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somcomerç
FRUITES I VERDURES 

ROURA
Mercat no sedentari

Parc de l’Antic Camp de Futbol 
Dimarts de 7.00 h a 14.00 h

L’Ivan cada dimarts arriba al mercat 
de Tiana amb la seva parada, 

fruites i verdures Roura, 
on podeu trobar tot el que necessiteu 

per seguir una alimentació variada, 
sana i al millor preu, amb productes 

de proximitat frescos i de temporada.

Disposen de servei a domicili gratuït 
amb comanda mínima de 10 euros. 

Els encàrrecs els podeu fer per 
whatsapp o trucant al 663 593 941 

Si vols posar la teva parada 
al mercat de dimarts, 

vine a l’Ajuntament i pregunta per 
la tècnica de Promoció Econòmica 
o mitjançant correu electrònic a: 

blancomg@tiana.cat

Les festes nadalenques, el cap d’any i la nit màgica dels 
Reis Mags enguany seran molt diferents, de ben segur 
que les més estranyes que recordarem la gran majoria. 

Estem actualment en plena segona onada COVID19 i 
ja som plenament conscients que les nostres actituds 
i comportaments són essencials per no tenir un nou 
rebrot. I més en ple hivern. Us encoratjo a seguir les 
recomanacions que ens vagin arribant, però a l’hora 
de gaudir de la companyia i el caliu dels familiars 
presents, tot i que serà d’una manera molt diferent 
de la dels darrers anys de la nostra història. També 
seran moments per recordar als que falten, als que ens 
han deixat però que ens acompanyen en els nostres 
cors i en els nostres records, i d’aquesta manera sempre 
els podrem mantenir entre nosaltres.

Els somriures i la brillantor en els ulls dels més petits 
i petites i fins i tos dels més grans ens faran creure 
que tot és possible. La màgia i la solidaritat baixaran de 
les nostres muntanyes a les llars de Tiana i omplirà els 
carres d’esperança. 
Bon Nadal i molt bones festes a tots i a totes!
 
Marta Martorell Camps, Alcaldessa de Tiana



L’Eva té 42 anys, tres filles i un somriure permanent 
que amaga sota la mascareta FP2 blanca. Fa 14 
anys que viu al Maresme i va venir a treballar a 
Tiana després de l’avís d’una companya seva de BSA 
(Badalona Serveis Assistencials) que li va dir: 
“crec que a Tiana hi ha la feina perfecta per a tu”.

La major part de la seva carrera professional l’Eva 
l’ha fet al Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell 
i sobre aquesta etapa ens diu: “jo necessito 
establir vincles amb la gent. A mi el que 
m’agrada és cuidar, per això no ho he passat 
gens bé a urgències. Necessito escoltar, 
parlar, fer seguiment dels pacients i fer 
un treball social”.

Des del mes de setembre l’Eva és la infermera 
escolar municipal i referent COVID de Tiana. És 
l’enllaç amb la Xarxa de Vigilància Epidemiològica 
del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. A la pràctica, ella és qui fa un seguiment 
dels possibles positius a les escoles del poble, 
fa les proves PCR, explica com fer les quarantenes, 
assessora la direcció del centre, resol dubtes de 
pares i mares, personal educatiu i dels propis nens i 
nenes. També és la persona que ajuda i es coordina 
amb les entitats municipals.

tiana’t

A d’altres pobles i ciutats catalanes, els referents COVID 
els posa el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya i no són sempre personal d’infermeria: 
n’hi ha que són personal administratiu i d’altres que 
són auxiliars de clínica. En el cas de l’Eva i pandèmia a 
banda, l’Ajuntament l’ha contractat per desenvolupar 
una sèrie de programes de salut que van molt més 
enllà dels efectes derivats de la pandèmia, com són els 
primers auxilis, l’educació sexual, la transmissió dels 
virus o la iniciativa cafè col·loqui amb la infermera, 
on aclareix dubtes de mares i pares en matèria de salut.

La infermera escolar i referent COVID de Tiana, ens 
explica que s’ha sorprès de com d’informats n’estan els 
més petits i com han integrat les mesures sanitàries 
que s’han de seguir en el seu dia a dia per evitar la 
propagació de la pandèmia. Ens diu que sovint, a les 
escoles, li fan preguntes de molt difícil resposta: 
“tu creus que això és un virus de laboratori?” 
o “si demà sortís una vacuna, tu te la posaries?”. 
Ella ens diu que mira de respondre’ls de la manera 
més honesta possible.

Acaba la conversa amb l’Eva i ens confessa que el que 
pitjor porta d’aquesta nova realitat és haver de guardar 
distància amb els pacients i les barreres físiques 
que posen els equips de protecció individual. 
Ens acomiadem mentre ens diu: “tot té un costat 
positiu i a mi el coronavirus m’ha portat una feina a 
Tiana que m’ha caigut com un regal en la meva vida”.

EVA GARCIA CLEMENTE, INFERMERA ESCOLAR 
MUNICIPAL I REFERENT COVID DE TIANA

tiana’t
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BENVOLGUTS SOCIS, 
SÒCIES I AMICS
Seguim amb els dies i mesos d’incertesa per 
tot el que ens està passant i en aquest estat de 
tristesa arribarem a Nadal.
Vàrem començar el curs força animats amb 
conferències presencials, però el virus ens ha 
portat a explorar els camins digitals i a entrar 
dins les vostres cases gràcies a sistemes com 
ZOOM o YOUTUBE.

