
R
EV

ISTA
 M

U
N

IC
IP

A
L G

EN
ER

 20
21  tiana’t

12



2

tiana’t

somcomerç
PETIT MICACU

petitmicacu.com
info@petitmicacu.com

687 26 42 21 / 661 81 89 67
@petitmicacu

Ens diem Núria (sí, les dues), les dues 
venim del sector de la moda, i les dues 
som apassionades del món del bebè.

Entre converses de parc amb els 
nostres nens i algun soparet, ha sorgit 

una amistat i un somni. El nostre 
somni s’ha convertit en un projecte 
i hem anat a per ell. Petit Micacu és 

la fusió de Tot Lion i Petit Titi. Creada 
amb molta feina i molta il·lusió per 
a expandir-nos i continuar creixent 

en el sector del bebè i la mare.

A la nostra botiga online 
podreu trobar accessoris per a 

bebès, joguines, cosmètica natural 
i complements per als vostres nens. 

Intentem buscar articles que s’adaptin 
a la nostra filosofia.

Encara que la nostra botiga 
és online, volem tenir un tracte pròxim, 
aconsellant als nostres clients a través 

del telèfon o instagram (xarxa en la 
qual som molt actives i que ens serveix 

d’aparador on ensenyar 
els nostres productes).

Gener del 2021… Qui ens hagués dit fa un any que 
estava a punt d’arribar el temporal Glòria i que un mes 
més tard arribaria aquesta gran pandèmia. 
Les afectacions de tot plegat han estat molt 
devastadores en infinitat d’aspectes i hem hagut 
de fer grans sacrificis. 

Però hem de seguir mirant endavant amb esperança 
i il·lusió. Ja tenim aquí les primeres vacunes 
de la COVID-19 i a poc a poc s’anirà aconseguint 
la immunitat general que de tant n’hem sentit a 
parlar i que tant anhelem. Aquesta immunitat que 
ens permetrà tenir els hospitals menys saturats i la 
disminució de les restriccions que avui dia tenim. 

De ben segur que les mesures de: rentat de mans 
+ distància + mascareta, ens seguiran acompanyant 
al llarg de tot l’any, però estem més a prop del final 
de la pandèmia. 

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient seran presents 
a Tiana perquè saben, més que mai, que des dels 
més petits de casa fins als més grans hem fet grans 
esforços, però també saben que han sorgit grans 
iniciatives solidàries. I això és el que us proposo, 
que malgrat totes les penúries, les restriccions i el 
distanciament social, valorem per sobre de tot les coses 
boniques i positives que han sorgit en aquests temps 
tan difícils. Finalment us encoratjo a totes i a tots a 
mirar el futur amb esperança i amb el convenciment 
que, més d’hora que tard, deixarem enrere aquesta 
pandèmia i podrem concentrar els nostres esforços 
a forjar una societat més justa i millor. 

EDUARD JORNET ESTEVE, 
MUNTANYER NÒMADA 
I JUBILAT ACTIU
L’Eduard va néixer a Badalona tot i que de ben petit 
els pares van marxar a viure a La Floresta. Allà, i amb 
només 10 anys, va entrar a formar part de l’agrupament 
escolta i amb ells va descobrir l’amor per la muntanya, 
una passió que va traspassar als seus fills: en Kilian i la 
Naila. Ha vingut a Tiana per treballar, en col·laboració 
amb el club Excursionista Tiana, en els circuits 
inclusius de la Fundació Itinerarium.

Professionalment l’Eduard feia de serigrafista, però, 
sempre va tenir entre cella i cella viure de la muntanya 
i a la muntanya, un objectiu que va aconseguir amb 
25 anys quan la Federación Española de Montaña 
(Delegació de Catalunya) li concedeix la gestió del 
Refugi Ernest Mallafré al Parc Nacional de Sant Maurici 
i Aigüestortes. 

Després que la Federación Española de Montaña 
el qualifiqués de guia, va compaginar les feines de 
guarda de refugi, guia de muntanya, ‘pister’ socorrista 
d’estacions d’esquí i ha dirigit expedicions, i ha creat 
i dirigit carreres d’alta muntanya.

