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somcomerç

IGREEN ECO CONCEPT SERVEIS
SOM ECO 

Espai singular on trobaràs 
des de qualsevol planta, flor, arbust 

o arbre que desitgis, així com planters 
i llavors 100% ecològiques.

Produïm gran varietat d’espècies 
mediterrànies, aromàtiques i arbres fruiters 

de gran qualitat.
Les millors verdures i hortalisses recollides 

diàriament del nostre hort ecològic, 
la natura com una forma de viure.
Realitzem projectes paisatgístics, 

manteniments i neteges, desinfeccions, 
aplicacions fitosanitàries, piscines, cercats, 
regs i tractaments hidràulics, moviments 

de terres i rehabilitacions ambientals. 

CARLOS DE FORTUNY PALÀ
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Els pares d’en Carlos de Fortuny tenien una 
casa al davant de la casa pairal familiar, 
Can Sentromà, bastida sobre una antiga vil·la 
romana i situada al peu del turó de Montalegre. 
Opina que, juntament amb la Conreria i la 
Cartoixa, són les tres gràcies de la Vall de 
Montalegre. Allà hi passaven tots els caps 
de setmana i els estius. 

Els primers records d’infància que té són les 
llargues caminades que havien de fer per anar des 
de la finca fins al poble: “havíem de travessar el 
bosc, baixant les escales pel barri de Sant Bru, 
passant pel convent de les Carmelites fins al 
centre”. Ens diu que aquestes llargues caminades 
les relaciona directament amb una olor, la del 
pa cuit amb llenya a Can Pau i recorda que cada 
vegada que hi anaven, sortíen carregats amb 12 
barres de mig perquè a casa eren 9 germans, més 
els pares i l’àvia materna, “un total de 12 boques 
que implicava una logística pròpia d’un col·legi”. 

La seva família és descendent dels Sentromà que 
segons consta és una família establerta a la vila 
de Tiana des de l’any 1260. Romeu Sentromà va 
ser el primer habitant de la casa. Al 1816, la pubilla 
Sentromà, Teresa de Sentromà i Guàrdia, es va 
casar amb Epifani de Fortuny i Von Osteroom. 
A partir d’aquell moment, el cognom Fortuny 
passa a ser propietari de Can Sentromà. 

No sé si vosaltres també ho sentiu així: per a mi 
l’abril és la prèvia de l’estiu. 
Un mes alegre, carregat de llum, de dies més 
llargs i d’una natura que desperta i comença 
a ensenyar els seus millors colors. L’abril és 
un mes d’esperança, d’optimisme, d’alegria 
i d’aire fresc. I quanta falta ens fa tot això!

Gaudirem d’uns dies de descans amb les nostres 
famílies perquè ens els hem guanyat. Hem estat 
prudents, conscients, hem sigut obedients i hem 
fet bondat perquè sabíem que ens hi jugàvem 
el més important. Ara toca agafar aire però com 
sempre, amb seny i amb les nostres respectives 
bombolles. Confiem que amb la primavera 
i les flors arribin també les vacunes i que gràcies 
a elles siguem cada vegada més a prop de la 
vella normalitat.

Aquest mes d’abril també viurem una de les 
festes més boniques del món i que tenim la 
sort de celebrar cada any a Catalunya donat 
que es tracta del nostre patró. L’any passat per 
Sant Jordi, vam portar a totes les llars una mica 
d’alegria i esperança en forma de planta, 
i aquell detall petit i insignificant, va esdevenir 
per a tots i totes una gran glopada d’aire fresc. 
Us el mereixíeu i ens el mereixíem. 
Us el mereixeu i ens el mereixem.

Us desitjo un fabulós mes d’abril i un meravellós 
Sant Jordi, ple de roses, llibres i somriures.

Marta Martorell Camps, Alcaldessa.

Ens trobaràs a:
Crta. de la Conreria km, 2,5 

amb sortida Camí dels Francesos.

De dilluns a divendres de 8 a 14 h i de 16 a 19 h
dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h.

T. 93 497 60 04
www.igreenservices.net

segueix-nos a: @igreeneco

DIRECTOR COMERCIAL. ELL I ELS SEUS GERMANS SÓN ELS PROPIETARIS DE L’ARXIU 
DE LA FAMÍLIA FORTUNY, BARONS D’ESPONELLÀ, QUE ES POT CONSULTAR A L’ARXIU NACIONAL 
DE CATALUNYA.

El fill gran i hereu d’aquest matrimoni, en Carlos 
de Fortuny i Sentromà, es casa al 1837 amb  
Bernarda de Carpi i Berart, Baronessa d’Esponellà 
i la família Fortuny entra a formar part de la 
noblesa catalana.

Actualment en Carlos no viu a Tiana però hi ve 
sovint. Aprofita per passejar pels caminets que hi 
ha al voltant de l’Ermita de l’Alegria i contemplar 
les vistes. També visita el cementiri on estan 
enterrats els seus pares i també el seu avi Epifani, 
que per voluntat pròpia va voler ser enterrat en 
una tomba anònima només amb una petita creu 
com a distintiu, renunciant al panteó familiar del 
cementiri del Poble Nou. A n’en Carlos també li 
agrada anar al Casal o al Casino a retrobar-se amb 
els amics i petar la xerrada.
 
Abans d’acabar la conversa, en Carlos ens diu 
que està “orgullós de Tiana” i que voldria 
reivindicar la figura del seu avi, Epifani de 
Fortuny, Baró d’Esponellà, perquè “ha contribuït 
molt a la història del poble i es mereixeria un 
reconeixement més singular”.

L’Arxiu de la família Fortuny és a l’abast de tothom 
a l’Arxiu Nacional de Catalunya, són més de 300 
metres de documentació amb una informació 
extraordinària sobre la història agrària, social i 
política del país al llarg de mil anys.



