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l’editorial

MOLTES GRÀCIES!

Probablement, aquesta serà la meva darrera 
editorial com a Alcaldessa durant aquesta 
legislatura. Les normes del funcionament polític 
han permès (sempre ho han fet) que es presenti 
una moció de censura. Un fet legítim, i molt més 
desitjable que no pas atacs, desqualificacions 
o calumnies executades amb el propòsit 
d’aconseguir un desgast polític.

Així doncs, han estat tres anys de molta feina, 
moltíssima. Tres anys marcats per aquesta 
maleïda pandèmia que es resisteix a marxar 
definitivament, i que sense cap mena de dubte ho 
ha condicionat tot. Però tot i els moments difícils, 
estar al capdavant de l’alcaldia m’ha permès 
treballar amb molta gent i mirar d’aportar el grau 
de solució més alt possible. De fet, és possible que 
molts dels que ara esteu llegint aquestes línies, 
us hagueu reunit amb mi durant aquest temps. 
Espero, sincerament, haver-vos pogut ajudar.

No sé si és una virtut o un defecte, però sóc molt 
perseverant. Altres en diran tossuda, d’acord. Per 
això em reafirmo en la meva manera d’entendre 
la política municipal, basada en el diàleg, la 
participació, la pulcritud legal i el contacte amb 
la ciutadania. Així com la meva idea de com ha de 
ser Tiana. Un poble participatiu, segur, un poble 
verd i viu, i sobretot un poble obert i modern que 
doni cabuda a tots els seus ciutadans i ciutadanes, 
lluny d’endogàmies antigues de vila petita. I tot 
això aixoplugat sota el paraigua feminista.

Per acabar vull donar-vos, a totes i a tots, les 
gràcies per haver tingut l’honor de representar-
vos al capdavant de l’Ajuntament de Tiana.

Salut, república i feminisme!
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SR. ISAAC SALVATIERRA PUJOL 
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• Regidora de Junts per Tiana. 
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SRA. SUSANNA CAPELL AGUAYO 
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• Regidor de Junts per Tiana. 
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Marta Martorell
Alcaldessa de Tiana
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  iOS: http://bit.ly/M7TianaiOS
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de cara

Quina és la teva relació amb Tiana? 
Jo vaig començar fent teatre a Montcada i quan 
vaig venir a viure a Tiana va ser curiós, perquè va 
venir un senyor que no coneixíem de res i que li 
va agradar molt la nostra obra i ens va demanar 
si li podíem deixar el text de l'obra perquè no el 
trobava per enlloc, i curiosament era director a 
Tiana. Va explicar que estava preparant una obra i 
si volíem participar, i així vam començar la història 
amb Tiana. He estat als Nou Pins i col·laborant 
també amb l'Agrupació uns 35 anys. El teatre 
amateur té una altra onda, tu has de fer els 
decorats, els has de traslladar, muntar, desmuntar, 
tot ho fem nosaltres i això a mi, com sóc del món 
de la construcció, no em venia de nou. Vam anar 
tirant i vam muntar un concurs, fèiem musicals 
i hem estat pràcticament a totes les obres.

També estàs amb altres associacions de Tiana?
Sí, estic al CET, el club excursionista de Tiana. 
Sóc un tastaolletes, m'agrada estar a tot arreu. 
Molts dijous sortim a caminar pel territori català 
i ens ho passem d’allò més bé.

tiana’t

Com arribes a protagonitzar aquesta 
pel·lícula? 
La directora, Neus Ballús, volia lampistes 
professionals, no actors per aquesta pel·lícula i 
va fer proves al gremi d'electricistes. Va demanar 
permís i entrava a les classes del gremi quan 
feien classes. Anava mirant i va veure a més de 
mil lampistes possibles i a partir d'aquí va fer un 
cribratge i entrevistant als que més li esqueien, 
i al final va arribar a escollir el Valero, que és de 
Mataró i el Mohamed que és de Cornellà. 

Però també buscava algú que estigués a 
punt de jubilar-se o jubilat i a través d'una 
amiga comuna que tenim que té un estudi 
d'interpretació a Barcelona, li va comentar que 
necessitava un lampista, i com que jo li havia 
fet la instal·lació elèctrica tant a casa seva com 
a casa dels seus pares, va pensar en mi, que a 
més de lampista havia fet teatre. La Neus em 
va telefonar i primer jo pensava que ho deia de 
broma, però al cap d'un temps em va tornar a 
trucar i em va dir si ho tiràvem endavant 
i vaig apuntar-m'hi. 

I així va començar tot. Jo li vaig dir que si volia fer 
una pel·lícula amb mi, que s’ho pensés bé, que jo 
fent teatre era molt dolent aprenent-me els texts, 
i em va dir que no hi hauria text, que confiés en 
ella i així va anar. 

Que ha durat tot aquest procés? 
Ella va començar fa sis anys amb aquesta 
història, però amb nosaltres a partir de què ens 
vam conèixer, hem estat tres anys, contant que 
entremig hem passat la pandèmia i tot això. 
També passava que rodàvem una setmana sí, 
una setmana no per no perdre la feina, perquè 
els altres companys havien de treballar, 
un és l'encarregat d'una empresa. Per això també 
s'ha anat espaiant, a mi també m'anava bé 
perquè estic jubilat i no em venia d'aquí i tampoc 
rodàvem tots en el mateix moment. 

També hi ha hagut prèviament uns assajos amb 
la directora i un coach que ens va anar posant 
a to, ens va anar traient les rebaves, que dic jo, 
ens va ajudar a fer una mica d'actors. Vam rodar 
primer un petit teaser, com un curtmetratge per 
presentar a diferents organismes per demanar 
possibles subvencions i després va començar tot. 

On vau rodar?
Entre Barcelona i voltants. Hi ha seqüències al 
carrer que estan rodades a Mollet, d’on és la Neus, 
també a Parets, Cardedeu, Llinars, Hospitalet. 
Tot al voltant de Barcelona.

Va ser difícil el temps de gravació?
No, perquè ens ho vam prendre com un joc. 
Només quan es repetien seqüències, que eren 
diverses vegades, tampoc era pesat, però sí 
repetitiu. En el teatre ja hi estàs acostumat, 
s'assaja molt, doncs per nosaltres era com un 
assaig. Sempre diem que ens hem divertit molt i 
ha sigut una història que ho hem fet com alguna 
cosa divertida i al final ha resultat una cosa que no 
ens ho acabem de creure. 

Sempre diem que ens hem 
divertit molt“ “
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Pep Sarrà: 
“ENS HO VAM PRENDRE 
COM UN JOC” 
Pep Sarrà, nascut a Montcada i Reixach, 
però vivint a Tiana des de fa més de 30 
anys és lampista jubilat i ha participat 
per primera vegada en una pel·lícula, 
a més fent de la seva feina de lampista. 

Va ser triat juntament amb dos 
companys més en un càsting de més 
de mil lampistes d’arreu per participar 
a “Sis dies Corrents”, de Neus Ballús. 
Un film premiat tant a nivell nacional 
com internacional. Durant tres anys 
va estar preparant la pel·lícula amb 
reunions setmanals amb la directora 
i els seus dos companys, fent classes 
d’improvisació, jocs, plantejaments 
d’escenes de rodatge etc.    

 Pep Sarrà, actor tianenc protagonista 
de la millor pel·lícula Gaudí 2022 
“Sis dies corrents"

ANY 2022ANY 1980

Anar a competir als Gaudí, per exemple, fins i 
tot ens feia una mica de pànic, perquè anàvem 
a competir amb professionals i en Valero dels 
4 actors que eren s'endú el premi d’actor de 
repartiment, en Moha també de quatre, 
s’endú el premi d'actor principal, a més el premi 
de direcció, muntatge i millor pel·lícula.