Iniciarem desembre sense poder assegurar a 
hores d’ara de quina manera ens retrobarem. 
De ben segur que el 3 de desembre a les 18.30 h 
l’historiador d’art Joan Miquel Llodrà ens farà 
reviure les nostres tradicions amb un títol tan 
suggeridor com “Torrons, xampany i molt d’art 
a les festes de Nadal”.
Tenim programat acabar aquest trimestre de 
manera especialment festiva gaudint de les veus 
de Gisela Parodi (soprano), i de Nàdia Ruseva 
(mezzosoprano) i del piano de Guillermo Torres 
amb un concert titulat “Duet i àries d’òpera“
el dia 10 de desembre a les 8 del vespre.
Però.... Serà possible viure de manera presencial 
aquesta audició? Ho esperem de tot cor.
Us demanem que estigueu atents a la informació 
que us fem arribar via telemàtica, per la Local 
de Tiana, via telefònica.

tiny.cc /aeutimo
Telèfon: 686 17 40 06
Per fer-vos socis envieu un e-mail a: 
aulauniversitariatimo@gmail.com

LOTS PER DESCOBRIR 
LLIBRES
Aquest Nadal porta’ls un lot sorpresa!

Teniu infants a casa i no sabeu quin llibre 
agafar-li? Doncs porteu-li un lot sorpresa de la 
biblioteca! Us hem preparat bosses amb llibres 
de cuina, de sentiments, d’enginy, d’art, 
de dinosaures, d’història, de l’espai... 
amb contes, revistes, pel·lícules. Per a que 
pugueu passar temps compartint històries, 
aprenent i descobrint. Ens podeu trucar per 
reservar un lot o per demanar-nos-en un al 
telèfon 934657741. Aquests lots estan adreçats 
a infants d’entre 4 a 11 anys. 

A més, per als infants de 7 a 12 anys us oferim 
un taller d’Stop Motion! Serà divendres 4 de 
desembre a les 18 h. Stop Motion és una tècnica 
per fer animació mitjançant fotografies d’un 
objecte. Sí, sí, com el Pingu! Si voleu participar 
us heu d’inscriure bé trucant al 93 465 77 41 
o bé per correu electrònic a b.tiana.cb@diba.cat 
Les places son limitades!

A més, com sempre, us oferim un munt 
d’activitats: hores del conte, tallers, clubs 
de lectura. Podeu consultar l’agenda de la 
biblioteca al web: http://biblioteca.tianat.cat
Us recordem que la biblioteca estarà tancada 
del 23 de desembre al 6 de gener, ambdós 
inclosos i us desitgem unes felices festes i que 
l’any 2021 vingui carregat de bones notícies!

FIRA DE NADAL 
Un any més i ja en son deu, el dissabte 12 i 
diumenge 13 de desembre es durà a terme la 
Fira de Nadal organitzada per l’Associació de 
comerciants i serveis tianencs amb el suport de la 
regidoria de promoció econòmica de l’Ajuntament.

Enguany i per l’excepcionalitat del moment i amb la 
necessitat de fer-la amb totes les garanties sanitàries, 
la fira es trasllada a un nou emplaçament, al parc del 
camp antic de futbol.
Disposarà de diferents espais, el comercial, on aquest 
any i gràcies a les majors dimensions de la nova 
ubicació, creix en número d’expositors, l’espai infantil 
amb tallers de nadal, carrusel artesanal sostenible i 
un tió gegant dinamitzat per actors, i el gastronòmic 
amb Anaït Gastrobar & Arts, l’Associació de Birra 
Artesana de Tiana ABAT i Thai Food Caravan i música 
en viu la tarda de dissabte i el diumenge al migdia. 
També comptarem amb dos espectacles, el primer 
de pallassos i circ a càrrec de Mabsutins el matí de 
dissabte i l’altre el matí de diumenge, amb la titellaire 
Gemma Arrufat.

Tots els espais, comercial, infantil i gastronòmic 
estaran delimitats amb un tancament perimetral 
per tal de garantir l’aforament adequat i amb control 
d’accés i gel hidroalcohòlic.

Us hi esperem!

DISSABTE 12: D’11 H A 21 H 
DIUMENGE 13: D’11 H A 20 H 

tiana’t

Grup Art és una formació artística creada el 
2018 a l’Escola Municipal de Música i Dansa. 

Ara més que mai l’art juga un paper essencial 
en la nostra societat. L’art té el poder de 
connectar-nos els uns amb els altres, és una 
via per poder expressar les nostres emocions 
més profundes i entendre el món que ens 
rodeja. Creiem que és una necessitat vital, 
tant si la vius en primera persona com si n’ets 
consumidor/a. (Malauradament cada com 
més sentim que està sent més infravalorada) 

Des de l’escola Municipal de Música 
i Dansa seguim apostant per projectes 
interdisciplinaris on les diferents arts, 
escènica, musical, la dansa i les arts visuals  
puguin conviure en un mateix escenari. 
Som escola de música i dansa i això ens dóna 
un avantatge, però volem anar més enllà 
i promoure en els adolescents les ganes 
d’experimentar, de provar, de perdre la por 
a nous projectes i de gaudir al màxim del 
ventall artístic que puguem transmetre.