4 5

tiana’t

L’ESCOLA BRESSOL “EL MÉS PETIT DE TOTS” OFEREIX 
A L’INFANT SENTIR-SE SEGUR, CREANT UN AMBIENT 
POSITIU EN UN ENTORN DE PROTECCIÓ I AFECTE

PORTES OBERTES VIRTUALS 
DEL 12 AL 22 D’ABRIL A LA PÀGINA WEB 

DE L’AJUNTAMENT.
DIES 20 I 21 D’ABRIL TROBADES VIRTUALS 

AMB FAMÍLIES PER ACLARIR DUBTES. 
DEMANAR HORA PER TELÈFON. 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

DEL 10 AL 21 MAIG A L’AJUNTAMENT.

Carrer Can Gaietà, 2-6 / Carrer Josep París, 12 
T. 93 465 82 89 · E-mail: a8068628@xtec.cat

Respecte a l’infant com a persona, com un ser 
únic que estableix relacions personals i
influenciat per l’entorn. L’infant ha de rebre una 
atenció el més individualitzada possible.

tiana’t

SANT JORDI A LA BIBLIOTECA
Celebrem de nou Sant Jordi a la biblioteca amb propostes per petits i grans!
Sant Jordi és, amb diferència, una de les celebracions que més ens agraden 
a la biblioteca perquè és un dia per celebrar, per intercanviar, regalar, 
compartir roses i llibres.
Aquest any, però, volem que formeu part de Sant Jordi, i com? 
Doncs, recomanant llibres! Digueu-nos quin llibre us agrada i perquè 
i us regalarem una bossa per portar les vostres lectures. 
Per participar podeu compartir una foto, un vídeo o un text a: 
instagram (@bibliocanbaratau), 
facebook (Biblioteca Can Baratau) 
o twiiter (@bibtiana), etiquetar-nos i fent servir el hashtag 
#llegirestàdemoda i ja podreu recollir la vostra bossa a la biblioteca.
Però també volem que els infants participin de Sant Jordi i per això els 
convidem a escriure un conte per al llibre gegant. Des de principi de mes 
podeu passar per la biblioteca a recollir la plantilla per escriure el vostre conte, 
que ha de tenir entre 10 i 15 línies, porteu-nos-el a la biblioteca del 19 al 24 
d’abril i us endureu una bossa per fer unes titelles de Sant Jordi! 
Ens veiem a la biblioteca!

LA IMPORTÀNCIA 
DE LA VEU: 
VEU I IDENTITAT
La veu ens identifica, ens representa. 
Per telèfon, amb tan sols un “hola”, podem 
saber amb qui estem parlant: el nostre 
timbre de veu revela la nostra identitat. 
La veu expressa qui som. El cant ens 
permet anar encara més enllà: jugar amb 
la nostra personalitat, portar-la a nous 
terrenys i expandir-nos amb llibertat.

Al llarg dels anys com a professora de cant, 
estic veient que, més enllà de la tècnica, 
sovint a les classes acabem treballant la 
persona i la seva autoestima. Un alumne 
em deia: “això del cant és una forma 
fantàstica de forçar la humilitat”. 
Per a mi, cantar és com posar-se un mirall 
al davant, a vegades no és fàcil acceptar-se, 
però quan ho aconsegueixes, l’emoció és 
tan gran que val la pena. 
Per això crec que és important crear un 
espai segur en què l’alumne pugui obrir-se, 
reflexionar, compartir pors i bloquejos, 
per a poder alliberar-los.

Canteu amb el cos, canteu amb el cor, 
la veu és un regal preciós que portem 
tots a dins, us animo que el compartiu.

Gessamí Boada 
Cantant, compositora i pianista. 
Professora de cant, cor i piano 
de l’EMMD.

A l’EMMD trobareu classes de cant 
individuals i en grup, formacions corals 
i periòdicament realitzem tallers 
de tècnica vocal.

Per a més informació us podeu contactar 
amb l’EMMD:
T. 93 170 27 97 (de 17 h a 20 h)
emmusicaidansadetiana@gmail.com

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

La nostra actitud ha de ser respectuosa i 
personalitzar les relacions dels adults amb els 
infants, ja que li proporcionen molta seguretat.

Llibertat de moviments i la conquesta de la seva 
autonomia, s’ha de deixar prendre la iniciativa 
a l’infant, tot ha de sorgir del seu interès que li 
proporciona satisfacció i que ell s’ha d’esforçar 
per obtenir resultats. L’entorn ha de ser ric en 
estímuls i atractiu per despertar l’interès i la 
curiositat dels nens i nenes.

L’alimentació, la higiene, el descans i les relacions 
personals, donen valor a les petites coses de la 
vida quotidiana. Tenir cura de la nostra postura i 
la nostra comunicació no verbal, demanar permís 
als infants amb gestos i tons de veu suaus.

TIANA TORNA A CELEBRAR 
EL DIA MUNDIAL DEL CIRC
Aquest any el circ torna a la nostra vila, 
amb dos espectacles que es faran a la pista 
de l’escola Tiziana.

Tiana i circ són dues paraules que sempre han anat 
molt lligades i per això commemorem aquesta data 
tan especial. El 2020 no es va poder celebrar i per 
això aquest any volem oferir-vos dos espectacles 
que us faran gaudir del circ.

El dissabte 17 per la tarda la companyia Siseulement 
ens presentarà l’espectacle “Ven” i, el diumenge 18 
al migdia, la companyia Filigranes l’espectacle 
“El circ filixic”. 

Per poder reservar les entrades ho podreu fer a 
través de la plataforma Entràpolis en el perfil de 
l’Ajuntament de Tiana a partir del 6 d’abril.

DISSABTE 17 A LES 18.00 H
ESPECTACLE: “VEN”

DIUMENGE 18 A LES 12.00 H
ESPECTACLE: “EL CIRC FILIXIC”
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EL CONSELL DELS 
INFANTS CONTINUA 
AMB LA SEVA ACTIVITAT I 
POSA EN FUNCIONAMENT 
LA NOVENA PROMOCIÓ 
AMB UN PROJECTE 
DE MOBILITAT SEGURA 
I SOSTENIBLE
La convenció dels drets dels infants, aprovada per 
les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, 
atorga als nens i a les nenes el dret a expressar les 
seves opinions i que aquestes siguin tingudes en 
compte en tots els assumptes que els afectin, 
així com el dret d’expressió, la llibertat 
de pensament, la llibertat d’associació 
i el dret a rebre una informació adequada. 