El món del cine te l'esperaves així?
No, és un món diferent. Una anècdota molt bona 
va ser quan la primera vegada que vam anar a 
rodar arriben dos camions de material, i jo al teatre 
estava acostumat a portar tot el material pels 
decorats i tothom hi col·laborava. Quan arriba el 
camió el Valero i jo vam anar a ajudar i la directora 
ens crida: “on aneu?, que vosaltres sou els actors”, 
deia. Ens va sobtar, nosaltres estàvem acostumats 
a un altre nivell. 

Jo crec que és més difícil a un actor fer de lampista 
que no en sap que nosaltres, que som lampistes 
fer d'actors, però sense saber-ho, les seqüències 
eren molt quotidianes, i a més sorprenents 
perquè no ens deien mai el que anàvem a rodar, 
tot era sorpresa. 

I els reconeixements? 
Ha estat una pel·lícula molt guardonada?
La veritat que això sí que ha estat una sorpresa, 
ens hem vist en situacions que per nosaltres eren 
noves: festival de Nantes, premis Gaudí, festival de 
cine de Valladolid, Festival de Locarno a Suïssa... 
i fins i tot presentar el film a cinemes plens de 
gom a gom. Estem súper agraïts de l’acolliment 
que hem rebut per part del públic i els premis, 
estem vivint un somni. 

Sóc un tastaolletes, m'agrada estar 
a tot arreu“ “
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l’entrevista tiana’t

En què consisteix la iniciativa “Tot per tu”?
“Tot per tu” és un projecte solidari de caire familiar 
que sorgeix fruit de la detecció al nostre fill de 
càncer infantil, als dos anys. 

Aquesta situació, desgraciadament, ens va fer 
veure la realitat respecte al coneixement i la 
recerca del càncer infantil a la Vall d’Hebron. 
A dia d’avui som afortunats perquè el nostre fill ha 
entrat en remissió, però des d’un bon principi vam 
tenir clar que volíem fer alguna cosa per retornar 
tot el que havien fet per nosaltres i per ajudar a 
tots els nens i nenes que malauradament, 
es puguin trobar en aquesta situació el dia 
de demà.

Per què amb la Vall d’Hebron?
Vam fer tot el tractament oncològic del nostre fill 
a la Vall d’Hebron, i una part també a Alemanya 
perquè tenien una cura menys invasiva. 
I en aquest període, vam descobrir que no 
existeixen tractaments específics per a infants 
i joves, hi ha medicaments que poden arribar a 
funcionar, però després també hi ha possibles 
efectes secundaris. Va ser llavors quan vam tenir 
clar que volíem intentar millorar aquesta situació. 

Quin és l’objectiu?
L’objectiu és recaptar fons per millorar la recerca 
del càncer infantil i així trobar tractaments 
específics. El fet és que com que hi ha menys 
casos infantils que d’adults, també hi ha menys 
investigació perquè no tenen ni les eines ni el 
suport, sobretot per part de farmacèutiques 
perquè és considerada una malaltia minoritària. 

Volem intentar ajudar en la recerca per trobar 
mecanismes per tal de millorar la taxa de 
supervivència entre infants. Nosaltres en 
concret estem ajudant a l’hospital Vall d’Hebron, 
al laboratori VHIR i al grup de recerca del doctor 
Josep Roma, en un estudi que han trobat una 
molècula per reduir les metàstasis en el 
càncer infantil.

Quina durada tindrà aquest projecte?
Aquest projecte estarà actiu durant tot aquest any 
2022, perquè creiem que és interessant tenir un 
inici i un final i, poder dedicar al projecte l’esforç 
i el temps que es mereix. 

Com responen els veïns de Tiana?
La gent està responent molt i molt bé. Cal dir que 
entre la pandèmia i ara la situació política en la 
qual ens trobem, és difícil, però tot i així tenim 
moltes ganes que el missatge arribi, perquè 
el càncer infantil és una realitat. I necessitem 
que tothom s’hi aboqui per trobar solucions. 
La gent ens para pel carrer i ens felicita per la 
transparència i per la naturalitat del projecte.

Quines actuacions heu desenvolupat?
De moment hem desenvolupat la campanya: 
La Llavor solidària, un targetó solidari que es pot 
plantar. A part, ara per Sant Jordi, estem fent una 
campanya específica. 

A partir de la nostra experiència de quan estàvem 
a l’hospital, hem decidit portar una sorpresa a tots 
els infants hospitalitzats o en tractament. Així les 
persones que vulguin col·laborar, podran donar 
un pack de titelles (el drac, la princesa i Sant Jordi) 
i escriure un missatge personalitzat als pacients 
infantils per tal de fer més agradable una jornada 
tan especial.

Com pot la gent conèixer i col·laborar 
amb vosaltres?
Poden descobrir i fer aportacions a través 
del nostre web: www.totpertu.online
I per a qualsevol dubte es pot escriure a: 
hola@totpertu.online

Aquesta recaptació servirà per 
millorar els tractaments actuals, 
hi haurà un profit

“ “

El càncer infantil és la primera 
causa de mortalitat en nens i nenes 
de 5 a 14 anys i la segona causa 
dels 15 als 24 anys, després 
dels accidents

“ “

Marc Vivas i Luisa Salazar: 
“HEM DE LLUITAR 
PELS PETITS, 
SOM LA SEVA VEU” 
La vida de Marc Vivas i Luisa Salazar 
va canviar el 27 de febrer del 2019. 
En Pol, el seu fill de només dos anys, 
era diagnosticat amb un càncer. 
Tres anys després, en Marc i la Luisa 
s’han decidit a impulsar una recollida 
de fons solidària per avançar en la lluita 
contra el càncer infantil. En concret 
treballen per recaptar diners per a 
l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron 
que investiga tractaments preventius 
per aturar la reproducció de la malaltia 
en nens i nenes. 

 Una família tianenca recull fons 
per combatre el càncer infantil 

DESCOBREIX MÉS 
D’AQUESTA 
INICIATIVA SOLIDÀRIA.
COL·LABORA!
ww.totpertu.online
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participació participació

L’Ajuntament de Tiana vol afavorir 
els mecanismes de participació 
i de cultura democràtica amb 
l’ajuda de les noves tecnologies 

“ “

Així, aquests tres processos serviran perquè 
persones i entitats que ho vulguin, puguin 
col·laborar en l’elaboració, el seguiment i 
l’avaluació de decisions importants del municipi, 
com inversions d’enguany, l’ús d’un nou 
equipament o la planificació urbanística de la vila.

Obrim les portes a què veïns i veïnes deliberin, 
estructuradament, sobre qüestions d’importància 
estratègica. Així, la presa de decisions es veu 
enriquida per la visió de tianencs i tianenques, 
tant a títol individual com a títol col·lectiu. 

Aquests mecanismes de participació, molts d’ells 
mitjançant les noves tecnologies, pretenen ser 
una eina eficaç com a canal d'informació, que 
permeti a la ciutadania conèixer en tot moment 
les iniciatives, projectes i polítiques que es duen a 
terme en l'àmbit local i opinar sobre elles i, d'una 
altra, que proporcioni a l'Ajuntament una valuosa 
informació sobre les seves inquietuds, 
necessitats i interessos. 

Consulta els projectes amb processos 
d'implicació ciutadana que hi ha a Tiana 
i participa-hi!