Ara l’Eduard treballa al costat de la Fundació 
Itinerarium dissenyant els circuits inclusius a la natura, 
amb els que volen ajudar a millorar la qualitat de vida 
de les persones amb més dificultats (especialment 
fomentant la pràctica de l’esport, corrent i caminant) 
i han dissenyat el de Tiana aquests darrers mesos. 
Són recorreguts adaptats a tothom, senyalitzats 
permanents, per a tots els públics i edats: 
persones cegues, sordes, amb dificultats de mobilitat, 
intel·lectuals o mentals. Els campions del món de curses 
de muntanya Kilian Jornet i Núria Picas són els padrins 
d’aquests espais i de les curses Sumant Capacitats 
que se n’hi fan. www.inclusivecircuits.net

tiana’t

Tiana és el 41è poble que se suma 
als circuits inclusius de la Fundació 
Itinerarium i tindrà 3 circuits diferents 
dels quals en podrem gaudir a partir 
del 12 de gener:

- EL FÚCSIA: de 7 quilòmetres amb 
  un desnivell de +/- 295 metres
- EL BLAU: de 4,3 quilòmetres amb 
  un desnivell de +/- 120 metres 
  (apte per cadira de rodes joëlette i handbike)  
- EL VERD: de 3,2 quilòmetres amb 
  un desnivell de +/- 106 metres 
  (apte per jöelette)
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D’aquí a uns mesos, l’entrada de l’Ajuntament, 
el vestíbul i l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
es transformaran en un espai nou i modern, 
ple de llum que contribuirà a generar en aquelles 
persones que han d’anar-hi a fer gestions una 
sensació amable. Alhora, la remodelació servirà 
perquè els treballadors municipals puguin fer 
la seva feina en un entorn més agradable 
i confortable.

En el fons, el canvi vol trencar la distància entre 
l’administració i l’administrat, apostant per un 
contacte més directe i proper, tot i que fins que 
la pandèmia de la Covid desaparegui es disposaran 
de les mesures de seguretat imprescindibles.

Les parets que separen la porxada del vestíbul 
de l’Ajuntament desapareixen. Això vol dir que 
els vidres que tanquen la porxada i que donen 
a la plaça seran les parets exteriors de l’edifici. 

Amb la porxada oberta, a banda i banda 
de la porta d’entrada hi haurà dues sales 
d’espera obertes i també una zona per a fer-hi 
tràmits online. 

Desapareix la finestreta de l’OAC. 
L’espai destinat a l’atenció ciutadana també 
serà obert i preparat per atendre als tianencs 
i tianenques de forma discreta i personalitzada.

L’AJUNTAMENT TRANSFORMA L’OFICINA D’ATENCIÓ 
CIUTADANA I L’ENTRADA A L’EDIFICI EN UN ESPAI 
AMPLI, LLUMINÓS, CONFORTABLE I ACCESSIBLE
La remodelació servirà per modernitzar, fer més permeable i amable la zona de relació entre 
els tianencs i tianenques i els treballadors municipals.

tiana’ttiana’t

Tota la planta baixa serà d’un 
sol nivell amb la qual cosa 
l’accessibilitat serà absoluta. 

Des de dins de l’Ajuntament, 
les parets de vidre que donen 
a la plaça serviran, a la pràctica 
per integrar un espai i l’altra; 
trencaran distàncies i barreres, 
i la sensació de permeabilitat 
serà total.

El projecte té un cost 
de 121.077’78 euros i un cop 
iniciades les obres el termini 
d’execució serà de 4 mesos.
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1. A qui va dirigit?
Va dirigit a joves empadronats al municipi d’entre 
15 i 25 anys vinculats a una entitat / organització 
/ empresa esportiva o de lleure de Tiana que 
compleixin amb els requisits establerts a les bases. 

2. Quin és l’objectiu? 
L’objectiu és potenciar i millorar la formació dels 
joves tianencs vinculats a entitats esportives i de 
lleure i introduir-los al mercat laboral.

3. Qui ho pot sol·licitar?
Ho poden sol·licitar les entitats i associacions 
esportives i de lleure sense finalitat lucrativa, que 
radiquin en el terme municipal de Tiana i figurin 
inscrites en el registre d’entitats ciutadanes del 
municipi, o en tràmit d’inscripció.
Poden sol·licitar també ajuts, entitats, 
organitzacions o empreses esportives o de lleure 
que gestionen instal·lacions municipals a Tiana.

4. Que se subvenciona?
És subvencionable exclusivament el curs o 
activitat formativa reglada, quedant exclòs de ser 
subvencionable qualsevol despesa derivada del 
mateix (desplaçaments, material, subministres, 
dietes...) L’import de la subvenció per a l’activitat 
no ultrapassarà el 80% del seu cost per sol·licitud.

5. Quina és la consignació pressupostària?
La consignació pressupostària és de 8.000 euros 
a repartir entre les sol·licituds rebudes que 
compleixin amb els requisits establerts 
a les bases. 