Els òrgans de participació ciutadana de caràcter 
consultius formats per infants menors de 12 anys 
són els consells d’infants. Tiana disposa des de 
l’any 2013 d’aquest òrgan amb el nom 
de “Tiana amb els teus ulls.” 

La seva funció és aportar als responsables polítics 
del municipi la visió que tenen els infants sobre el 
poble i la realitat que els envolta, perquè la seva 
opinió es tingui en compte a l’hora de prendre 
decisions que els afecten com a ciutadans i 
ciutadanes i apropar el dia a dia de les institucions 
a l’alumnat del poble, permetre que s’expressin i 
que se sentin partícips del municipi.
 
Durant el curs 2020-2021, el consell dels infants 
està integrat per una quarantena de consellers 
i conselleres i ha rebut l’encàrrec per part 
de l’Alcaldessa de començar a materialitzar i 
definir el camí dels infants de Tiana duent a 
terme algunes accions que transformin l’espai 
públic per fer els carrers del poble més segurs, 
còmodes i atractius per als nens i nenes.
 
Degut a la COVID-19 hem començat a treballar 
amb sessions virtuals però esperem que aviat 
ens puguem reunir presencialment i fer activitats 
per tot el poble com havíem fet altres anys, 
fent sortides de camp, enquestes als ciutadans, 
visitant zones del poble i dins les aules amb 
treballs grupals.

tiana’t
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BENVOLGUTS SOCIS, 
SÒCIES i AMICS DE 
L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ
El mes d’abril ens aporta, a més d’aigües mil, 
noves conferències i amb elles noves idees, 
noves maneres d’entendre o comprendre 
millor tot allò que ens envolta. 
Aquest és el nostre objectiu!

Ara per ara, seguim mantenint el format 
no presencial. El Zoom i el YouTube ens 
segueixen ajudant a mantenir vives les 
conferències i la nostra comunicació. 

Estem contents del nombre de socis que 
us hi connecteu. Potser ja estem veient una 
mica el final d’aquest període, que de ben 
segur a tothom se’ns ha fet llarg i feixuc? 
Tant de bo, sigui així!

El 6 d’abril podrem gaudir de les reflexions 
de l’economista Marcos Eguiguren. El títol 
de la conferència és per ell mateix incisiu 
“El siglo de la estupidez “.

D’una temàtica oberta anirem a una molt 
més concreta. Aquesta ens conduirà per uns 
amplis camins amb el sentit més estricte 
del terme. 

El dia 15 d’abril, el Dr. en ciències físiques 
David Jou ens aproparà al món del GPS. 
El títol de la conferència “Fonaments físics 
del GPS“. 
Les dues conferències es faran per via en línia 
a les 18.30 h.

Com sempre, anem informant puntualment 
dels enllaços ZOOM i YouTube. La ràdio la 
Local i el servei de biblioteca ens ajuden a 
estar a prop vostre. Si no sou socis i ens voleu 
conèixer o seguir les conferències us podeu 
posar en contacte amb nosaltres.

LLAR DE PERSONES GRANS: OBERTURA PROGRESSIVA
Ja s’ha complert un any del tancament de la 
Llar, concretament va ser el 12 de març del 
2020. Aquest any s’ha fet molt llarg i angoixant, 
especialment per al nostre col·lectiu.

Per diverses raons creiem que és el moment 
de fer una obertura progressiva tenint en 
compte un comportament social compromès 
amb la lluita contra la pandèmia.

Aquesta pandèmia que estem vivint ha canviat 
moltes coses de la nostra vida quotidiana, 
afectant la nostra manera de viure i relacionar-
nos, sent el col·lectiu de les persones grans 
el que s’ha vist més afectat pel confinament 
i pèrdua de vides.
La gent gran som un grup especialment 
vulnerable davant la malaltia produïda pel SARS-
CoV-2 que presenta un pitjor pronòstic per la 
seva comorbiditat, les síndromes geriàtriques 
i la fragilitat associada a l’envelliment, havent 
estat definida la pandèmia com una emergència 
geriàtrica. Observant que la salut psicològica 
i emocional de moltes persones està sent 
seriosament afectada, la Llar de Persones Grans 
hem pres la decisió, amb l’autorització del 
Govern Local de l’Ajuntament, de realitzar una 
obertura de forma restringida de 3 hores diàries 
(de 10 a 13 h) i de dilluns a divendres com 
a prova pilot.

Aquesta obertura que l’hem definit com a 
“terapèutica”, evitarà moltes conseqüències 
negatives produïdes per la inactivitat física i el 
deteriorament cognitiu per haver deixat de fer 
activitats d’estimulació, com tallers, tertúlies, etc.

Durant el mes de març hem condicionat l’espai 
de la cafeteria amb un estricte protocol de 
seguretat higiènic-sanitari per prevenir la 
transmissió i la infecció per Covid-19 a totes les 
persones que vinguin al local.

Hem iniciat les activitats durant el mes de 
març només amb el taller de memòria i treballs 
manuals (pintura, etc.) complint les distàncies 
interpersonals i altres recomanacions del protocol.
En el mes d’abril tenim previst incorporar noves 
activitats que no comportin interacció entre 
persones, com per exemple: pintar amb l’ànima.

Uns serveis molt sol·licitats són els de perruqueria 
i podòloga també previstos d’iniciar aviat.
Confiem poder fer altres activitats a mesura que 
avanci l’estratègia de vacunació col·lectiva per a la 
immunitat de grup.

Volem transmetre un missatge d’esperança 
i una forta abraçada a totes les nostres sòcies 
i socis.