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A TIANA 
Amb els processos participatius les decisions guanyen legitimitat, representen un projecte públic 
i generen coneixement tant per a l’Ajuntament com per als veïns i veïnes.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022
Els tianencs i les tianenques poden fer 
propostes i decidir a què es destinen 100.000 
euros del pressupost municipal 2022.

Objectiu: Implicar la ciutadania en la 
participació, debat i presa de decisions sobre 
el destí d’una part dels recursos públics, 
una major transparència i eficiència en la 
gestió municipal, conèixer les necessitats 
i prioritats de la ciutadania i ajustar la 
despesa municipal tenint en compte 
aquestes necessitats.

Qui hi pot participar? Totes les persones 
majors de setze anys empadronades al 
municipi o que els compleixin al llarg del 
procés, entitats inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats i Associacions de 
Tiana, comerços ubicats al poble i consells 
municipals representats per membres de la 
societat civil poden presentar propostes i/o 
votar els projectes validats a la tercera fase. 

Calendarització:
1. Presentació del projecte i presentació de 
propostes: del 23 de març al 30 d’abril.
2. Fase interna de validació i concreció de 
propostes: de l’1 de maig al 15 de juny.
3. Fase de difusió i votació final dels 
projectes: del 16 de juny al 15 de juliol.

PROCÉS PARTICIPATIU CARRETERA 
ISAAC ALBÉNIZ
Procés participatiu per generar debat i 
intercanvi de perspectives al voltant de 
la planificació, gestió i implementació de 
programes de regeneració urbana d’una de 
les vies principals de Tiana. 

Objectiu: L’espai públic ha de tenir en compte 
la vida quotidiana i estar dissenyat per a tothom 
perquè és un lloc de convivència i integració, 
per això des de l’Ajuntament es vol que la 
ciutadania valori i participi en la transformació 
d’aquest escenari urbà per generar una visió 
de futur col·lectiva.

Qui hi pot participar? Estem treballant en la 
constitució d’un fòrum ciutadà i la convocatòria 
de taules de debat i tallers temàtics amb veïns, 
veïnes, entitats i experts en la matèria. 

Calendarització: En breu es farà públic el 
procés i les fases. 

Actualment, hem endegat tres processos participatius per fomentar la participació i la implicació 
dels tianencs i les tianenques en la presa de decisions públiques, de forma més col·lectiva, cooperativa 
i transparent. 

PROCÉS PARTICIPATIU PLA D’USOS 
DE CALS FRARES
Procés participatiu per a l'elaboració del Pla 
d'Usos que ha de regular la implantació de les 
activitats i els usos que les entitats realitzaran 
a l’espai de Cals Frares.

Objectiu: Es vol crear un canal de diàleg amb 
entitats i veïns i veïnes que faciliti l'arribada 
a consensos amb la voluntat d’amplificar 
la diversitat de perspectives sobre els nous 
locals. La proposta plantejada sorgeix de la 
importància que tindran aquests locals a la 
vida comunitària del municipi.

Qui hi pot participar? Totes les persones 
majors de setze anys empadronades al 
municipi o entitats inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats i Associacions de Tiana.

Calendarització: Una primera fase oberta a 
tota la ciutadania a través d’una enquesta en 
línia per conèixer les necessitats del municipi. 
I una segona part, pensada per treballar 
a través de dinàmiques de grup amb les 
entitats i associacions que en faran ús. 
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 ESCOLA DE MÚSCA I DANSA    
HISTÒRIA DE 3 BALLARINES I UN MÚSIC

Vaig a l’EMMD des dels vuit anys… ara ja en fa deu!

Sempre m’ha agradat la música, des de ben petita. 
Quan em vaig assabentar que feien classes de cant, 
no vaig dubtar en apuntar-me. 

Per a mi, quan estic a classe, és un moment de 
tranquil·litat i gaudi. La música m’ajuda a ser 
disciplinada, a haver de practicar amb l’instrument 
cada dia, i m’aporta molta confiança i seguretat 
quan he d’actuar davant de gent.

Durant aquests dos anys, he fet moltes activitats: 
piano, cant, combo, dansa espanyola, Grupart… 

M’agraden molt els dies d’actuació, sobretot amb 
Grupart, on mostres tot el que has estat treballant 
durant el curs. A més, fas molts amics amb qui pots 
compartir aquesta experiència a l’escenari. 

Dafne Pérez

Hola, soc la Mia i porto anant a l’escola de música 
i dansa des que tenia quatre anys. Em vaig 
començar a inspirar amb la dansa per la meva 
germana, la vaig anar a veure durant un festival 
i em va agradar. A mi ballar m'encanta perquè 
desconnecto i estic molt a gust i quan improviso 
em sento més lliure. He provat i fet de tot. 
Vaig començar per clàssic, després el hip-hop 
i acrobàcies, contemporani i fa poc vaig provar 
una classe de jazz.
 
M’agrada molt el contemporani perquè puc 
improvisar i sentir-me lliure i el hip-hop també 
perquè és més el meu estil i perquè sempre he 
escoltat música hip-hop.

El que gaudeixo més són els festivals perquè 
ensenyes el que has après durant tot el curs. 
Jo soc una mica tímida, però a l’escenari em sento 
molt segura. Aquest curs m’he apuntat a la dansa 
amb xarxa de l’Oriol Martorell i a l'institut del 
teatre per anar més preparada a les proves. 
A veure si aconsegueixo una plaça en un dels dos 
llocs. També aquest any he tingut l'oportunitat de 
formar part del grup de competició, una cosa que 
sempre havia desitjat.

I tot això que faig cada dia és per poder assegurar-
me un futur com a ballarina. 

Mia Rosés

Hola, soc la Nora, i a continuació ús explicaré la 
meva experiència a l’escola de música i dansa 
de Tiana. 

A mi m’ha agradat la música i ballar des de 
sempre, però fins que no vaig tenir tres anys no 
vaig poder apuntar-me a l’escola. Des de ben 
petita anava a esperar a la meva germana quan 
sortia de dansa i mentre l’esperava no parava de 
ballar al mig dels passadissos i, quan per fi em 
vaig poder apuntar, vaig ser la nena més feliç 
del món. Quan ballo em sento lliure, i sobretot 
molt contenta.

Actualment, faig clàssic (puntes), contemporani 
i grup de competició. També havia fet hip-hop, 
que el trobo molt a faltar, però el vaig haver de 
deixar perquè tenia molta feina de l’escola 
i d’altres extraescolars.

Ara mateix les meves activitats preferides són 
el contemporani, perquè és quan em sento 
més lliure i puc expressar els meus sentiments, 
el festival de fi de curs, perquè és el moment 
on podem ensenyar tot el que hem treballat 
i, sobretot, m’encanta el grup de competició, 
perquè estic molt orgullosa de poder formar 
part d’aquest equip, ballant en grupal i també 
tenint l’oportunitat de ballar un solo. La veritat 
és que estic molt motivada.

Per mi la dansa és una de les coses més 
importants de la meva vida, i sempre ho serà, 
i crec que tenim molta sort de tenir una escola 
municipal de música i dansa com la nostra.

Nora Marcè

Em dic Xavi, visc a Montgat, tinc catorze anys 
i porto més de la meitat de la meva vida a l’Escola 
Municipal de Música i Dansa! 

Jo tenia sis anys quan els meus pares em van dir 
que havia de triar una extraescolar i com tenia 
curiositat de com funcionava la bateria, els vaig 
dir que faria música. Així vaig començar, i al 
cap de poc en Marc, professor de bateria, em va 
animar per unir-me al combo de percussió i vam 
començar a fer petits “bolos” a diferents actes 
del poble. 