Neix arran de la necessitat de crear un espai 
de creació on puguin conviure diferents 
disciplines com la dansa, la música, la 
interpretació i les arts visuals. A partir 
de material existent o de creació pròpia 
construïm una peça, generalment amb un 
contingut al darrere que ens motiva, ens 
emociona i sentim la necessitat d’expressar 
a través de l’art. Tota aquesta feina després la 
volem compartir i mostrar al públic i això ens 
omple d’il·lusió I responsabilitat. 

És un taller impartit per la professional 
Andrea Mir, pianista, cantant, compositora 
i ballarina, que es dóna els divendres a 
partir de les 19.30 h a l’EMMD. 

Actualment els components de Grup Art 
són la Dafne Pérez (cantant, pianista), 
l’Andrea Salvà (pianista), el Marc López 
(violinista, cantant, electrònica) l’Helena 
Torrent (cantant, pianista), i la Lídia Gallego 
(guitarrista, cantant). 

GRUP ART
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Des de la regidoria d’esports de l’Ajuntament 
de Tiana es proposa donar una solució al gran 
problema que genera l’assistència de públic a les 
instal·lacions esportives durant els entrenaments 
o competicions i és per aquest motiu que 
s’implanta la venda d’entrades a cost 0.

La implantació de l’eina permet aplicar mesures 
de protecció per la Covid-19:

· Controlar l’accés a les instal·lacions municipals.
· Controlar l’aforament.
· Disposar de la declaració responsable firmada  
  per tots els usuaris que accedeixin a les 
  instal·lacions municipals. 
· Garantir la traçabilitat, que en cas d’un positiu, 
  serà molt útil als serveis sanitaris, pel que fa a les 
  tasques de rastreig. 
· Disposar de l’acceptació de la normativa i 
  reglament d’ús de les instal·lacions 
  esportives municipals. 

Per tal d’accedir a les instal·lacions esportives 
municipals, els usuaris/es hauran de registrar-se 
a reservaplay: 
https://tiana.reservaplay.cat. 
Una vegada registrats podran reservar dia i hora 
d’accés a la instal·lació esportiva escollida.

L’accés al bar del camp de futbol, també haurà 
de disposar d’entrada prèvia, ja que aquest es 
troba dins la mateixa instal·lació esportiva i per 
tant, es regirà per la mateixa normativa i protocol 
que el camp.
El control dels usuaris a la instal·lació el realitzarà 
el conserge o responsables de les instal·lacions, 
dependrà de si són entrenaments o competicions.

Per accedir a les instal·lacions esportives 
municipals, els usuaris ho hauran de fer en les 
següents condicions:  
1. Per accedir al camp, cal disposar d’una entrada 
que es pot adquirir en el mateix moment d’entrar 
o fins a 48 hores abans, sempre i quan hi hagi 
disponibilitat d’aforament. Cal presentar l’email 
de confirmació rebut i el DNI o document 
d’identificació al conserge o responsable de la 
instal·lació.
No disposar d’entrada pot ser motiu 
d’acta administrativa.

2. Cal estar assegut durant tota l’estada a la 
instal·lació. No es permet estar-se movent per la 
instal·lació, només en el moment de l’entrada 
o sortida.

3. És obligatori l’ús de mascareta en tot moment, 
inclús a la zona de bar. Només es podrà no fer-ne 
ús, mentre es beu o es menja i a l’acabar cal torna-
se-la a posar.

4. És obligatori netejar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic abans d’entrar.

5. Cal passar el control de temperatura i no donar 
més de 37,2 graus.

6. Cal mantenir la distància de seguretat social 
de 2 metres entre usuaris. 

Una vegada més, des de l’Ajuntament treballem 
per aportar solucions innovadores i transformar 
les amenaces en oportunitats. 

ACCÉS AMB ENTRADA PER ACCEDIR 
A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS  TALLERS I ACTIVITATS PER A JOVES A PARTIR DE 12 ANYS… ESTIGUEU BEN ATENTS I ATENTES A LES XARXES! 

ESPAI 
JOVE 
VIRTUAL

Carrer Josep París, 12 
08391 Tiana

@espaijove_tiana
pij.tiana@tiana.cat 
607 92 66 22

!

Des de l’espai jove ens hem reinventat i el mes 
d’octubre es va fer un primer intent de reobrir 
l’equipament juvenil tots els dies de la setmana, 
de forma presencial i amb totes les mesures 
de seguretat recomanades per les autoritats 
sanitàries,  amb una programació adaptada a les 
noves necessitats actuals: Com a aula d’estudi, 
de dilluns a divendres, oferint un espai per a les 
persones principalment universitàries que han 
estat els primers en adaptar de forma telemàtica 
les seves classes, amb una programació lúdica i 
presencial per als caps de setmana. 

La realitat és que aquesta iniciativa ens ha 
durat ben poc a causa del nou confinament. 
Durant el mes de novembre ens hem vist 
obligats de nou a tancar les nostres portes a 
l’espera de què sigui factible tornar a engegar 
el projecte. 

Mentrestant no hem volgut renunciar a la 
proposta i durant tot novembre i desembre  
seguirem oferint tota la programació més lúdica 
amb proposta de tallers i activitats i formativa, 
com la xerrada per a mares i pares d’adolescents 
“Els canvis a l’adolescència” programada per al 
proper dia 17 de desembre en format virtual.