Ens trobeu a: 
htpp//www.tiny.cc/aeutimo 

(tríptic informatiu del trimestre)
aulauniversitariatimo@gmail.com

T. 686 174 006
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A l’Aplec de la Mare de Déu de l’Alegria del 
dilluns de Pasqua, no hi ha faltat mai la Cobla 
per tocar les sardanes esperades per tots 
els sardanistes i els dels pobles propers que, 
eufòrics, s’apropen a l’ermita per dansar al so de 
la cobla i convertint-lo així, al llarg de més de cent 
anys, amb l’aplec de sardanes més festiu 
del Maresme i Barcelonès.

Les cobles que han amenitzat l’aplec els darrers 
anys, han sigut la “Cobla Iluro” i la “Cobla Premià” 
que a més d’interpretar sardanes balladores, 
han posat el punt final tocant sardanes 
dedicades a la Verge, com “l’Aplec de l’Alegria” 
del compositor Tomàs Gil Membrado 
i “La Verge de l’Alegria” del compositor 
badaloní Salvador Simon i Donatiu.

L’any 1970, el compositor Francesc Mas Ros, 
assidu assistent a l’Aplec de l’Alegria, 
va escriure la sardana “Tiana” que va dedicar 
als amics sardanistes de la població i que sona 
a totes les ballades que es fan a la vila.

A l’apartat de tradicions de l’aplec, hi trobem la 
més dolça, amb les típiques “Coques” de brioix, 
fruites i pinyons, amarades d’aromes d’anís i ratafia 
que junt amb la benedicció de la Verge, 
fa que amb una no en tinguem mai prou!!!

Volem recordar també el sorteig que es fa durant 
l’aplec, que antigament el premi era un esperat 
“Xai” i darrerament són diners en metàl·lic que 
sempre venen bé.

Amb el pas dels anys, l’aplec de l’Alegria que durava 
matí i tarda, celebrant-se al migdia les amicals 
“costellades” i que probablement per la prohibició 
de fer foc al camp, després de dinar no s’hi pujava 
de nou, s’ha limitat a la ballada del matí. 

Per a l’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana 
l’Aplec de la Mare de Déu de l’Alegria és un 
espai de trobada per a tianencs i tianenques i 
desitgem que tothom es faci seva aquesta diada 
tan esperada i que volem poder celebrar molts 
anys més!!!

L’APLEC DE L’ALEGRIA, TRADICIÓ TIANENCA 

Fotos publicades al Facebook “Tiana recuperant la història”
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visctiana

Les concentracions de suport i reivindicació per la llibertat dels presos i exiliats polítics 
catalans es faran el primer dilluns de cada mes a les 19.00 h a la Plaça de la Vila. 
ORGANITZA: ANC TIANA I ÒMNIUM CULTURAL.i

ELS 
DIMARTS
De 7.00h a 14.00h 

Parc de l’antic 
camp de futbol  

Mercat setmanal. 
ELS 

DISSABTES
De 10.00h a 14.00h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

FINS AL 23 D’ABRIL
Es poden presentar els treballs 

per a la XXXVIII MOSTRA LITERÀRIA 
DE TIANA, 

a l’adreça electrònica: 
mostraliterariatiana@gmail.com 

@_ohana_yoga

@pep_montes2

@august.heinrici

@carlosmarzo_

@bymariorovira

@drews32

@chupirubia78

@escolafestritia
na

@fembike.tiana

@oriolparis

@hortsdelaleg
ria

DEL 19 AL 24 D’ABRIL
BIBLIOTECA CAN BARATAU 

LLIBRE GEGANT  
Porta a la biblioteca el teu conte 

per fer el llibre gegant i emportat una 
bosseta per fer titelles de Sant Jordi. 

Més informació a la biblioteca. 

DIJOUS 1 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora del conte: Els calaixos del cel, 
a càrrec d’Ada Cusidó. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 
Inscripció prèvia a la biblioteca. 

DIMARTS 6 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública online.
18.30 h Conferència online  
El siglo de la estupidez, 
a càrrec de Marcos Eguiguren. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó. 
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari online.

DIJOUS 8 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Club du livre virtual: Trois femmes puissantes, 
de Marie Ndiaye.  
Coordina: Enriqueta de la Fuente. 
Inscripció prèvia a la biblioteca.

DIVENDRES 9 
17.30 h Biblioteca Can Baratau  
El club infantil del gomet vermell virtual: 
46 poemes i 2 contes, de Joana Raspall, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

DISSABTE 10 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: Estimulació musical per a 
infants, a càrrec d’Aina Camps. 
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

DIMECRES 14 
18.30 h Biblioteca Can Baratau
Booklife, taller de biblioteràpia: 
Avorriment, a càrrec de Laura García. 
Cal reservar plaça a: 
www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-
de-tiana

DIJOUS 15 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora del conte: El drac del riu, 
a càrrec d’Eva Gonzàlez. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.
18.30 h Conferència online  
Fonaments físics del GPS, 
a càrrec de David Jou. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó. 

DISSABTE 17 
18.00 h Pista de l’escola Tiziana  
Espectacle de circ: Ven, 
a càrrec de la Cia. Si Seulement. 
Reserva d’entrades gratuïtes a: 
www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-
de-tiana 
Activitat emmarcada en el Dia mundial 
del circ.

DIUMENGE 18 
de 10.30 h a 14.00 h Obrador de Melmelària  
(C. Sant Isidre, 13 B). 
Taller: Maridatge de formatges i melmelades. 
Informació i inscripcions a: 
melmelaria@gmail.com o al t. 654 106 465
12.00 h Pista de l’escola Tiziana  
Espectacle de circ: Circ Filixic, 
a càrrec de la Cia. Filigranes. 
Reserva d’entrades gratuïtes a: 
www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-
de-tiana 
Activitat emmarcada en el Dia mundial 
del circ.

DIUMENGE 25 
12.00 h Parc del Doctor Mascaró
d’acords. Cicle de concerts en format petit.
Reserva d’entrades gratuïtes a: 
www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-
de-tiana
Organitza: Bandabòlit.