Uns anys després vaig sentir curiositat pel baix, i 
la Mercè, la directora, va aplaudir la meva decisió, 
ja que en aquells moments tenien pocs baixistes, 
i així va ser com vaig començar a practicar-lo. La 
meva passió és la tecnologia, i això va fer que en 
l’àmbit artístic triés unir-me al combo de música 
electrònica. I ara combino la música electrònica, 
la bateria i el baix.

A mi em costa molt tocar en públic, però entre 
els meus pares, la Mercè i la Sílvia sempre 
m’acaben embolicant per participar en diferents 
esdeveniments, com el 25è aniversari de l’ACEM, 
amb més de 5.000 músics, o el Bloomfest que es 
va celebrar als hivernacles (al Camí Mig d’Alella), 
amb la participació d’uns quants de grups de 
música electrònica.
 
Al final, grans experiències! 

Xavi Salazar



 Festa dels racons 
JA S’ACOSTA LA 8a 
EDICIÓ DE LA FESTA 
DELS RACONS I ENGUANY 
HO CELEBRAREM AMB 
MOLTES NOVETATS!

Hem posat en marxa el 1r concurs de cartells 
per animar a la participació de tots els tianencs 
i tianenques. El cartell guanyador serà la imatge 
d’aquesta vuitena edició i rebrà un premi de 100€ 
per gastar als comerços de Tiana adherits 
a l’ACIST! El 23 d'abril es farà públic el veredicte 
a través de les xarxes! Estigueu atents i atentes!!

Com cada any, comptarem amb la col·laboració 
d’entitats i col·lectius que fan d’aquest festival 
una festa del i per al poble! 
Volem agrair de tot cor el suport de més d'una 
vintena de patrocinis que han estat presents en 
les edicions de la Festa dels Racons.  

Animem a tothom que enguany tingui interès 
en recolzar la festa que s’hi adhereixi! 
Estem molt contentes de recuperar els carrers 
després de dos anys estranys i poder gaudir de 
nou d’aquest festival d'arts escèniques 
tan especial!

Amb moltes ganes de retrobar-nos. 
Us esperem el 14 de maig als carrers de Tiana!

Festa dels Racons

https://festadelsracons.wordpress.com/
https://www.facebook.com/festadelsracons
@FestaDelsRacons
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 La Biblioteca   
I DE NOU SANT JORDI
Arriba la nostra festa preferida!

El temps passa volant, i la prova és que ja 
tornem a ser a les portes de Sant Jordi.
Aquest any busquem lectors i lectores 
que ens ajudin a celebrar-ho participant als 
racons literaris; així que si us atreviu a llegir en 
veu alta el matí de Sant Jordi, envieu-nos un 
correu a: b.tiana.cb@diba.cat o truqueu-nos 
al 93 465 77 41.

Us convidem també a venir a les dues hores 
del conte que tenim preparades per a aquesta 
celebració:
Dijous 21 a les 18 h: La dragona bufa lletres, 
a càrrec d'En clau de clown.
Dijous 23 a les 11 h: Sant Jordi al revés, 
a càrrec de La minúscula activitats teatrals.

A més, també us convidem a participar a dues 
activitats ben especials:
Dijous 11 a les 17.30 h: Expedient panxa plena, 
el cas del llop ferotge. Fa molt de temps que 
la policia treballa en el cas del llop ferotge, 
el personatge més buscat de la literatura 
infantil. Ens ajudareu a trobar-lo? Per a infants 
de 6 a 12 anys amb les seves famílies. 
Cal inscripció prèvia. 

I dimecres 20 a les 18 h: Taller d’enigmes, 
a càrrec de Josep Maria Ibarra, 
autor de La colla del segon soterrani. 
Aprendrem a xifrar i desxifrar missatges 
i farem una gimcana d’enigmes! 
Per a infants a partir de 8 anys. 
Cal inscripció prèvia. 

Per l’abril, llibres i roses mil! 
I a la biblioteca, heu de venir!

Volem mostrar a Tiana i a fora del poble que, 
malgrat sortir d’uns mesos complicats, el nostre 
amor i la dedicació al cant coral en diferents estils 
i formacions i l’educació musical des de ben petits 
i fins a qualsevol edat, són ben vius i el nostre 
motor sempre encès.

La Coral Tianenca, la coral mixta de l’entitat, 
va arrencar les activitats participant el dies 
22 i 23 de gener a dos representacions del 
musical nadalenc Travessia un estel a l'horitzó, 
al teatre Zorrilla de Badalona.

Ara estem preparant simultàniament peces 
i repertoris diversos per a compromisos que ja 
tenim tancats al calendari i d'altres que s’aniran 
concretant els propers dies i que us anirem 
anunciant De moment ens plau comunicar-
vos que el proper diumenge 24 d’abril la 
Coral Tianenca participarà en el 43è Aplec 
Caramellaire de Sant Julià de Vilatorta.

La secció Gòspel Tiana està ampliant el seu 
repertori amb noves cançons i ritmes del gòspel 
i altres músiques tradicionals i actuals i treballant 
per millorar la nostra tècnica vocal i coral. 
Volem mostrar-vos ben aviat el resultat d’aquestes 
engrescadores sessions setmanals.

D’altra banda, com a membres de la Federació 
de Cors de Clavé i de la Federació Catalana 
d’Entitats Corals la junta directiva i altres 
membres de l’entitat participen a les seves 
assemblees generals, a jornades com la del passat 
26 de març Reflexions de futur del cant coral 
2002: Quo vadis? i tallers.
Us convidem 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, sempre en bona companyia.

Les nostres activitats es fan sempre tenint cura 
d’aplicar les mesures i els protocols de prevenció 
i d'higiene establerts pel COVID-19.

 Coro de Tiana   
2022 UN CALENDARI 
ATAPEÏT I OBERT
Totes les seccions de la Societat Coral Joventut 
Tianenca hem iniciat l’any amb normalitat 
i amb moltes ganes de reprendre assajos, 
classes i concerts, i totes han incorporat 
nous cantaires.

 Aula d'Extensió 
Universitària Timó 
L'AULA D'EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ 
ENS APROPARÀ 
AQUEST MES D'ABRIL 
A DUES CONFERÈNCIES 
RELACIONADES AMB 
L'ART I AMB LA MÚSICA
 Conferència:  

ANTONI VILADOMAT (1678-1755), pintor de la 
capella dels Dolors de Santa Maria de Mataró .
Rebem de nou a Mariona Millà, artista i 
divulgadora de l'art que amb el seu bon saber 
ens introduirà a l'obra de l'artista barroc Antoni  
Viladomat comentant una obra pictòrica que 
tenim propera a casa.
Dia: 7 d'abril
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Pau Casals, biblioteca de Montgat 

 Conferència: 
CLARA SCHUMANN, la gran dama del piano 
romàntic. 
Joan Vives, professor d'història de la música a 
l’escola ESCAC, flautista de bec, redactor i locutor 
de Catalunya Música. Com divulgador musical ens 
presentarà a Clara Schumann compositora, gran 
pianista, i col·laboradora del seu espòs, 
Robert Schumann .
Dia: 21 d'abril
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Albéniz 

SORTIDA OBSERVATORI FABRA
Amb l'ideari d'arribar a diferents àrees del 
coneixement, s'ha programat per al dia 28 d'abril 
una visita matinal a l'Observatori Fabra on es 
podran conèixer diferents instruments que 
s’utilitzen per a les mesures meteorològiques tant 
del passat com del present. 
 