6. Quines formacions es poden subvencionar?
Qualsevol formació reglada dins d’àmbit esportiu 
o del lleure que es pugui acreditar per un 
organisme homologat, per exemple formacions 
de federacions, consells.... i que es realitzi entre 
l’1 de novembre 2020 i el 30 d’abril de 2021.

L’AJUNTAMENT CONCEDEIX SUBVENCIONS 
DESTINADES AL FINANÇAMENT DE FORMACIÓ 
REGLADA PER JOVES VINCULATS A ENTITATS 
ESPORTIVES I DE LLEURE DE TIANA
Amb la intenció de preparar els joves per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil 
i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc 
de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques 
d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures 
bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. El govern de Tiana ha aprovat per Junta de Govern uns 
nous ajuts per a joves que treballen amb entitats tianenques per tal de potenciar la seva formació 
en l’àmbit específic de cada entitat. 

Per a més informació envia un email a esports: tiana@tiana.cat

tiana’t

Un dels canvis més important d’aquesta edició 
serà retransmetre en streaming el festival per 
poder arribar al màxim de persones possible a 
través del canal de Youtube de l’Ajuntament.
 
És important celebrar el Festival i donar suport 
a la cultura i a la literatura catalana en els 
moments en què ens trobem.

Aquest és el segon any d’Anna Maria Villalonga 
a la direcció, agafant el relleu de Sebastià 
Bennassar, després de l’estrena de l’any passat 
amb un gran èxit.

Entre les activitats més destacades d’aquesta 
edició hi haurà l’homenatge a l’autora Patricia 
Highsmith amb motiu del seu centenari, una 
lectura dramatitzada a càrrec de la Llar de 
Persones Grans, una xerrada sobre el llibre 
“La cervesa de la Highsmith”.

Enguany, es realitzarà un petit homenatge a les 
principals editorials de la literatura negra 
(Crims.cat i Llibres del Delicte), una taula rodona 
de traductors amb Francisco Castro, 

editor i traductor gallec, Maria Llopis i Albert Peiró 
volen dedicar un espai als traductors del gènere 
alhora que busquen potenciar la visibilitat de la 
interacció entre dues llengües peninsulars com 
el gallec i el català.

Aquesta edició, estrenem el joc del Trivial 
Negre, amb ell intentarem descobrir el grau de 
coneixement del gènere de tots els participants. 
No podem oblidar, com cada any, sabrem el nom 
del guanyador del Premi Memorial Agustí Vehí 
Vila de Tiana, enguany arriba a la seva 
vuitena edició.

Des de la seva creació, el Festival ha volgut crear 
vincles amb la Vila de Tiana, i la Biblioteca 
Can Baratau i juga un paper molt important 
durant el mes de gener amb el club de Lectura, 
el Taller de Poesia Negra i totes les activitats 
i recomanacions que porten a terme els dies 
previs del festival.

Això i moltes activitats més ho podeu gaudir els 
dies 22 i 23 de gener al Festival Tiana Negra.

TIANA NEGRA 

El proper 22 i 23 de gener se celebrarà la novena edició del Festival Tiana Negra, marcada per les 
mesures sanitàries per prevenir la COVID-19 però mantenint intacta la voluntat de ser l’aparador 
anual de la literatura negra catalana.

Més que mai el Festival estarà molt present 
a les xarxes socials, a través del blog: 
http://tianenanegra.blogspot.com, 
on podreu consultar tota la informació 
del festival i a les xarxes socials: 

          www.facebook.com/tiananegra

          @tiananegra

          @tiana.negra
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NOU ANY 
Em sembla que mai hem expressat aquesta 
frase amb tanta intensitat i anhel com ho fem 
en aquests moments: “Us desitgem un bon 
i feliç Any Nou”. La frase quasi tòpica, que any 
rere any anàvem repetint, sense menysprear el 
que sempre hi havia de realitat, de bons auguris 
pel futur, aquest inici de 2021 s’amplifica 
i s’omple d’un fort contingut. 
L’Aula, com ja sabeu, ha adequat les activitats 
programades del darrer trimestre (setembre-
desembre 2020) a les mesures sanitàries que 
ens han anat dictant. Hem combinat sessions 
presencials, amb sessions online. 
Aquesta combinació és la que suposem seguirem 
en aquest nou trimestre. Cal estar atents a 
les informacions que es van donant quan ens 
apropem al dia de les conferències. De moment, 
és molt probable que ens mantinguem en la via 
online. Zoom, Youtube són els nostres mitjans, 
potser n’incorporarem de nous, intentant que el 
mitjà sigui el més fàcil i assequible per a tothom. 
Aquest gener, recuperarem dues conferències 
ja programades; el dia 7 la professora de l’art 
Cristina Fontcuberta ens aproparà a la figura 
de Leonardo da Vinci amb el títol ”Ciència i art 
de Leonardo da Vinci” i el dia 21, El professor 
d’història Adrià Cabezas ens parlarà de 
“Defensa de la costa del Maresme 1936-1939”. 