DIMECRES 28 
18.30 h Biblioteca Can Baratau
Booklife, taller de biblioteràpia: 
Soledat, a càrrec de Laura García. 
Cal reservar plaça a: 
www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-
de-tiana

DIJOUS 29 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Book’s club virtual: The old man and the sea,  
d’Ernest Hemingway. 
Coordina: David Requena. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

DIVENDRES 30 
19.00 h Sala d’Exposicions
Club de lectura: Sortir a robar, 
de Per Petterson. 
Coordina: Toni Sala. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.
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Els boscos estan en un estat d’abandonament 
lamentable i, si no actuem, només és qüestió de 
temps que es repeteixi el drama viscut l’agost 
de 1994.

Tiana té 790 hectàrees de zona forestal dins del 
parc de la Serralada Marina. El manteniment 
de franges de seguretat que colinden amb 
zones urbanes té un cost que va dels 500 euros 
fins els 1200 euros per hectàrea. Cal pensar 
actuacions que ens permetin evitar els incendis 
i abarateixin els costos. En aquest sentit, la 
promoció de “ramaderia lligada a la terra” 
és una activitat de dinamització agrària que 
podria formar part principal de la política 
forestal del municipi.

En aquest tipus de ramaderia les cabres 
consumeixen el sotabosc (biomassa) i el 
transformen en productes alimentaris de 
primera qualitat. Els ramats fan la funció de 
desbrossadores naturals, contribueixen també a 
potenciar la biodiversitat, a mantenir el paisatge 
i arrelar l’activitat laboral de la gent al territori.
 
A Tiana hi ha dues iniciatives de ramaderia 
lligada a la terra en marxa: La del Franc i família 
i la del Francesc de Ca l’Andreu.
 

En Franc i família viuen cabrejats, però el seu 
és un cabreig escollit. Des de fa anys pastura 
la Serralada de Marina i des del 2020 junt amb 
gent de Tiana, batalla per impulsar un nou ramat 
permanent que mantingui nets boscos i rieres 
del municipi. Un desig que aviat podria ser una 
realitat si la iniciativa troba els aliats necessaris 
per fer-la possible.
En Francesc de Ca l’Andreu es troba a les portes 
d’impulsar de nou una iniciativa al paratge 
conegut com a Nou Pins i que inclou les 
finques forestals de les masies de Can Cirera 
i Ca l’Andreu: un ramat mixt de rucs i vaques 
de l’Albera. Aquests herbívors tenen una dieta 
complementària i tindran sens dubte un molt 
bon efecte en la reducció de vegetació seca quan 
arribi l’estiu.

Amb el canvi climàtic en marxa, el proper gran 
incendi 30-30-30 (més de 30 graus centígrads, 
vent superior als 30km/h i humitat relativa 
propera al 30%) arribarà tard o d’hora. 
Ni helicòpters ni camions de bombers hi podran 
fer res. Els experts en incendis saben que els 
boscos s’apaguen a l’hivern, i els ramats poden fer 
de bombers preventius. Només una bona gestió 
forestal preventiva pot fer que aquest incendi no 
sigui catastròfic del tot. Depèn de nosaltres.

RAMATS AL BOSC:
UNA OPORTUNITAT INAJORNABLE PER TIANA

“Vacances en Pau” és un programa de 
sensibilització política i social, organitzat 
i coordinat pel Ministeri de Joventut de la 
República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), 
la Delegació del Front Polisari a Catalunya 
i les Associacions i ONGD solidàries amb 
el Poble Sahrauí.

El 27 de febrer es van complir 45 anys de la 
proclamació de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD), una commemoració a 
la qual es van sumar els municipis socis de la 
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris 
amb el Poble Sahrauí. Tiana va ser un d’ells.

Gràcies al projecte “Vacances en pau”, Tiana ha 
col·laborat en diverses ocasions amb el poble 
sahrauí compartint les vacances d’estiu amb nens 
i nenes que han vingut a passar els mesos de 
juliol i agost al poble. Una acollida que ha permès 
conèixer la realitat dels campaments de refugiats, 
facilitar l’apropament entre les dues cultures i 
crear vincles familiars que perdurin en el temps.
És el cas de la família de l’Àgata amb la Fatimetu, 
la nena que han acollit durant 4 estius. 
L’últim, l’any 2019, va poder venir acompanyada 
del seu germà. Avui dia encara es comuniquen 
per telèfon i cada vegada que poden envien algun 
tipus d’ajuda a ella i la seva família: diners, caixes 
amb menjar, roba i medicaments. 
Amb el confinament, però, han tancat fronteres 
i han limitat molt aquests enviaments: només 
poden enviar diners o bé comprar online en una 
botiga que està situada als campaments i que els 
hi fan arribar els productes. 

La franja d’edat per participar en el programa, 
però, està limitada a 12 anys, i la Fatimetu ja els ha 
sobrepassat. “Fas un lligam amb ells com un fill 
teu més, i pels meus fills és com una germana 
més”, explica l’Àgata. Tot i això, espera poder 
tornar-la a veure, ja sigui visitant-la o ajudant-la 
a aconseguir un visat quan compleixi els 18 anys. 
“Són apatriats, no tenen nacionalitat, i no tenen 
accés a un passaport si no és pagant un visat 
algerià” explica. 

A part de l’acollida durant l’estiu, l’Àgata, amb el 
seu marit i els seus fills, han pogut anar a visitar 
en primera persona la realitat dels campaments 
de refugiats i de la família de la Fatimetu. 
Una oportunitat que ofereixen des de “Vacances 
en pau” i que han aprofitat ja dos cops. 

“Tenen unes cases de fang que se’ls hi 
desmunten en època de pluges, a la zona on viu 
la família de la Fatimetu no tenen llum corrent 
i funcionen amb plaques solars o bateries de 
cotxes” explica. 

Per a ells, ha sigut “una experiència brutal 
per les dues parts, l’experiència que t’emportes, 
conèixer la seva realitat, aprendre mútuament 
l’un de l’altre, és molt profunda, maca 
i intensa.” 