Contacte: www.tiny.cc/aeutimo
aulauniversitariatimo@gmail.com
T. 93 465 56 75
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Es preveu una actuació en la part visible de la 
planta baixa, portant a terme una rehabilitació 
íntegra tant de la zona de la porxada com del 
vestíbul intern, generant noves zones d’espera i 
potenciant l’accés de la llum natural a l’interior 
de l’edifici. Es millorarà l’accessibilitat en tots 
els recorreguts de la planta baix i es connectarà 
amb la plaça amb una rampa de transició. No 
s’intervindrà en la façana, únicament es portarà 
a terme la substitució de vidres del tancament 
d’arcades per altres que millori l’eficiència 
energètica i configurin l’espai intern. 

UN NOU ESPAI D’ATENCIÓ PER OFERIR RESPOSTES 
MÉS ÀGILS I SOLVENTS A LA CIUTADANIA
L'Ajuntament iniciarà el proper 7 d’abril la reforma i ampliació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana 
(OAC). Els objectius principals d'aquest projecte són fer més funcional aquest espai, i alhora 
adaptar-lo a les noves necessitats. Actualment la distribució de l’ambient genera relacions 
limitades i espais pocs fluids i poca proximitat amb la ciutadania. 

oac oac

L’objectiu és facilitar la relació de la ciutadania amb 
l’Ajuntament. Es preveu crear un espai obert, 
il·luminat i amable mitjançant una distribució més 
oberta i concisa. La nova distribució potenciarà 
l’atenció personalitzada generant una connexió 
personal i un espai per a tràmits online al vestíbul 
d’accés àgil i confortable per aquesta tasca. 

A més, també es treballarà per redescobrir l’escala 
central i restaurar-la i ampliant l’angle de visió 
fent-la més humana i més visible com a memòria 
històrica de l’edifici.

La zona de recepció creix i permetrà gestionar millor 
l'accés a l'edifici, i disposar d'un taulell/taula d'atenció 
que millori el nivell de confort. De la mateixa manera, 
el projecte defineix un nou espai on se centralitzarà 
l'atenció online, un tipus de gestió que ha tingut un 
creixement considerable durant la pandèmia.

La millora de la qualitat en l’atenció als usuaris de l’OAC 
és un repte molt important pel govern de Tiana que té 
per objectiu incrementar l’eficàcia i l’eficiència en una 
de les prestacions que pot fer propers, transparents i 
efectius els serveis públics que s’hi presten.

Durant l’actuació s’ubicarà un mòdul a l’aparcament de la policia (part posterior de l’Ajuntament) 
al carrer Marqués de Monistrol, núm. 3, per un període aproximat de quatre mesos.

Es preveu generar un espai obert, 
il·luminat i amable mitjançant una 
distribució més oberta i concisa

“ “
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Tiana ha estat pionera en el reciclatge porta 
a porta de la fracció orgànica i en la cessió de 
compostadors a particulars. Ara estrena un nou 
model de gestió comunitària de residus en una 
prova pilot que s’ha iniciat durant el mes de 
març en el carrer Sant Antoni. La persona que 
ha ideat i començat aquest projecte és en Juli 
Gaitano, tècnic superior en gestió i organització 
de recursos naturals, mestre jardiner 
i mestre compostaire.

Aquest nou projecte busca continuar amb la 
gestió descentralitzada de la fracció orgànica però 
a nivell comunitari. Segons explica en Juli, “a Tiana 
s’ha arribat a uns percentatges de reciclatge molt 
alts i és difícil esgarrapar alguna dècima més. 
El volum de residus generats al municipi 
augmenta cada any i vam pensar en com 
podíem incidir per reduir-lo, agafant-ne una part 
i convertint-la en un recurs”.

SORGEIX A TIANA UN PROJECTE 
DE COMPOSTATGE COMUNITARI 
L’objectiu és arribar al residu zero, reduir la generació de residus per persona i millorar la recollida 
selectiva augmentant el percentatge de reaprofitament dels residus que es generen

L’Ajuntament ha cedit tres compostadors grans 
de 1000 litres a aquesta comunitat de veïns 
i veïnes on podran dipositar la seva fracció 
orgànica el dia que vulguin. Fent servir aquest 
sistema, no han de dependre dels dies ni horaris 
establerts per la recollida porta a porta.

Amb el compostatge comunitari, 
les famílies participants tenen un descompte 
en la taxa de residus, s’estalvien diners 
municipals i l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle derivats del transport i de la gestió 
de la fracció orgànica. 

Alhora, s’obté un producte de qualitat, el 
compost, que es pot utilitzar com a adob 
orgànic per a parcs, jardins i horts aportant 
nutrients a la terra i afavorint l’economia 
circular. “Hem de retornar a la terra tot allò que 
ens ha donat, ja que un dels grans problemes 
que haurem d’afrontar serà la pèrdua de 
fertilitat dels sòls. Hem d'aconseguir deixar de 
veure la part orgànica com un residu i veure-la 
com un recurs”, destaca. A més a més, no tan 
sols compostaran la fracció orgànica, sinó que 
també incorporaran les restes vegetals del jardí 
i de la poda.

El compostatge comunitari 
es pot adaptar a les necessitats 
i característiques de la comunitat 
on es vol dur a terme

“ “

S’han col·locat 3 compostadors 
de 1000 l en 3 patis de manera 
que cada compostador dóna 
servei a 3 famílies

“ “

vila vila

Com funciona aquest projecte 
de compostatge comunitari?  

El compostatge comunitari es pot adaptar 
a les necessitats i característiques de la 
comunitat on es vol dur a terme.

La particularitat del carrer Sant Antoni, amb 
una comunitat de 9 cases amb patis oberts, ha 
propiciat la següent distribució: s’han col·locat 
3 compostadors de 1000 l en 3 patis de manera 
que cada compostador dona servei a 3 famílies.

Totes les famílies han rebut una breu formació 
inicial i compten amb el seguiment setmanal 
durant un cicle de compostatge, uns 10 mesos, 
del mestre compostaire que revisa l’estat 
dels compostadors i els assessora en allò que 
necessitin. Un dels aspectes clau d’aquesta 
formació és saber què abocar: poden alimentar 
el compostador amb tota mena de restes 
orgàniques sempre que mantinguin la proporció 
d’una part de restes de jardineria o poda per 
cada part de fracció orgànica.

Com que la gestió és comunitària, els veïns i 
veïnes que generen més restes vegetals de 
jardí aporten en els compostadors on hi ha 
escassetat d’aquesta fracció. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix la proporció de fracció orgànica 
i de poda o jardí necessària per obtenir un 
compost de qualitat en tots els compostadors.

Contràriament al que es sol pensar, el 
compostador ben gestionat no produeix 
olors, un dels factors que tant preocupa 
a la ciutadania.

A Tiana, aquest projecte es podria portar a 
altres carrers, només cal adaptar-se a les seves 
característiques. Per exemple, en comunitats 
on hi ha manca de restes de poda i jardineria, 
es poden buscar col·laboracions amb 
professionals de la jardinera, fusteria, etc. 

Per a fer créixer el compostatge comunitari 
només cal gent amb ganes, l’experiència 
d’un mestre compostaire i la complicitat de 
l’administració per apostar per aquest model 
de gestió autosuficient, sostenible i circular.
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Aquests últims anys el preu de l’energia ha sofert 
uns canvis de tendència molt acusats. A principis 
de 2021 vam arribar a uns màxims històrics per 
l’augment dels preus del gas que el govern va 
intentar pal·liar amb mesures de xoc per tal que al 
sector domèstic no l'afectés tant i, de cop i volta, 
comença una guerra i els preus de mercat tornen 
a pujar. 