Només heu d’estar ben atents a les xarxes 
socials municipals i també a l’instagram 
de l’espai jove: @espaijove_tiana 

També podeu seguir fent les vostres consultes 
al punt d’informació juvenil a través del correu 
electrònic pij.tiana@tiana.cat. Podeu enviar totes 
les vostres consultes pel que fa a lleure educatiu, 
orientació acadèmica, salut, mobilitat internacional 
o qualsevol altra temàtica i així us ajudarem a 
trobar la manera per a resoldre els vostres dubtes.

ESPAI JOVE FORMAT VIRTUAL
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ELS 
DIMARTS
De 7.00h a 14.00h 

Parc de l’antic 
camp de futbol  

Mercat setmanal. 

visctiana

Les concentracions de suport als presos polítics i exiliats es faran el primer dilluns 
de cada mes a les 20.00 h a la Plaça de la Vila. ORGANITZA: ANC TIANA I ÒMNIUM CULTURAL.i

TOTES LES ACTIVITATS SON AMB AFORAMENT LIMITAT, PER TANT, CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

@rennyramake
rs

ELS 
DISSABTES
De 10.00h a 14.00h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

DIMARTS 1 
De 18.00 h a 20.00 h Taller online
per a col·laborar amb La Marató de TV3: 
espai d’acompanyament emocional, 
amb Daniel Borrell, psicòleg sanitari i formador 
del centre Quantum. Inscripció prèvia als telèfons: 
664 28 86 65 / 697 85 36 84
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública online.
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari online.

DIJOUS 3 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: El ratolí Frederick i les paraules, 
a càrrec de Clara Gavaldà. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 4 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
Bibliolab: Taller de stop motion, 
a càrrec de Ments Creatives. 
Per a infants de 7 a 12 anys. Cal inscripció prèvia.

DIMECRES 9 
De 18.30 h Xerrada online 
per a col·laborar en La Marató de TV3: 
COVID-19, ajudar a comprendre-la a partir 
de la microbiologia, a càrrec de Joan Jofre 
i Torroella, catedràtic emèrit en microbiologia 
de la UB. Inscripció prèvia als telèfons: 
664 28 86 65 / 697 85 36 84

DIJOUS 10 
19.00 h Biblioteca de Can Baratau  
Club du livre: Aux fruits de la passion, 
de Daniel Pennac. Coordina: Enriqueta de la Fuente. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 11 
17.30 h Biblioteca de Can Baratau  
El club de lectura infantil del gomet vermell: 
El dit de l’Emperador, de Xavier Castanyer. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 12 
11.00 h Biblioteca de Can Baratau  
L’hora menuda: Les formigues també ballen, 
a càrrec d’Ada Cusidó. 
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia.

DIUMENGE 13 
12.30 h Parc del Doctor Mascaró
Sebastià Gris & Josep Munar, 
duo de guitarres acústiques.

DIMARTS 15 
De 18.00 h a 20.00 h Taller online
per a col·laborar amb La Marató de TV3: 
espai d’acompanyament emocional, 
amb Daniel Borrell, psicòleg sanitari i formador 
del centre Quantum. 
Inscripció prèvia als telèfons: 
664 28 86 65 / 697 85 36 84

DIMECRES 16 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Book’s club: Skipping christmas, 
de John Grisham. Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 17 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora del conte: Estels a la biblioteca, 
a càrrec de Cia. Patawa. Cal inscripció prèvia.
18.30 h Xerrada online  
Canvis a l’adolescència. 
Inscripcions a pij.tiana@tiana.cat 

DIVENDRES 18 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Club de lectura: El carreter, de Selma Lagerlöf. 
Coordina: Toni Sala. Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 19 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
Taller de reparació de mobles. 
Amb la col·laboració de l’AMB Residus. 
Programa millor que nou! Cal inscripció prèvia.

@ismaelguzmanbenitez

@agiroc8

@franc
escnav

esvina
s

@tt.amrv

@maria_santa
maria__

@nataliamolinero

@hortsdelalegria

@llongue
@elsa.yogatiana

@karinabintancort

@laion_queen

@chupirubia78

@robbadia
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Els consells de participació infantil i juvenil són 
espais de convivència, de reflexió, de diàleg i de 
recerca de propostes de millora dels més petits 
des de la seva visió com a ciutadà. Propostes 
relacionades amb l’educació, la comunicació, la 
participació, els espais urbans, parcs, places i de 
reivindicació dels seus drets. Uns drets reconeguts 
el 20 de novembre de 1989, a la convenció sobre 
els drets dels infants, per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides amb dos principis: l’interès 
superior del nen i la no discriminació.

A Tiana des de 2013 disposem d’un consell 
d’infants que treballa cada any amb projectes 
vinculats a temàtiques diverses per a millorar 
la qualitat de vida al poble. La vida urbana és 
canviant com la societat i són tres agents els que 
intervenen en el procés de millora: l’administració 
local, els agents públics o privats i els ciutadans, 
entre els nenes i les nenes. 

