitats.

Així doncs, s’ha creat una secció de voluntariat 
social, sense ànim de lucre, dins l’entitat de 
Tiana Solidària, per donar resposta a possibles 
necessitats que sorgeixin en la població de 
Tiana en persones confinades i/o col·lectius 
vulnerables.

L’objectiu és que esdevingui un projecte 
transversal al municipi on s’hi impliquin els 
diversos departaments de l’Ajuntament de Tiana, 
comptar amb el suport de les entitats municipals 
en el projecte, ja siguin esportives, de promoció 
econòmica, culturals, de lleure i educatives. 

LA FIGURA DEL VOLUNTARI/A

Els voluntaris/es seran assegurats 
i se’ls entregarà un carnet de voluntariat.
Poden formar part del projecte totes les persones 
de més de 16 anys. Han de presentar una 
sol·licitud i l’equip de coordinació i gestió del 
projecte en valorarà la idoneïtat. 
Se’ls demanarà aportar el certificat d’antecedents 
penals i certificat de delictes de naturalesa 
sexual actualitzat. Es demanarà implicar-se en la 
formació que se li ofereixi per a la realització de 
les seves tasques.

FEM UNA CRIDA AL POBLE DE TIANA!
Si ets una persona...

· Sensible amb el món que t’envolta
· Activa en la millora del teu entorn 
· Solidària amb les persones que presenten 
  dificultats per a la seva plena integració 
  i benestar social
· Compromesa a compartir una part del 
  teu temps

Des de Serveis Socials, durant 25 anys,  
va existir una associació de voluntariat, 
que va dissoldre’s bàsicament degut al 
canvi generacional dels participants, que 
donava suport als diferents col·lectius 
socials: gent gran, diversitat funcional, 
drogodependència, usuaris/es de 
l’escola d’adults.

ACOMPANYANT 
LA SOLEDAT

tiana’t

NO DUBTIS A FER-TE VOLUNTARI/A, 
ETS LA PERSONA QUE NECESSITEM!
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AQUEST ANY TORNA EL TAST 
TIANA PRESENCIAL!

Tot i que la pandèmia continua fent-nos la guitza 
a tots poc a poc ens n’anem sortint, i des d’ERC 
Tiana no deixem de buscar totes les fórmules 
que ens permetin avançar cap a l’anhelada 
normalitat. Fruit d’aquesta recerca constant n’ha 
resultat el Tast Tiana 2021.

Els condicionants dels que partíem no eren molt 
engrescadors: no es pot menjar al carrer, no es 
poden produir aglomeracions de gent... 

Això significa que el Tast no es podia fer?
 Per a nosaltres de cap de les maneres. Com diu la 
dita els Catalans de les pedres en fan pans i a ERC 
Tiana vam decidir que si no podíem fer el Tast de 
grans dimensions que tots recordem, 
farem el Tast Cultural. 

Tenim moltes ganes de celebrar, de sortir al 
carrer, de retrobar-nos ni que sigui amb distància 
i mascareta i no volem renunciar al Tast i 
l’oportunitat que ens brinda de poder gaudir per 
una estona de la proposta gastronòmica que 
ens facilita. 

Així doncs, el Tast Tiana 2021 serà un Tast que 
es durà a terme durant dos caps de setmana, 
es farà dins els propis restaurants de Tiana, amb 
vins DO Alella i cerveses artesanes locals i amb 
actuacions culturals vinculades. Així doncs, 
serà una edició diferent, però no per això menys 
interessant i estem segurs que xalarem amb 
totes les propostes que faran els restaurants 
i cellers del poble. 

Volem posar en valor la gran capacitat de decisió 
que han tingut els restauradors que s’hi ha volgut 
acollir, ja que han pogut triar des del tipus de 
menjar que oferiran fins a quina actuació cultural 
volen que es desenvolupi al seu espai.