Tot això a què es deu?
El preu de l’electricitat ve determinat per dos 
factors principals: oferta i demanda. Quanta més 
demanda hi ha, s’ha de suplir amb oferta, és a dir, 
s’ha de generar més energia i s’ha d’introduir al 
mercat diferents tipus de tecnologia. És un mercat 
de cassació on primer entren les tecnologies més 
econòmiques i després van entrant les altres fent 
augmentar el preu.
D’altra banda tenim els preus de combustible. 
Com hem introduït anteriorment, primer entren 

CONSUM ENERGÈTIC 
Què hem de saber i què podem fer per estalviar?

les tecnologies més econòmiques i més difícils 
de programar com són la nuclear i les renovables 
i després van entrant les centrals que usen 
combustibles més cars. Dins d’aquest últim 
paquet entra en joc el preu del gas. El gas, que és 
un dels combustibles que ha triplicat el seu preu 
durant els últims mesos provoca que les factures 
de gas i de llum augmentin.

Com podem estalviar a casa? 
Tenim dos variables: preu i consum
Per un costat, si tenim contracte indexat a mercat, 
és important revisar quines hores són més 
econòmiques i aprofitar per consumir. 
En cas que el contracte sigui a preu fix, haurem 
de fixar-nos quines hores són de P3, el període 
més econòmic. D’altra banda hem d’aconseguir 
ser més eficients amb el consum que fem de 
l’energia, fer-ne ús únicament quan és necessari 
i intentar aprofitar-ho al màxim. 

comerç

A la nova llibreria es podrà trobar un catàleg 
molt ampli de llibres il·lustrats, llibres-joia, 
respectuosos amb la natura, la família, el 
planeta, els animals...

El proper 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, 
estrenem nova llibreria! 
Serà “Mi bella Serendipia”, una llibreria 
especialitzada en il·lustració de qualitat per a 
lectors i lectores de qualsevol edat i situada al 
Passatge Moragues. 

A la llibreria s’hi podrà trobar un catàleg molt 
ampli de llibres il·lustrats, llibres-joia, respectuosos 
amb la natura, la família, el planeta, els animals, 
etc. També revistes, llibres d’activitats i altres 
marques que complementaran les seves 
temàtiques seleccionades.  

Important: els clients poden demanar qualsevol 
llibre fora del seu catàleg (novel·la, poesia…). 
Només cal enviar un correu electrònic a: 
hola@mibellaserendipia.es i el tindran en 24/48 h. 

Si teniu aniversaris o dies especials a la vista us 
recomanarem una selecció de llibres segons les 
temàtiques que necessiteu. De cara a Sant Jordi, 
ja podeu encarregar els vostres llibres a la web i 
recollir-los a la botiga el dia 23 o bé us els portaran 
a casa abans gratuïtament. 

MI BELLA SERENDIPIA
Una nova llibreria a Tiana

Des de la llibreria apostem pel contacte humà i 
la cuida del client, volent destacar aquest tracte 
personalitzat com a filosofia d’empresa. Si cal, 
entreguem els llibres per regalar amb missatges 
o petits detalls que fan que el client se senti 
especial. Oferirem també firmes d’autors, tallers, 
contacontes i diverses activitats familiars. 
Doneu una ullada als serveis de la llibreria a la web 
www.mibellaserendipia.es!

Mi Bella Serendipia neix durant la pandèmia a 
Instagram (@mibellaserendipia) per recomanar 
llibres de qualitat en un moment delicat pel 
Sector Llibre. Durant 2021 creem la botiga en línia 
a l'àmbit estatal. El 2022 decidim obrir la llibreria 
física per poder oferir un tracte diari i personalitzat 
als clients de Tiana i rodalia.

Mi Bella Serendipia ha creat un projecte cultural 
solidari assortint de llibres nous les biblioteques 
dels centres d’acollida de Catalunya i aportant 
a la Creu Roja Joventut llibres per Nadal, Sant 
Jordi o el dia de l’infant. Cada comanda aporta 1€ 
al projecte solidari.

La llibreria obrirà de dilluns a divendres 
de 10 a 14 i de 17 a 20 h, i els dissabtes 
de 10 a 13 i de 17 a 19 h. 

ÀMBIT DE LA MESURA DESCRIPCIÓ

ENLLUMENAT · Potenciar la llum natural al màxim possible per davant del sistema d’il·luminació artificial.
· Procurar tenir un sistema de lluminària 100% LED.

CLIMATITZACIÓ

· Mantenir la temperatura de consigna entre 19 i 21ºC a l’hivern i 26ºC a l’estiu. 
· Intentar abusar el mínim possible de la climatització.
· A l’hivern, procurar aprofitar quan no suposi un gran inconvenient la llar de foc de la que  
  disposa la casa.
· Mantenir les estances/habitacions aïllades quan s’estan climatitzant
· Climatitzar només quan s’està a la llar o programar-ho per no tenir el sistema/aparells 
  encès tot el dia.
· Ventilar màxim 10 minuts durant l’hivern.
· Aïllar tèrmicament les portes i finestres de l’habitatge.
· Regular la clau de pas dels subministraments perquè passi el cabal just i no malgastar.

APARELLS / 
ELECTRODOMÈSTICS

· Ús de regletes amb interruptors
· Garantir un bon manteniment dels equips
· Prioritzar la compra d’electrodomèstics o aparells eficients.
· Rentar la roba a baixa temperatura ja que el 90% del consum de la rentadora 
  és per escalfar l’aigua.
· Limitar l’ús de l’assecadora i aprofitar la llum solar i un centrifugat òptim.
· Obrir la nevera o congelador només el temps que sigui necessari i tenir la temperatura 
  de la nevera entre 3 i 5ºC i el congelador a uns -15ºC. Les plaques de gel disminueixen 
  el rendiment.
· Aprofitar la calor residual tant del forn com de la cuina, quan es pugui aprofitar. 
  Per exemple, el forn es pot apagar uns 5/10 minuts abans de treure’n l’aliment 
  que s’estigui preparant.
· Al cuinar, l’ús de l’olla a pressió o tapes d’olles, cassoles o paelles estalvien 
  entre 20-30% l’energia consumida.

Com a conclusió, l’actual situació del mercat energètic i, en concret, els factors que estan fent que 
s’incrementi el preu de la matèria primera queden fora del nostre abast però en l’àmbit on sí que podem 
incidir, tant individualment com en col·lectiu, és en l’estalvi i eficiència energètica.

A continuació es proposen un seguit d’accions que no impliquen canvis invasius a nivell tècnic 
i que van més relacionades amb l’ús quotidià de la llar:
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AGENDA ABRIL 2022
MERCAT SETMANAL 

CADA DIMARTS
De 7.00 h a 14.00 h 

PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL  

FIRA DELS DISSABTES 
CADA DISSABTE

de 10.00 h a 14.00 h 
ALS CARRERS DEL CENTRE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
ABRIL 2022

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. 

Farmàcia COSTA  Passeig de la Vilesa, 8 
Tiana · T. 93 465 53 02
Dies torns de guàrdia: 5, 11, 16, 17 i 29 d'abril.

Farmàcia MAQUA  Carrer Lola Anglada, 30 
Tiana · T. 93 395 27 06
Dies torns de guàrdia: 8, 14, 20 i 26 d'abril.