Des del curs passat el projecte ha estat 
“CREAR UN CAMÍ DELS INFANTS” que permeti 
als més petits una mobilitat segura 
i autònoma. Aquest curs la consultoria Urbanins,  
especialitzada en participació i en la construcció 
d’espais urbans, ens aportarà un punt de vista 
tècnic en matèria urbanística i un punt de vista 
participatiu en matèria d’infants, que permetrà 
donar les eines necessàries als consellers i 
conselleres per intervenir i avaluar els espais 
públics on poder fer canvis urbans i dotar d’una 
perspectiva efímera amb activitats 
de conscienciació. 

L’objectiu és acompanyar-los en la prospecció 
de Tiana, dels seus carrers i espais urbans 
i definir el recorregut del “CAMÍ DELS INFANTS”.

CONSELL D’INFANTS



PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT DE TIANA

A.3 QUALITAT FORMAL I COMPOSITIVA RESULTANT

Vista de l’interior del passadís amb les aules

PROPOSTA  VISTA INTERIOR

PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT DE TIANA

A.3 QUALITAT FORMAL I COMPOSITIVA RESULTANT
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Les obres tindran una durada de 9 mesos 
i convertiran el centre en un modern i espaiós 
equipament pels gairebé 500 alumnes d’ESO 
i Batxillerat

Les obres d’ampliació de l’Institut Tiana 
començaran al llarg del primer i segon 
trimestre, el muntatge dels mòduls es farà a 
fàbrica i en els mesos següents en el mateix 
edifici i entorn de l’Institut. Tindran una 
durada aproximada de 9 mesos. Seran unes 
instal·lacions modernes, espaioses, funcionals 
i amb força llum que crearan un entorn 
agradable per als alumnes que estudiïn 
ESO i Batxillerat.

Un cop acabada l’ampliació, l’Institut Tiana 
estarà format per dos edificis interconnectats, 
amb dotze classes d’ESO, amb tres línies per 
curs i amb quatre grups de Batxillerat. 
Els gairebé 500 alumnes que podrà acollir el 
centre podran cursar al poble dues branques 
educatives: ciències i tecnologia, i humanitats 
i ciències socials.

Els dos edificis estan interconnectats 
i disposats pensant en la cohesió i la 
integració de l’alumnat dels diferents 
cursos. L’experiència, demostra que aquesta 
familiarització amb el centre educatiu, 
contribueix a l’èxit acadèmic dels estudiants 
i a la finalització dels estudis. Amb el nou 
Institut acabarem amb les actuals aules 
prefabricades, esponjarem les instal·lacions 
i les dotarem de més i millors recursos. 
La superfície en planta baixa és de 255 
metres quadrats i de 850 a la planta primera 
(superfície total construïda de 1065 metres 
quadrats). Tot plegat, al peu de la Conreria 
i en un espai poliesportiu on hi ha el camp 
de futbol, la piscina municipal, el pavelló 
i les instal·lacions del Duet.
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FASES D’OBRA ACTIVITATS EVOLUCIÓ OBRA TERMINI

PRODUCCIÓ 
A TALLER

· Plànols de construcció definitius
· Fabricació panells CTL
· Traçat i tall amb núvol de punts
· Preparació de junts i pre-armat
· Aïllaments i revestiments interiors 
  i exteriors
· Muntatge d’instal·lacions
· Muntatge de fusteries
· Fabricació mòdul lavabos
· Preparació d’unions

MES 1 
A

MES 6

PREPARACIÓ 
DEL TERRENY 
I FONAMENTS

· Cales per determinar 
  serveis existents
· Implantació d’obra
· Replanteig topogràfic
· Aportació maquinària patentada
· Col·locació dels pilots caragolats

MES 5 
A

MES 6

ESTRUCTURA PB

· Trasllat de pòrtics prefabricats 
  a taller
· Col·locació amb grua
  autopropulsada
· Realització de les unions caragolades

MES 7

MUNTATGE 
MÒDULS

· Trasllats dels mòduls a obra
· Muntatge directe des de camió 
  de transport mitjançant grua
  autopropulsada
· Segellat de les unions entre mòduls

MES 7 
A

MES 8

CONNEXIÓ 
ENTRE

EDIFICIS

· Obertura en façana
· Estructura metàl·lica i forjats 
  de fusta CTL
· Modificacions interiors d’edifici
  existent en PB i P1 (enderrocs, 
  nous envans i acabats)

MES 8

CONNEXIÓ
INSTAL·LACIONS

· Connexió instal·lacions 
  entre mòduls
· Connexió instal·lacions a centrals 
  i quadres de control d’edifici existent

MES 8

ENVOLVENT

· COBERTA: segellat
  impermeabilitzant de les unions 
  i acabats de coberta verda
· FAÇANA: ancoratge de segona pell
  de xapa perforada

MES 8 
A

MES 9

URBANITZACIÓ
· Modificacions en edifici existent
  (enderrocs i nova rampa)
· Nous paviments exteriors

MES 9

Fases i termini estimat d’actuació
OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT TIANA
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Pot semblar un conte, amb final feliç o no, 
aquesta història, la meva història...

Anys enrere, quan jo tenia sis anys, una gosseta 
blanca i negra, una mescla de caçadora, voltava 
perduda pels voltants de casa.