El seu lligam perdura, però hi ha acollides 
que no funcionen, sigui perquè el nen o nena 
no s’adapta o perquè els costa comunicar-se 
amb les famílies i que aquesta comprengui 
els seus costums. L’Àgata afirma que tenir fills 
ajuda, perquè tenen algú més proper amb qui 
relacionar-se i compartir experiències. Tot i això, 
anima a tothom que s’estigui plantejant formar 
part d’aquesta experiència a provar-ho. “És una 
experiència d’aprenentatge i de vida que et 
queda per sempre”. Cada acollida és diferent, però 
l’Àgata aconsella “tenir molt de respecte, molta 
paciència i molta alegria”. 

VACANCES EN PAU. TIANA AMB EL POBLE SAHARAUÍ
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El subministrament d’aquestes bosses suposa 
aproximadament uns 11.000 € anuals. A part del 
cost d’aquest material, cal valorar el cost associat 
al servei de substitució de les bosses de l’interior 
de les papereres i ompliment dels dispensadors 
de bosses per la recollida d’excrements, tot això 
suposa més de 12 h d’un vehicle i un operari que 
realitzen aquesta tasca cada setmana. 

Aquests dispensadors també suposen un cost 
elevat de manteniment i reposició a causa del 
deteriorament derivat d’accions incíviques.
Valorats tots aquests motius, i tenint en 
compte que la responsabilitat de recollir 
aquests excrements és dels propietaris, s’ha 
considerat deixar de subministrar bosses per 
aquesta finalitat a partir del dilluns 3 de maig. 

A partir d’aquesta data doncs, es deixaran 
d’omplir els dispensadors de bosses per a la 
recollida d’excrements i es demana als propietaris 
de gossos que siguin responsables de la recollida 
dels excrements a la via pública. També es preveu 
la retirada d’aquests dispensadors que anirà 
condicionada a la instal·lació d’una paperera 
de les convencionals en aquells punts on sigui 
necessari. Amb aquesta acció es podran dedicar 
aquests recursos a accions de millora de la 
neteja viària.

A partir d’aquesta data es disposarà de manera 
gratuïta a les dependències municipals 
de necessers canins per transportar rotlles 
de bosses per la recollida dels excrements 
per tots aquells propietaris de gossos que 
en requereixin. Es facilitarà aquest material fins 
a esgotar existències.
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LA RESPONSABILITAT DE TENIR UN GOS

Gaudir d’una Tiana més neta és responsabilitat de tots.

Tenir un gos implica una sèrie de 
responsabilitats amb el nostre animal i els 
nostres veïns. És important tenir-lo censat 
a l’Ajuntament, un tràmit fàcil i que no ens 
suposarà cap mena de cost i que aviat estarà 
disponible des del portal web tiana.cat. 

També ens serà molt útil Identificar-lo amb un 
xip homologat, en alguna de les modalitats que 
existeixen perquè en cas de pèrdua de l’animal 
ens pugui ser més fàcil recuperar-lo. També caldrà 
portar-lo sempre lligat amb cadena, corretja o 
collar quan el passegem pels carrers o espais 
públics i disposar d’una acreditació en cas de tenir 
un gos potencialment perillós.

Una de les problemàtiques lligada als gossos són 
els excrements i orins a les vies i places públiques. 
És una responsabilitat i obligació per part dels 
propietaris recollir-ne els excrements. 

L’ordenança de convivència ciutadana en el seu 
article 32.1 recull que “dels danys o afectacions 
a persones i coses, i de qualsevol acció 
d’embrutiment de la via pública produïda pels 
animals, en són directament responsables els 
seus propietaris.” També l’ordenança municipal 
sobre tinença d’animals de companyia contempla 
a l’Article 27, que embrutar les vies públiques 
i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels 
ciutadans amb deposicions fecals de gossos 
està tipificat amb sancions d’entre 100 i 400 €.

Des de l’àrea de medi ambient s’han anat 
instal·lant papereres amb dispensador de bosses 
per a la recollida d’excrements de gossos als 
espais públics. 

La Regidoria d’Esports conjuntament amb la Llar de 
Persones Grans ha creat el programa MATINS ACTIUS 
amb l’objectiu de fomentar hàbits i estils de vida 
saludables i actius. 

MATINS 
ACTIUS

DLL DE 10.45 H 
A 11.45 H

Gimnàstica 
de manteniment 
al Parc de 
Can Puigcarbó

Fitness indoor: 
en horari 
d’obertura 
de la Llar de 
Persones Grans.

DT D’11.00 H 
A 12.30 H Petanca

Fitness indoor: 
en horari 
d’obertura 
de la Llar de 
Persones Grans.

DM DE 10.45 H 
A 11.45 H

Gimnàstica 
de manteniment 
al Parc de 
Can Puigcarbó

Fitness indoor: 
en horari
d’obertura 
de la Llar de 
Persones Grans.

DJ D’11.00 H 
A 12.30 H Petanca

Fitness indoor: 
en horari
d’obertura 
de la Llar de 
Persones Grans.

DV

Fitness indoor: 
en horari
d’obertura 
de la Llar de 
Persones Grans.

Nova incorporació al mes de maig de 
passejades saludables dinamitzades 
pel Club Excursionista de Tiana.

El programa consisteix inicialment en la promoció de diferents activitats físico-esportives 
dinamitzades de forma gratuïta, tot i així, els participants cal que s’inscriguin a l’activitat 
seleccionada i reservin cita prèvia per poder participar, per tal de garantir el compliment 
de la normativa covid-19.

GIMNÀSTICA 
DE MANTENIMENT 
OUTDOOR: 
Activitat grupal que consisteix 
en l’execució d’exercicis de 
tonificació i manteniment 
dinamitzats per un tècnic 
esportiu de Duet, 
que utilitzarà els elements 
esportius instal·lats al Parc 
de Can Puigcarbó i d’altres 
que proporcionarà Duet. 
Inscripcions i cita prèvia:
Duet Sports Jordi Marí Tiana.
T. 934 97 03 09
Grup i aforament limitat.

PETANCA: 
Activitat esportiva on es 
promociona l’esport de la 
petanca a càrrec del Club 
Petanca Tiana.
Inscripcions i cita prèvia: 
Llar de Persones Grans.
T. 934 652 945 
esplai@llartiana.cat 
Grup i aforament limitat.