Aquesta és la manera amb que a ERC Tiana 
entenem la política de poble, d’una manera 
global. Fent costat al comerç local, apostant 
sempre per la cultura i promovent una 
interacció social segura i integradora.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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UN PRESSUPOST 2021 
PER A TOTHOM
El 2020 va ser un any certament convuls. La 
pandèmia, en l’àmbit mundial, provocada per la 
COVID-19, va capgirar tots els esquemes. Vam viure 
moments durs i hem tingut sentiments amargs, 
com són la tristor i el dolor.
Des de l’Ajuntament, els darrers mesos hem 
prioritzat i destinat els diners públics per a 
emergència social, a les famílies que més ho han 
necessitat, i també a aquells comerços i activitats 
econòmiques locals que van veure com disminuïa 
la seva activitat a causa dels tancaments forçats 
i un augment de la neteja dels edificis 
i equipaments municipals, entre d’altres. 
A conseqüència de la situació derivada de la 
pandèmia, també hem hagut de fer front a 
reequilibris econòmics i indemnitzacions a les 
empreses (Escola de Música i Escola Bressol) que 
treballen per a l’ajuntament, com a millor garantia 
del manteniment dels llocs de treball.
Molt probablement, l’elaboració d’aquest pressupost 
ha estat una de les tasques més difícils a la que s’ha 
hagut de sotmetre aquest Ajuntament en els darrers 
temps. L’any passat vàrem aprovar un pressupost 
que va ser mobilitzat àmpliament per a fer front 
a noves necessitats, la majoria, relacionades amb 
la COVID-19 i les seves conseqüències. Aquest any 
la crisi de la COVID-19 segueix colpejant la nostra 
societat, en termes de salut, econòmics i socials, 
i nosaltres, com a representants dels tianencs i 
tianenques hem de continuar donant resposta 
econòmica a les necessitats actuals del municipi, 
potenciant els programes més afectats per la crisi, 
sense abandonar els serveis i actuacions que es 
realitzen de forma anual.
I tot això, sense apujar impostos, ni taxes ni preus 
públics i tenint un percentatge de despesa 
compromesa ordinària de més del 80% pel 
manteniment dels serveis públics bàsics.
En inversions destaquem: Camí dels infants segurs 
a l’Avinguda 11 de setembre, 80.000 € i projecte de 
millora de la llera de les rieres amb 156.436,73 €. 
Alhora, fruit del Pla de Sostenibilitat Ambiental de 
l’AMB s’estan redactant els projectes de millorar la 
mobilitat al Camí del Mig d’Alella i del C/ Matas 
entre Enric Borràs i Escalfapé.
Per acabar, esperem que en l’elaboració del 
pressupost 2022 podem destinar més pressupost 
per atendre l’altra crisi, la climàtica. 
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PRESSUPOSTOS

El govern municipal ja disposa d’un nou 
pressupost amb el qual treballar i desenvolupar 
iniciatives per solucionar les necessitats del 
poble de Tiana. Junts per Catalunya hem volgut 
donar suport als pressupostos perquè són els 
comptes i les partides que els nostres regidors 
van treballar i establir com a prioritàries.  
El nostre objectiu municipal és ajudar, ser útils 
per contribuir a millorar el benestar de la gent, 
ja sigui a través dels serveis socials, la cultura, 
el teatre, les arts, o fomentant el comerç i 
facilitant-ne els accessos.

Aquest pressupost ens il·lusiona perquè 
hem aconseguit partides importants per a 
l’arranjament de voreres, perquè també s’ha 
previst per fer les obres necessàries per posar 
a disposició de les entitats Can Riera,
La Delfina, a més de continuar amb la reforma 
de les instal·lacions i el manteniment de la 
Sala Albéniz.

El nostre grup municipal col·laborarà sempre 
pel bé comú, però alhora estarà amatent i farà 
un seguiment rigorós perquè totes les partides 
del pressupost s’inverteixin amb la màxima 
eficiència i també amb la màxima celeritat atès 
que hi ha serveis i infraestructures que són 
molt necessàries.
Ja fa un mes que es van aprovar els nous 
comptes i de moment no veiem la celeritat 
que ens hauria agradat, esperem que aquest 
ajuntament a més de fer xarxes socials i 
promoció partidista, tingui temps per tirar 
endavant el pressupost que els vam ajudar a fer 
i a aprovar.
A dia d’avui, abans de tancar aquesta revista que 
es publicarà el mes de juny, ens hem assabentat 
del conflicte que està patint el veïnat del carrer 
València, ja que han ocupat una casa, que 
és propietat d’alguna entitat, i que la família 
que l’ha ocupat amenaça els veïns, llença les 
escombraries a les cases del costat, fan molt 
de soroll i fins i tot hi ha hagut d’intervenir 
la policia local. Aquesta situació és del tot 
intolerable i Junts per Catalunya es posa al 
costat dels veïns, però també de l’Ajuntament  
per ajudar a prendre les mesures urgents i 
necessàries que un conflicte d’aquesta mena  
requereix, i també demanem al Consistori un 
replantejament del tema de la seguretat 
a Tiana.