Les meves germanes i jo sempre li donàvem 
menjar i ens quedàvem hores i hores amb ella, 
acariciant-la assegudes al brancal de casa. 
Era una gosseta dòcil i ens encantava fer-li 
companyia. Es feia estimar molt. Entre les cinc 
vam decidir posar-li el nom de Bianca, 
i esperàvem sempre aquell moment del dia per 
tornar-la a veure. Somiàvem que l’adoptàvem, 
que pogués viure amb nosaltres, que pogués 
despertar-se cada dia als peus del nostre llit. 
Vam insistir moltíssim des del primer moment, 
però el nostre pare s’hi va negar sempre. Deia que 
les gossetes eren un problema, en aquells temps 
no s’esterilitzaven els animals com ara.

Passaven els dies i ens vam adonar que la Bianca 
s’havia quedat embarassada. Gairebé cada dia 
seguia venint davant la porta de casa, ella sabia 
que l’estaríem esperant, per jugar, per donar-li 
alguna cosa de menjar, per estimar-la... 

Aquella tarda, quan li vam donar les sobres 
d’escudella i les potes de pollastre que la mare 
havia cuinat al migdia, en comptes d’acabar-s’ho 
tot, com sempre, va fer una cosa molt estranya, 
va embolicar el menjar amb el morro i agafant-lo 
amb les dents se’l va emportar. En aquell 
moment vam saber que el cadellet o cadellets 
ja havien nascut.

Vam seguir-la molts dies, volíem saber on tenia 
els gossets, però no aconseguíem esbrinar el 
racó. Anàvem fent torns, un dia hi anava jo i la 
Georgina, un altre la Marta, la Montse i la Glòria... 
però acabàvem tornant a casa, decebudes i 
angoixades, sense localitzar el lloc. 

CINC GOSSETS PER A CINC GERMANES

Sempre amb la mateixa direcció, ens feia donar 
voltes i voltes pels voltants de Can Boter, on abans 
era un tros de muntanya i canyes i on actualment 
hi ha el parc Joan Armengol.

Un diumenge, molt d’hora, cap a les set del matí, 
ens vam despertar tots pel soroll, alguna cosa 
gratava la porta de l’entrada de casa. 

Ens vam aixecar corrents i quina sorpresa en veure 
que era la Bianca, amb dos gossets, un a cada 
costat. No us podeu imaginar la il·lusió que ens va 
fer, semblava el dia de reis quan ens despertàvem 
emocionades per obrir els regals.

De sobte, alguna cosa estava passant, la Bianca 
estava molt neguitosa, volia que la seguíssim.
La nostra mare es va quedar amb els dos cadells 
i el meu pare, les meves germanes i jo vam seguir 
la Bianca que ens volia portar a algun lloc. 

Ella corria i corria, saltava, ens esperava, quin 
neguit, quina incertesa... en cap moment la 
perdíem de vista, però no ens podíem imaginar 
què passava, què volia, fins on volia arribar.
Però en passar pel carrer del Carme, ja vam veure 
que succeïa. Hi havia un cotxe de la policia aturat, 
amb el maleter obert i, dins seu, una caixa de 
cartró amb dos gossets. Recordo perfectament 
el moment, aquells instants eterns, ens vam 
posar molt nervioses, no podia ser que se’ls 
enduguessin! Llavors, el meu pare es va posar a 
conversar amb els dos policies, i els va explicar 
la història, se’ls va guanyar i va aconseguir que 
li donessin els dos gossets de la caixa. Ens van 
comentar que encara quedava un cinquè cadell 
dins un cau, que s’havia amagat al fons i no volia 
sortir. Aleshores, la Glòria, la meva germana gran, 
va acompanyar a la Bianca fins al cau, la gosseta 
va entrar i va aconseguir fer sortir el gosset.

No ens ho podíem creure... cinc germanes i cinc 
gossets... un gosset per a cadascuna!

Només pensàvem a tornar a casa nostra, a 
cuidar els cinc cadellets i la Bianca, però aquesta 
haguera sigut la més bonica història...

El primer que vam fer va ser posar nom als cadells. 
A les femelles les vam anomenar Fosca, Dina i 
Rosca i als mascles, Xaloc i Bruc. Cadascuna de 
nosaltres va triar un nom, però jo era la més petita 
i no se me n’acudia cap, la meva germana em va 
ajudar a trobar-ne un. 

Mentrestant els meus pares van començar a 
donar veus per trobar casa als gossets.

Als meus pares, també els agradava tenir-los 
a casa, però ells eren més realistes, sabien que 
aquella situació no es podia allargar gaire més,
havien destrossat tot el jardí, no ens els podíem 
quedar tots.

Però ningú volia les femelletes, ni tan sols el meu 
pare, ja que podien quedar-se embarassades i 
tornar a criar més cadells. Així que van prendre 
la dura decisió de quedar-nos els dos mascles i 
portar les femelles a la gossera, inclosa la Bianca. 

No el podíem convèncer, era la seva última 
paraula. Li queien les llàgrimes quan se les van 
emportar, mentre repetia que era molt injust.
La gosseta que ens havia fet tan felices, que tant 
ens havia donat sense res a canvi, tanta lleialtat.

Encara, avui en dia, se’ns trenca el cor a totes 
recordant que no la vam poder salvar.

Eren uns altres temps i per nosaltres la decisió 
del nostre pare va ser molt dràstica i en aquell 
moment no el vam poder entendre 
ni comprendre.

Aquest és el record més feliç de la nostra vida 
i la recança i el disgust més amarg... però fa 
quaranta anys, i si eres una gosseta de carrer, 
gairebé no hi havia possibilitat que algú se’n 
fes càrrec.