Dinamitzat per 
Duet Sports 
Jordi Marí amb la 
col·laboració de la Llar 
de Persones Grans.

Amb la col·laboració 
de la Llar de 
Persones Grans.

FITNESS INDOOR: 
Sala de fitness de la Llar de 
Persones Grans equipada 
amb màquines per treballar 
cardiovascularment i tonificar 
la musculatura. 

Relació de màquines:

Cal ser soci de la Llar 
de Persones Grans 
per fer-ne ús. 
Cal inscripció 
i cita prèvia.

1 Cinta de córrer manual
1 Cinta de córrer elèctrica
2 El·líptiques (una de propera incorporació)
3 Bicicletes horitzontals
1 Bicicleta vertical (propera incorporació)
1 Màquina de politges per a musculació 

Des de l’Ajuntament de Tiana es vol agrair a Duet Sports Jordi 
Marí, a la Llar de Persones Grans, al Club Petanca Tiana i al 
Club Excursionista de Tiana la col·laboració en el projecte.

EL 3 DE MAIG, AQUEST DISPENSADOR 
DEIXARÀ D’EXPENDRE BOSSES
Fent això, es disposarà d’11.000 euros 
més a l’any que s’invertiran en millorar 
la neteja viària.

Ordenança de neteja de la Via pública (Article 32.1). 
“Dels danys o afeccions a persones i coses, i de qualsevol acció 

d’embrutiment de la via pública produïda pels animals en 
són directament responsables els seus propietaris”.
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Esquerra republicana de Catalunya: 
Un partit amb 90 anys d’història i un únic 
objectiu: fer una República catalana lliure, 
justa i pròspera al costat de la gent.

Durant la dècada dels anys ’30, tant Europa 
com gran part del món occidental, inclosos 
l’Estat Espanyol i Catalunya, entren en 
una etapa de canvis i inestabilitat. 
Les democràcies liberals han entrat en crisi 
i com a conseqüència neixen nous 
moviments que faran canviar encara més 
el mapa europeu.

Diferents moviments socials de l’època 
marcaran el naixement d’Esquerra 
Republicana de Catalunya amb uns 
idearis que són ben presents avui en dia: 
Antimilitarisme, federalisme, feminisme, 
independentisme, laïcisme, 
i el republicanisme

El 18 i 19 de març del 1931 es va fundar 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 
un partit que es regeix pels principis de 
justícia social, republicanisme i llibertat 
nacional de Catalunya el partit en actiu més 
antic del país i just ara, noranta anys després 
estem a punt d’assolir la presidència de la 
Generalitat de Catalunya.

Va ser un període convuls: 
· Companys va proclamar la República des del 
balcó de l’Ajuntament de Barcelona.
· Francesc Macià va proclamar la República 
catalana dins de la Federació Ibèrica des del 
balcó del Palau de la Generalitat.
· Es va reinstaurar la institució d’autogovern 
que havia estat dissolta el 1714 amb la pèrdua 
de sobirania nacional arran del Decret de Nova 
Planta, es va aprovar un Estatut d’autonomia... 
· El triomf de les candidatures republicanes 
també va tenyir les grans ciutats de la resta 
de l’Estat. Unes municipals que, de facto, 
es converteixen en un plebiscit sobre la 
monarquia d’Alfons XIII, que marxa del país 
dos dies després.
 
Celebrem que després de 90 anys i tants 
embats repressius i difícils i repressius, ERC 
segueix treballant amb el mateix esforç 
i convenciment com aleshores.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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RCONNECTA AMB EL PSC

Les tesis de ruptura i crispació tenen els dies 
comptats. Cada cop més la ciutadania contacte 
amb nosaltres per conèixer de més a prop el nostre 
projecte polític a Tiana. Un projecte jove i fresc basat 
en quatre eixos principals que despleguen la nostra 
acció política i sempre des de l’òptica municipal.   

Des del progrés i justícia social, l’educació, 
la cultura i l’ecologia marquen el ritme del 
present i del futur a la vila. Perquè per nosaltres 
l’important ets tu, la teva família i Tiana.

L’únic projecte vàlid a Tiana és aquell que aborda 
i acaba amb els problemes dels ciutadans. 
I aquest és el teu i el nostre. 

Tot això implica tanmateix conèixer a fons la vila, els 
diferents barris i des de totes les òptiques possibles. 
Conèixer què passa a Tiana, què preocupa a la 
ciutadania, ser capaç de percebre els canvis socials, 
tenir en compte les diferents sensibilitats i interessos 
i fomentar la participació real per tal d’arribar a 
decisions compartides amb els diferents agents 
socials i només es pot fer des de la complicitat 
i des de l’acostament directe a les persones.

Ha sigut un any duríssim de gestionar amb un 
aprenentatge constant per guanyar la batalla al 
virus i la nostra vila pogués avançar. Mentrestant 
hem seguit amb la cerca d’acords dels projectes 
que s’han de materialitzar durant aquesta 
legislatura. Tampoc ha sigut fàcil, ja que diferim 
amb els socis de govern en algunes qüestions.

No obstant, seguim implicats en la lluita contra 
la pandèmia i el dia a dia del poble perquè la 
família tianenca exigeix que no ens aturem.

Fem un últim prec. Per a fer front a la crisi sanitària, 
ho hem de fer plegats i continuar seguint les 
restriccions i les recomanacions que ens venen 
de diferents administracions supramunicipals. 

S’ha complert un any des de l’inici de la 
pandèmia i no volem deixar d’agrair el suport 
i animar a seguir amb el comportament i 
compromís exemplar que els veïns i veïnes 
de Tiana segueixen demostrant.
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La retirada d’atribucions i el posterior cessament 
per part de l’alcaldessa del regidor d’Urbanisme 
ha portat el nostre partit a trencar la coalició 
de govern que havíem acordat amb Esquerra 
Republicana.