Farmàcia CIRICI  Plaça de les Mallorquines, 1 
Montgat · T. 93 469 11 87
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 ESPINÀS  Camí Ral, 3
Montgat · T. 93 469 17 50
Dies torns de guàrdia: 1, 7, 13, 19 i 30 d'abril.

Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56
Montgat · T. 93 469 08 86
Dies torns de guàrdia: 2, 3, 15, 21 i 27 d'abril.

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
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DIMECRES 6 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 13 D'ABRIL
De 16.00 h a 17.50 h C. Camí dels Francesos

De 18.00 h a 20.00 h 
C. Av. President Lluís Companys / C. Ítaca 

(Carmelità)

DIMECRES 20 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 27 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 

C. Ps. Vilesa / C. Joaquima Vedruna

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

DILLUNS 25
DE 17.30 H A 18.30 H ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
EL MÉS PETIT DE TOTS
Jornada de portes obertes per als infants nascuts 
el 2020 i el 2022 . Demanar cita prèvia a l’EBM.
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU. 
Llegir teatre: Els homes i els dies, de David Vilaseca, 
a càrrec del personal de la biblioteca.

DE DIMARTS 26 A DIJOUS 28 D’ABRIL 
De 16.30 h a 18.00 h 
GRAN RECAPTE 
de productes d’higiene personal i de la llar, 
a càrrec dels joves de l’Institut Tiana. 
Punts de recollida: Plaça de la Vila, 
Condis (Av. Ciutadella,3) i (Av. Isaac Albéniz, 11)

DIMARTS 26 I DIMECRES 27
DE 17.30 H A 19.30 H 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA
Jornada de portes obertes.

DIJOUS 28
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Book’s club: The catcher in the rye, 
de J.D. Salinguer.  
Coordina: David Requena. Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 29
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Club de lectura: Les amants, d’E. Jelinek Handke. 
Coordina: Toni Sala. Cal inscripció prèvia.

DILLUNS 4 
DE 17.30 H A 18.30 H 
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
EL MÉS PETIT DE TOTS 
Jornada de portes obertes 
per als infants nascuts el 2021. 
Demanar cita prèvia a l’EBM.
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Llegir teatre: Macbett, d’Eugène Ionesco, 
a càrrec del personal de la biblioteca.
20.00 H PLAÇA DE LA VILA
Concentració a favor dels presos, 
exiliats i represaliats polítics. 
Organitza: Òmnium Cultural, 
ANC i Consell Local per a la República Catalana.

DIMARTS 5
18.30 H AUDIÈNCIA PÚBLICA
19.00 H SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DIJOUS 7
18.30 H SALA PAU CASALS DE MONTGAT
Conferència: Antoni Viladomat, 
pintor de la Capella dels Dolors de Mataró, 
a càrrec de Mariona Millà. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.
17.30 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Club du livre: La goutte d’or, de Michel Tournier. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente.
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 8
17.30 BIBLIOTECA CAN BARATAU
El club de lectura infantil del gomet vermell: 
Els pòstits del senyor Nohisoc, de Tina Vallès, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
18.00 H LLAR DE LES PERSONES GRANS
Cicle de conferències "Catalunya terra de cants": 
Qui canta els seus mals espanta, 
a càrrec del compositor, David Puertas Esteve. 
Organitza: Agrupació Amics de la Sardana de Tiana 
i la Llar de Persones Grans.

DISSABTE 9 
11.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora menuda: Colorins, 
a càrrec de Gina Clotet. 
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys.
12.30 H ALS CARRERS DEL CENTRE
Mostra de tècniques aèries de teles, 
clown i acrobàcia, a càrrec de Les penjades, 
de l’escola de circ Quina Gràcia.
18.00 H PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL
Espectacle "Sobre Rodes" d'Yldor Llach. 

DISSABTE 9 
20.30 H JARDINS DE LA LOLA ANGLADA
Espectacle: "MDR (Mort de Riure)" 
de la cia Los Galindos. 
Per a públic a partir de 12 anys. 

DIUMENGE 10 
12.00 H SALA ALBÉNIZ
Espectacle: "Total glamour" 
de la Cia The Sullivan's. 
Preu entrada: 5 euros. 

DILLUNS 11
17.30 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Laboratori de lectura: 
Expedient panxa plena, 
a càrrec del personal de la biblioteca.
Per a famílies amb infants de 6 a 12 anys. 
Cal inscripció prèvia.

DILLUNS 18
ERMITA DE L’ALEGRIA
Aplec de la Mare de Déu de l’Alegria.

DIMECRES 20
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Taller d’enigmes, a càrrec de Josep Maria Ibarra. 
Per a infants a partir de 8 anys. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 21
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hore del conte: La dragona bufalletres, 
a càrrec d'En clau de clown. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys.
18.30 H SALA ALBÉNIZ
Conferència: Clara Shumman, 
la gran dama del piano romàntic, 
a càrrec de Joan Vives. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

DISSABTE 23
FIRA DE SANT JORDI 
11.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora del conte: Sant Jordi al revés, 
a càrrec de La minúscula activitats teatrals. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 
17.00 H LLAR DE LES PERSONES GRANS 
Celebració de la Diada de Sant Jordi.

DIUMENGE 24
12.00 H PARC DEL DR. MASCARÓ
Cicle d’acords, musica en petit format: 
Dansa, amb la companyia de Vero Cendoya.
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ERC TIANA DENUNCIA 
L'OPACITAT DELS COMPTES 
DE JUNTS PER TIANA

La secció local d'Esquerra Republicana a Tiana 
denuncia l'opacitat en els comptes de l'agrupació 
d'electors Junts per Tiana després d'haver rebut 
resposta del Tribunal de Cuentas confirmant que 
no han presentat els comptes anuals corresponents 
als exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020.

La llei de finançament dels partits polítics és 
molt clara i tots els partits polítics, entre ells les 
agrupacions d'electors, han de presentar els 
comptes anualment i de forma obligatòria, 
per tal de garantir que no s'incorre en cap pràctica 
de finançament il·legal. 
No presentar els comptes durant dos anys 
consecutius és considerat una infracció molt 
greu de la llei de finançament de partits i preveu 
sancions entre els 50.000€ i els 100.000€.

Des d'ERC Tiana es vol garantir que totes les 
formacions polítiques que es presenten a les 
eleccions locals ho fan en igualtat de condicions, 
respecten la legislació vigent i actuen amb total 
transparència. Perquè governar el poble no es pot 
fer des del desconeixement ni sota sospita 
de deure's a interessos ocults.

Durant aquesta legislatura, ERC Tiana ha rebut 
molts atacs i acusacions que hem entomat 
en el marc, probablement lícit, d'intentar 
desgastar el govern. Un joc que a nosaltres 
no ens ha interessat mai. Ara bé, com hem 
demostrat i continuem demostrant, el nostre grup 
sempre estarà al capdavant per aixecar la veu i 
denunciar les possibles il·legalitats esdevingudes 
a la política municipal.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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REFLEXIONS DAVANT D’UNA 
SITUACIÓ CADA COP MÉS 
INSOSTENIBLE  
Els Socialistes de Tiana vàrem ser determinants perquè 
la Sra. Marta Martorell fos anomenada alcaldessa de 
Tiana al mes de maig de 2019. Vàrem trencar una tradició 
de 40 anys, donat que sempre els socialistes havíem 
votat al nostre candidat/a al Ple d’investidura. 