D’en Xaloc tampoc ens en vam poder cuidar, 
només d’en Bruc, que va viure feliç durant catorze 
anys i va ser el gos de la nostra infantesa, 
un gran gos, molt estimat, únic, d’aquells que 
no n’hi ha dos... 

Elena Monné

“Per a nosaltres, el temps 
que vam passar amb ells va 
ser inoblidable, dels millors 
moments de la nostra infantesa 
i en guardem un record 
entranyable.”
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20 COSES QUE HEM APRÈS 
AQUEST 2020

Segur que ara que acaba l’any penses que aquest 2020 
és un any per oblidar i que esperes que el 2021 sigui molt 
millor. La Covid-19 ens ha canviat a tots. Ens ha fet més 
forts, més humans. També més vulnerables i ens ha fet 
adonar del que tenim i del que no tenim. Aquest 2020 
el recordarem per moltes coses, però nosaltres volem 
donar-li una oportunitat. 

Aquest 2020 hem après...
1.- Què els governs han d’estar preparats i treballar amb 
sentit comú sempre.
2.- Que el món de la cultura és capaç d’unir-se passant 
per sobre d’interessos partidistes.
3.- Que el món és millor acompanyats dels que estimem.
4.- Que la solidaritat de desenes de voluntaris 
i voluntàries ha fet que la cistella solidaria de Tiana 
no s’aturés durant el confinament.
5.- Que escoltar és una part molt important de l’acció 
de governar i en situacions de crisi és pot veure qui sap 
governar amb el poble i qui no.
6.- Que confinats comprem més a les botigues del poble.
7.- Que sabem fer pa!
8.- Que som capaços de fer reunions telemàtiques, 
tinguem l’edat que tinguem.
9.- Que el teixit social està per sobre les institucions.
10.- Que és possible tenir el primer regidor cec de la 
història de Tiana.
11.- Que cal garantir un espai públic adaptat pels infants 
on la inclusió i la diversitat esdevinguin riquesa local.
12.- Que la Cris és peixatera.
13.- Que la cultura no és un luxe, és una necessitat 
i un bé d’interès general.
14.- Que improvisant no anem enlloc.
15.- Que hem de saber tenir cura dels més grans.
16.- Que l’accessibilitat universal és un dret fonamental.
17.- Que el respecte es guanya.
18.- Que centenars de dones no reconegudes encara 
han treballat i treballen per Tiana.
19.- Que més que un poble gran volem ser un gran 
poble, amb tots els serveis necessaris.
20.- Que junts el poble hi guanya.

I tu, què has après aquest 2020?
Entra al web www.juntiana.cat i explica’ns-ho
Amb els nostres millors desitjos per un bon Nadal i un 
pròsper 2021.

www.juntstiana.cat / junts@juntstiana.cat  
Donacions: ES38 1491 0001 2321 7211 0526

COMIAT DEL 2020

Per fi s’acosta el final d’aquest 2020, 
un any que de ben segur no oblidarem. 
Ha estat un any difícil per a tothom on 
aquesta maleïda pandèmia ha sacsejat les 
nostres vides d’una manera inimaginable. 
Tant des d’ERC Tiana, com la resta 
l’equip de govern municipal, hem fet un 
esforç titànic per gestionar de la millor 
manera possible el dia a dia del poble, 
i tot i que ningú podia estar preparat per 
resoldre problemes desconeguts fins ara 
i que en molts casos sobrepassaven les 
competències municipals, el fil conductor 
de les nostres actuacions, amb tots els seus 
errors i encerts, sempre ha estat fer costat a 
la gent. Perquè la gent, que som totes i tots 
sense excepció, som els qui hem patit les 
conseqüències d’aquesta pandèmia.
Ara ens tocarà fer un nou esforç, un nou 
sacrifici. Ara venen dates molt especials 
a la nostra cultura, les festes de Nadal. 
Són dies de retrobaments, d’abraçades 
i petons. Tot i que a dia d’avui no sabem 
quines seran exactament les restriccions, 
el que si sabem és que serà un Nadal 
diferent que de ben segur no serà millor. 

Tot i això, us volem encoratjar a fer un 
esforç, un més, amb el convenciment que 
ens en sortirem i que més aviat que tard 
podrem tornar a l’anhelada normalitat.

Per acabar, volem aprofitar aquest espai 
per transmetre el nostre escalf a totes 
i tots aquells qui han perdut un ésser 
estimat durant aquest any, a totes i tots 
aquells que com a conseqüència de la 
pandèmia es troben en una situació 
laboral i/o financera complicada i també 
a totes i tots aquells que avui continuen 
represaliats per l’Estat Espanyol, ja sigui 
a la presó, a l’exili o pendents de judici. 

Des d’ERC tenim el ferm convenciment que 
superarem aquesta crisi sanitària i també 
que finalment aconseguirem la plena i 
justa llibertat pel nostre País.