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

JUNTS EL POBLE HI GUANYA

Junts per Tiana i JxCat Tiana hem arribat a un 
acord perquè can Riera sigui un equipament 
íntegrament destinat a la cultura. Fa uns mesos 
vam unir forces per reivindicar aquest espai com 
un viver de la vila d’art i cultura. 

Tiana necessita un equipament cultural polivalent 
al servei del municipi, i més en els moments 
actuals, en què, tant les sales del Casal com la Sala 
Albéniz entren dins d’’El projecte de la rehabilitació 
parcial i dignificació de l’edifici catalogat dins del 
patrimoni arquitectònic de la ciutat”, actualment 
en redacció per part de l’AMB i en base a la 
subvenció concedida per l’AMB amb fons FEDER, 
i que comportarà, a partir del moment en què 
s’iniciïn les obres, un espai de temps llarg sense 
poder-ne disposar.

Junts per Tiana i Jxcat hem presentat una proposta 
conjunta al ple municipal que dona suport al 
projecte de remodelació de la masia de can Riera 
que el regidor Mateu Hernández i el seu equip van 
treballar des de l’àrea d’urbanisme. El projecte, 
que haurà de sortir a exposició pública ja aquest 
mes de juny, pretén dignificar l’espai de la planta 
baixa i condicionar la primera planta perquè 
artistes, entitats i professionals del món de l’art i la 
cultura se’l puguin fer seu i dotar el poble de nous 
projectes, activitats i propostes culturals 
i artístiques.

L’Ajuntament va encarregar el projecte de 
rehabilitació a l’arquitecte tianenc Marc Soldevila 
però està aturat. Fa uns mesos l’equip de govern 
va decidir situar a la primera planta oficines, 
desvirtuant així el procés participatiu que en 
l’anterior mandat el govern d’Ester Pujol va fer 
per dotar d’un ús cultural la masia històrica.

Amb aquest acord per la cultura i el patrimoni de 
Tiana, avalat pels 5 regidors i regidores de Junts 
per Tiana i els 2 de Jxcat, el poble hi guanya. 
La superioritat numèrica dels dos grups 
municipals fa que el projecte pugui tirar 
endavant, al marge del posicionament dels 
grups que formen l’actual govern en minoria 
de l’Ajuntament de Tiana (ERC-PSC).

És per això que amb aquest acord entre Junts per 
Tiana i Jxcat, la cultura hi guanya, Junts el poble 
hi guanya.



TELÈFONS D’UTILITAT

· Ajuntament de Tiana  Plaça de la Vila, 1 · Tel: 93 395 50 11 · tiana@tiana.cat
· Policia Local  C. Marquès de Monistrol, 3 · Tel: 93 395 15 15 · policialocal.tiana@diba.es
· Jutjat de Pau  Plaça de la Vila, 1 · Tel: 93 465 53 64 
· CAP Centre d’Atenció Primària  C. Franci, 9 · Tel: 93 469 49 30 

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

SRA. MARTA MARTORELL CAMPS 
• Alcaldessa.
• Alcaldia, participació ciutadana, transparència,
  comunicació, educació, cultura, via pública 
  i promoció de la vila.
• Telèfon: 93 395 50 11 · martorellcm@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. ALBERT SALES CASTELL 
• Primer Tinent d’Alcaldia. 
• Medi Ambient, parcs i jardins, gestió de residus 
  i neteja viaria, benestar dels animals, esports, 
  relacions institucionals i protocol 
  i agermanament. 
• Telèfon: 93 395 50 11 · salescal@tiana.cat
• Partit polític: PSC Tiana.

SR. JAUME DARBRA MUÑOZ
• Segon Tinent d’Alcaldia. 
• OAC, seguretat i civisme, urbanisme, 
  patrimoni públic i habitatge. 
• Telèfon: 93 395 50 11 
  tiana.jaumedarbra@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
• Tercer Tinent d’Alcaldia.
• Serveis interns i assumptes generals, 
  gestió de personal, acció jurídica, 
  contractació i hisenda. 
• Telèfon: 93 395 50 11 · sanchezrantn@tiana.cat
• Partit polític: PSC Tiana. 

SRA. GEMMA ROSÉS HERNANSAEZ
• Quarta Tinenta d’Alcaldia. 
• Cicle de vida, benestar social, salut pública 
  i consum, igualtat i LGTBIQ+, solidaritat, 
  cooperació i voluntariat.
• Telèfon: 93 395 50 11 · roseshg@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM.  