Vàrem donar suport a la Sra. Martorell per 
correspondència, ja que PSC i ERC han compartit el 
govern de Tiana, i també el projecte de poble, durant 
15 anys. Al febrer de 2020, el G.M. Socialista va decidir 
entrar a formar part del govern i ho va fer en la vigília 
de moments molt durs: immediatament va esclatar 
la terrible pandèmia, de la que encara no hem sortit 
del tot. Formar part del govern de Tiana en aquestes 
circumstàncies va ser molt complicat i es va aportar tot 
l’esforç davant d’una situació desconeguda i que va crear 
noves necessitats als ajuntaments.

L’experiència de treballar amb la Sra. Martorell no 
ha estat fàcil, sovint el G.M. socialista s’ha sentit 
enganyat i, sobretot, menystingut. La manera de fer 
de la Sra. Alcaldessa en temes com la residència, 
els pressupostos participatius, les obres de la Sala 
Albéniz, determinats nomenaments, la constant 
judialització de la vida política, el ball de secretaris, 
el comportament amb una regidora no adscrita i que 
formava part de JuntsxCat, etc., ens van fer decidir, amb 
el suport de l’assemblea dels nostres militants, a dir prou 
i a sortir del govern a la tardor de 2021.
A partir de llavors, el G.M. del PSC, des de l’oposició, 
ha tractat de col·laborar a la governabilitat del poble. 
En cap moment la Sra. Alcaldessa, malgrat la seva 
extrema debilitat numèrica, ha fet cap mena d’esforç per 
apropar-se a nosaltres, ni tan sols el més mínim intent 
de recuperar les condicions que ens van portar a entrar 
en el govern. No hem vist el més mínim esforç per a 
reconduir una situació insostenible.
La diagnosi que fem: mala gestió de l’equip de 
govern, la falta de diàleg i transparència han deixat 
l’Ajuntament de Tiana en una situació de descontrol 
i paràlisi institucional sense precedents, on la manca 
de pressupostos per a 2022 és l’element més visible. 
Però n’hi ha molts d’altres, com és la seguretat al poble, 
amb zones on sovintegen els robatoris, o la realització 
de projectes sense acord previ (com és la manera de 
resoldre els camins escolars o de decidir on situar un 
possible CAP).
Tots els i les militants socialistes del poble hem obert 
un període de reflexió per intentar trobar la manera 
de definir un programa de mínims per arribar al mes 
de maig de 2023 i estructurar un govern estable que 
garanteixi la seva execució. Correspondrà després, als 
nostres òrgans de direcció (tant local com nacional) 
decidir el que calgui. Mentrestant seguirem treballant 
per Tiana, com sempre hem fet.
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CARRERS AMB PILONES 
PER SANT JORDI
 
L’actuació de l’actual govern de Tiana fa pensar 
en una famosa frase que, en aquest cas podríem 
adequar, dient: “Endavant, govern d’ER, ara els 
carrers del poble són vostres”. Posen pilones 
als carrers del poble sense donar cap mena 
d’informació ni demanar parer a ningú. Ens diuen 
que és un camí d’infants, sí, però quan en un 
Ple la nostra regidora demana com i el perquè 
d’aquestes barreres arquitectòniques, li diuen que 
li respondran al proper Ple del mes d’abril , al cap 
d’un mes, la qual cosa fa pensar que no tenien 
clar si seria per a patinets, bicicletes, vianants amb 
cotxet o sense, en sentit ascendent o descendent...
El projecte, si és que existeix, ni tan sols ha 
tingut en compte que els bombers o el camió 
de la brossa puguin girar per la rotonda de la 
plaça dels Enamorats. Han hagut de rectificar i 
treure un munt de pilones perquè alguns cotxes 
tampoc podien entrar als seus guals, sense 
exposar-se a una ratllada o a un ensurt. 
Un bon nyap i car!

L’Avinguda 11 de setembre, un dels carrers amples 
i bonics de Tiana, té les voreres tan malmeses que 
en alguns trams és obligat passar per la calçada. 
Ja fa una colla d’anys que els veïns i veïnes 
d’aquesta zona venen demanant que els arreglin 
les voreres i que les eixamplin, almenys la que no 
hi té cotxes aparcats; una solució definitiva, més 
estètica i menys perillosa. Som conscients que 
aquesta actuació tindria un cost considerable, però 
també és ben cert que és qüestió de prioritats.  
No hi ha diners per fer les voreres, per tant,  
gastem en pilones, però sí que hi ha 40.000 
Euros per a “Comunicació Institucional” 
contractar fotògraf i una divulgadora de les 
activitats de les diferents regidories que facturen 
a càrrec d’aquesta partida.

Ara estem amb els pressupostos participatius, 
però només per a unes partides concretes, la de 
comunicació, que està ben inflada, és intocable i 
no se sotmet a votació, igual que el fet d’executar 
obres als carrers sense cap mena de consulta 
ni respecte pels veïns. Quin sentit té votar 
uns pressupostos participatius si després en 
actuacions importants per al poble aquest 
govern tira pel dret?

Que Sant Jordi ens empari i ens permeti gaudir 
d’un bon dia amb roses i llibres. 
Bona diada a tothom!!

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana
juntspercatalunyatiana.cat  
tiana@junts.cat

@JxCatTiana

juntspercattiana

@juntspercatalunyatiana

LES REGIDORES CRISTINA 
COMAS I NÚRIA AMADO FAN UN 
SEGUIMENT PERMANENT 
DE LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL

El grup municipal de l’agrupació d’electors i electores 
Junts per Tiana ha designat les regidores Cristina Comas 
i Núria Amado per fer un seguiment permanent del 
traspàs de la gestió de la residència i centre de dia 
municipal al concessionari després que el ple municipal 
del 23 de febrer aprovés la fi de la intervenció parcial. 
Cristina Comas és la representant del grup municipal 
a la comissió de seguiment de la gestió, que s’ha de 
constituir en breu, i ha estat fent un seguiment de la 
gestió de l’equipament des del 2015 a través de les 
diverses comissions que s’han creat. Núria Amado serà 
l’enllaç permanent amb els familiars dels residents de la 
residència per garantir que hi ha una millora de la qualitat 
del servei i del benestar dels residents.

En el ple del 23 de febrer, Cristina Comas va remarcar que 
Junts per Tiana no permetrà que l’equip de govern s’oblidi 
dels residents i els seus familiars: “L’acord d’avui deixa ben 
clar que l’Ajuntament retorna la gestió assistencial 
al concessionari, perquè no hi havia altra opció, però que 
no es desentén de la residència”. I va afegir: 
“A diferència, de l’acord que el govern ens va presentar la 
setmana passada, avui venim aquí amb un compromís 
que l’Ajuntament no eludirà cap responsabilitat en la 
supervisió d’aquest equipament municipal. Hi serem”.

Comas també va fer una crida a “treballar plegats per 
impulsar un nou model de residència municipal, que 
respongui a les demandes de la ciutadania i a tot el que 
hem après en aquesta llarga i terrible pandèmia”. 
“Una residència més humana, més propera i més oberta: 
més transparent”, va dir Comas. I va concloure: 
“Hem d’assolir l’excel·lència per tornar a recuperar 
els alts nivells de valoració que havia tingut el servei. 
L’Ajuntament ha d’ajudar. Ajudar als que ajuden. Estem al 
servei del poble, també dels residents i els familiars de la 
residència. Cal treballar per millorar”.

Junts per Tiana ha fiscalitzat la gestió de la residència 
municipal en els últims dos anys, des de l’esclat de la 
primera onada de la pandèmia. L’agrupació d’electors ha 
estat molt crític amb la gestió de l’equip de govern i va 
arribar a forçar la convocatòria d’un ple extraordinari. 
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