Bon Nadal i Feliç 2021!
www.esquerrarepublicana.cat

Ja ha passat un any sencer... Gairebé 365 dies, 
durant els quals hem viscut plegats tota mena 
d’esdeveniments i adversitats. Ha estat un any ple 
de notícies marcades clarament per la pandèmia, 
però arriba el Nadal i, d’una manera o d’una altra, 
l’ambient, les llums, els aparadors de les botigues 
del poble o els guarniments que penjarem per tots 
els racons de la casa, ens recordaran que estem 
de festa.
Aquest any al Partit dels Socialistes de Tiana 
ens agradaria tenir un arbre dels desitjos per 
guarnir-lo amb els noms de tots els tianencs 
i totes les tianenques. I en aquest gran arbre 
dels desitjos demanaríem que, a tots i a totes, 
el futur els sigui pròsper, que no falti la salut 
i que continuem lluitant tots plegats per 
aconseguir els nostres somnis.

Com s’acaba l’any, és el moment més propici per 
fer una mirada enrere i fer un balanç de la gestió 
que hem dut a terme durant aquest 2020 amb la 
nostra entrada al govern, de prendre nota del que 
s’ha quedat pendent i, al mateix temps, d’agafar 
forces per continuar treballant.
Amb la dificultat que comporta conviure amb 
una pandèmia global i treballar el dia a dia 
perquè el poble no s’aturi, hem implementat els 
principals reptes que ens havíem marcat a la 
nostra agenda política com són accions contra 
el canvi climàtic, decidir amb pressupostos 
participatius, desenvolupar el Pla d’Igualtat 
i el Pla de Seguretat Local, l’aprovació d’un 
milió i mig d’euros en inversió pública per nous 
projectes sostenibles, que la Generalitat via 
resolució al Parlament torni a convenir un nou 
acord de finançament per l’Institut, la millora 
de l’espai públic, d’instal·lacions esportives i 
creació d’un nou espai esportiu, reordenació de 
la plantilla de l’ajuntament i increment d’agents 
de Policia Local, posada en marxa quatre Plans 
d’Ocupació, implementació en els serveis de 
noves tecnologies,...
Sabem que fer poble no és només administrar-
lo, és implicar-nos per crear una comunitat on 
siguem més que veïns, on l’administració funcioni 
per la felicitat de les persones per això estem 
sempre per ajudar i resoldre les qüestions que 
afecten el dia a dia. 
El PSC de Tiana us desitja un BON NADAL 
i BONES FESTES. 

tiana’t

BONES FESTES!!

Quan arriben aquestes dates acostumem a fer 
un balanç de com ens ha anat aquest any 
i moltes vegades també ens posem fites i ens 
fem bons propòsits per a l’any que ve.
Pel que fa al balanç, vam començar a primers 
de març amb aquesta terrible pandèmia 
que s’ha endut vides, il·lusions i que ens ha 
complicat la vida a tothom. Però també des del 
primer moment vam poder comptar amb la 
generositat i la solidaritat del col·lectiu 
de persones que treballen a la Sanitat. 
I també amb igual reconeixement a d’altres 
col·lectius s’ha d’agrair tot l’esforç i humanitat 
als treballadors de les fleques, pastisseries, 
supermercats, farmàcies, transportistes, 
personal de neteja, conductors d’autobús 
i transport públic, i així mateix a tot el 
voluntariat que tant ens han ajudat quan 
estàvem confinats i no podíem sortir al carrer.

Proposo que recordem aquest any, a més de 
l’any de la Covid amb totes les desgràcies que 
ens ha dut, com a l’any de la humanitat, de la 
solidaritat i de la generositat. Aquesta dificultat 
ha fet aflorar el millor de tots nosaltres; estem 
més pendents dels nostres veïns, comprem a 
les botigues de proximitat, cuidem més el medi 
ambient i a molts ens ha fet canviar les prioritats 
de la nostra vida.

De cara a aquestes festes, que seran ben 
diferents de les anteriors, haurem de continuar 
vigilant i protegir-nos de contagis per nosaltres i 
per totes les persones que estimem, no podrem 
abaixar la guàrdia. Aquestes festes les hem de 
viure amb molta responsabilitat però també  
amb alegria i esperança perquè es comença a 
veure la llum al final del túnel.

Enguany ens hem de deixar impregnar de 
l’esperit de Nadal com mai, i hem de ser feliços 
perquè estem vius, perquè entre tots ens 
en sortirem i lluitarem junts per tenir un 
món millor.

Demanarem la vacuna als Reis d’Orient 
i que la il·lusió que sempre aporten els Mags 
a petits i grans es faci efectiva en aquest 
proper ANY NOU.

+34 682 441 547@juntstiana                   

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana@esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana



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 d’urbanisme i patrimoni públic del sòl 
  i habitatge.
• Telèfon: 93 395 50 11 · hernandezbmt@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana.

 

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

22 23

FARMÀCIES DE GUÀRDIA DESEMBRE 2020

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 les 9.00 h fins les 21.00 h inclosos diumenges i festius.

Farmàcia TOURÍS  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  C. Riera Sant Jordi, 14 · 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 2 DE DESEMBRE
De 16.00 h a 17.50 h Plaça de la Vila
De 18.00 h a 20.00 h C. Tarragona 
/ C. Ciutat Comtal (La Virreina) 

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

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

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

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

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6
ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS MAQUA MAQUA

7 8 9 10 11 12 13
ESPINÀS CIRICI BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

14 15 16 17 18 19 20
MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA MAQUA CIRICI CIRICI

21 22 23 24 25 26 27
BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA ESPINÀS MAQUA TOURÍS TOURÍS

28 29 30 31
TOURÍS ESPINÀS CIRICI CAPDEVILA
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