SR. ÀLEX ROBLES MINGUELL
• Regidor de sostenibilitat, mobilitat i transport  
  públic, equipaments municipals i espai públic,  
  accessibilitat i promoció econòmica.
• Telèfon: 93 395 50 11 · roblesmal@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM.

SR. ISAAC SALVATIERRA PUJOL 
• Regidor i portaveu de Junts per Tiana. 
  isaac@juntstiana.cat      

SRA. CRISTINA COMAS SPADA 
• Regidora de Junts per Tiana. 
  cristina@juntstiana.cat 

SRA. NÚRIA AMADO ROMAN 
• Regidora de Junts per Tiana. 
  nuria@juntstiana.cat 

SRA. SUSANNA CAPELL AGUAYO 
• Regidora de Junts per Tiana. 
  susanna@juntstiana.cat       

SR. JORDI MARÍ ESPUNY 
• Regidor de Junts per Tiana. 
  jordi@juntstiana.cat 

SR. MATEU HERNÀNDEZ BOSCH
• Regidor i portaveu de Junts per Catalunya Tiana. 
  hernandezbmt@tiana.cat

SRA. MARTA GUÀRDIA PUJADES
• Regidora de Junts per Catalunya Tiana 
  amb dedicació especial de la residència 
  i gent gran. 
• guardiapm@tiana.cat

· Informació: 012
· CatSalut: 061
· Bombers: 112
· Mossos d’Esquadra: 112
· SEM: 112 Comunica’t amb nosaltres les 24 hores del dia 

els 7 dies de la setmana.

600 00 22 33
DIRECTE A L’AJUNTAMENT

22 23

FARMÀCIES DE GUÀRDIA JUNY 2021

Els torns de guàrdia són des de les 9.00 h del matí fins a les 21.00 h de dilluns a divendres. 
Els dissabtes de 9.00 h del matí fins a les 20.00 h. Els diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h. 
La farmàcia Cirici de dilluns a divendres de 8.30 h a 21.30 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 9.00 h a 21.30 h.

Farmàcia MEDRANO  Rambla del Turó, 10 · Montgat · T. 93 469 00 45
Farmàcia COSTA  Passeig de la Vilesa, 8 · Tiana · T. 93 465 53 02
Farmàcia CIRICI  Plaça de les Mallorquines, 1 · Montgat · T. 93 469 11 87
Farmàcia ESPINÀS  Camí Ral, 3 · Montgat · T. 93 469 17 50
Farmàcia MAQUA  Carrer Lola Anglada, 30 · Tiana · T. 93 395 27 06
Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56 · Montgat · T. 93 469 08 86

En cas d’urgència de 21.00 h a 9.00 h del matí, dirigir-se a la farmàcia de 24 h a Badalona:
Farmàcia VIAYNA · Avinguda President Companys, 45-49 · T. 93 384 08 02

TIANA
MEDI 
AMBIENT

Deixalleria Municipal · Av. Eduard Fontseré, s/n · Tel: 93 395 35 88
Oficina d’informació Ambiental 93 395 51 07 · mediambient.tiana@tiana.cat

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 2 JUNY
De 16.00 h a 17.50 h Plaça de la Vila
De 18.00 h a 20.00 h Camí dalt d’Alella 
/ C. Tarragona (La Virreina) 

DIMECRES 9 JUNY
De 16.00 h a 17.50 h Camí dels Francesos
De 18.00 h a 20.00 h 
Av. President Lluís Companys 
/ C. Ítaca (Carmelità)  

DIMECRES 16 JUNY
De 16.00 h a 17.50 h C. Pau Casals
/ C. Josep Pla (Ciutadella) 
De 18.00 h a 20.00 h Aparcament Can Gaietà 

DIMECRES 23 JUNY
De 16.00 h a 17.50 h C. Matas / C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h Pg. Vilesa / C. Joaquima Vedruna

DIMECRES 30 JUNY
De 16.00 h a 17.50 h C. Matas / C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h Pg. Vilesa / C. Joaquima Vedruna 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6
BRUFAU MEDRANO COSTA CIRICI MAQUA MAQUA

7 8 9 10 11 12 13
BRUFAU MEDRANO COSTA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

14 15 16 17 18 19 20
MEDRANO COSTA CIRICI ESPINÀS MAQUA CIRICI CIRICI

21 22 23 24 25 26 27
COSTA CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU COSTA COSTA

28 29 30
CIRICI ESPINÀS MAQUA
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