Fins fa uns mesos hi havia hagut una bona 
entesa tant amb l’alcaldessa com amb la resta 
de companys regidors, cosa que va permetre 
afrontar uns mesos molt complicats i colpidors, 
com va ser el primer confinament i tots els 
problemes que es van haver d’afrontar per 
primera vegada. Creiem que van ser uns  
moments en els quals tot el govern va fer pinya 
i amb confiança mútua es van anar afrontant  
els reptes que sorgien diàriament.

Pels fets que ja s’havien explicat en la darrera 
revista del mes de març, s’han generat uns  
recels i unes desconfiances tan grans que han 
posat el nostre partit en l’atzucac de tenir un 
regidor al govern i l’altra a l’oposició. Per aquest 
motiu, per coherència i per solidaritat,  
la regidora de Cultura també ha sortit del govern 
i ha deixat la tinença d’alcaldia i la cartera que 
tenia assignada, d’acord amb la votació que va 
fer l’assemblea del partit. 

Ambdós regidors han treballat amb il·lusió,  
amb constància i sempre pensant en fer el 
millor per al poble. En aquests moments tenien  
damunt la taula un seguit de projectes que ara 
des de l’oposició continuaran treballant 
i defensant perquè no quedin aturats.

Des del govern de l’Ajuntament o des de 
l’oposició sempre buscarem i donarem suport 
a la millor iniciativa per al bé del poble.

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

UN FULL WORD I MOLTS INTERROGANTS 
SOBRE EL CINEGATE DE TIANA
El desembre passat es van iniciar les obres d’un cine 
a la Sala Albéniz sense contractació pública i al marge 
del procés de pressupostos participatius que hi havia 
en marxa. Les obres es contracten a dit, evitant la 
licitació pública i la lliure competència preceptiva. 
En el moment que es té coneixement que una part de la 
instal·lació del cine ja s’ha executat, el govern municipal, 
format en aquell moment per ERC, PSC i Junts per 
Catalunya, es defensa dient que el finançament s’ha fet 
a través d’una donació del regidor d’Urbanisme. 
La donació, però, a dia d’avui, no ha estat acceptada 
per la Junta de Govern Local i, per tant, no és vàlida. 
Des del mes de desembre fins a avui els fets s’han anat 
coneixent en comptagotes. En bona part, per l’acció de 
control de govern de Junts per Tiana. Però continuen 
molts interrogants oberts. L’alcaldessa va decidir obrir 
una investigació al regidor d’Urbanisme, però, qui 
l’investiga a ella? Hi ha un fet rellevant. El dia abans de 
començar les obres de la instal·lació sonora del cine a 
la Sala Albéniz, amb la proposta de cine al llindar de 
quedar fora dels projectes guanyadors dels pressupostos 
participatius, l’alcaldessa, segons ha admès ella mateixa 
al ple municipal, entra vots de manera irregular a la 
plataforma de votació. Eren vots recollits per Whatsapp 
pel regidor d’Urbanisme al marge del procediment 
establert. Les dades es van recollir en un full Word 
fent saltar pels aires totes les garanties de traçabilitat, 
integritat, seguretat, confidencialitat i privadesa que 
exigeix un procés de votació com aquest. Aprofitant un 
perfil d’administradora del sistema, que tots els tècnics 
consultats consideren que un càrrec polític no hauria de 
tenir, el 13 de desembre, un dia abans de començar les 
obres del cine, l’alcaldessa entra les dades de 20 votants 
apuntades al full Word. 19 dels 20 votants escullen l’opció 
del cine. 
El 12 de març, amb un expedient obert, l’alcaldessa cessa 
el regidor d’Urbanisme. Això provoca el trencament 
del pacte de govern per part de Jxcat, que ha deixat en 
minoria ERC i PSC, sense que l’alcaldessa hagi donat 
explicacions públiques.
Per què l’alcaldessa entra vots pel cine de manera 
irregular el dia abans de començar les obres? Quins 
regidors sabien que anaven a començar les obres del 
cine? Des de quan ho sabien? Qui va autoritzar les obres? 
Preguntes ara mateix sense resposta.

El que sabem i el que no sabem del cas, i tota 
la documentació de la que disposem, ho podeu 
consultar a juntstiana.cat/cinegate



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, promoció econòmica 
  i participació ciutadana, educació i comunicació.
• Telèfon: 93 395 50 11 · martorellcm@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. ALBERT SALES CASTELL 
• Primer Tinent d’Alcaldia. 
• Ecologia, biodiversitat i energia verda, 
  espais naturals, esports, relacions institucionals 
  i protocol. 
• Telèfon: 93 395 50 11 · salescal@tiana.cat
• Partit polític: PSC Tiana.

SRA. MARTA GUÀRDIA PUJADES
• Segona Tinenta d’Alcaldia. 
• Cultura i patrimoni i cicles de vida.
• Telèfon: 93 395 50 11 · guardiapm@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana. 

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

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

SR. MATEU HERNÀNDEZ BOSCH
• Regidor sense delegació.

 

SR. JAUME DARBRA MUÑOZ
• Regidor de transparència i administració 
  electrònica, seguretat ciutadana i civisme, 
  hisenda, OAC i arxiu municipal 
  i memòria històrica.
• Telèfon: 93 395 50 11 · tiana.jaumedarbra@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

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

SR. ISAAC SALVATIERRA PUJOL 
• Portaveu de Junts per Tiana. 
  isaac@juntstiana.cat      

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

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

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

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

18 19

FARMÀCIES DE GUÀRDIA ABRIL 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 CAPDEVILA  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  C. 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 · Av. President Companys, 45-49 · Tel: 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 7 D’ABRIL
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 14 D’ABRIL
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 21 D’ABRIL
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 28 D’ABRIL
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
BRUFAU MAQUA CIRICI CIRICI

5 6 7 8 9 10 11
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU MEDRANO CIRICI CIRICI

12 13 14 15 16 17 18
ESPINÀS MAQUA BRUFAU MEDRANO CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

19 20 21 22 23 24 25
MAQUA BRUFAU MEDRANO CAPDEVILA CIRICI MAQUA MAQUA

26 27 28 29 30
BRUFAU MEDRANO CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS
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