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

RESIDÈNCIA NEN DÉU
El dia 18 de novembre de 2020, va ser un dia 
molt important per a tots nosaltres. Perquè 
després de vuit mesos confinats hem pogut 
sortir de la residència.

Volem agrair a l’ajuntament per facilitar-nos 
l’espai de l’escorxador, on duem a terme les 
diferents activitats del taller ocupacional. 
Va ser un dia molt esperat per a tots nosaltres 
i tots teníem un somriure d’orella a orella. 
Hem tornat a fer les activitats com 
lectoescriptura, on practiquem les sumes, 
restes, multiplicacions i també fem lectura. 
Normalment ho fem els dilluns.

A més fem Informàtica, on passem a ordinador 
tot el que fem al taller, també busquem imatges 
i informació d’allò que ens interessa. 
Els divendres és quan ho realitzem i així 
aprofitem, per veure quins partits de futbol 
hi ha durant el cap de setmana.

També hem començat a realitzar la manualitat 
de Nadal, ens agrada molt perquè tot el que 
estigui relacionat amb aquestes festes ens 
motiva molt. Cadascú està fent el seu propi 
arbre de Nadal i el caga tió. En les pròximes 
setmanes us ensenyarem com ha quedat, de 
moment us podem deixar una petita mostra del 
que fem. Estem molt contents i ens ha agradat 
molt l’escorxador.

Moltes gràcies.

tiana’t

La música està a les nostres vides 
inclús abans de néixer. Diversos estudis 
demostren que el fetus pot començar 
a sentir sons del món exterior des de 
la setmana número vint de l’embaràs. 
Un cop naixem, el paper que ocuparà la 
música en les nostres vides dependrà 
del context familiar en el qual creixem, 
i de l’educació musical que rebem.

Els primers anys d’infantesa són 
crucials per establir les bases d’un 
aprenentatge musical al llarg de la 
vida. La música afavoreix les relacions 
socials, la interacció entre infants i ens 
fa sentir bé. Però, a més de motivar i 
divertir, els beneficis de la música poden 
marcar la diferència en la formació, 
educació i desenvolupament de 
les habilitats.

L’objectiu de l’activitat de música en 
família és justament trobar aquests 
espais de descobriment, en el que 
“es deixa fer” i s’explora la música de 
manera vivencial. En l’etapa en què 
el nadó té una edat de 0 a 3 anys, 
es potencia el nivell d’escolta activa, 
és on a poc a poc comencen a adquirir 
competències musicals.

Des dels 3 fins als 6 anys, els nadons 
creixen, així com les seves habilitats 
musicals. En aquesta etapa, comencen a 
comunicar-se amb certa intencionalitat 
estètica. Són capaços de comunicar-se 
amb aquests nous llenguatges que han 
anat aprenent, que són la música 
i l’expressió corporal.

Mireia Carrasco (professora de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa de 
Tiana que imparteix les classes de 
Sensibilització i Música per a Nadons 
en família).

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

LA IMPORTÀNCIA 
DE LA MÚSICA 
EN LA INFANTESA
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Quins són els orígens del club?
Els orígens del club ens porten a l‘any 1983, on neix el Grup Excursionista Tiana (GET), gràcies a un grup 
de joves de l’Agrupació Escolta Roger de Flor, aficionats a l’excursionisme, amb l’objectiu principal 
de promoure aquest esport a Tiana.

Uns anys més tard, l’any 2001, es constitueix oficialment com entitat, amb el nom actual 
de Club Excursionista Tiana (CET). Des del 1983 l’esperit inicial de l’entitat continua i creix.
El club realitza anualment diferents tipus d’activitats, si bé aquest any 2020, pel motiu que tots sabem, 
no ens ha permès treure de la motxilla els diferents projectes previstos inicialment.

CLUB EXCURSIONISTA TIANA, 
UN CLUB A L’ALÇADA DE TOTS

tiana’t

Quins tipus d’activitats realitza el club?
El club té diferents seccions obertes, 
on cadascuna conserva individualment les seves 
propietats esportives, i una característica comuna, 
que és la de gaudir de la muntanya i l’esport; entre 
d’altres: senderisme, esquí, alpinisme, escalada,...
A mitja setmana, i per no perdre el to físic, hi ha un 
grup de socis que juguen a futbol al poliesportiu del 
poble, per mantenir-se en òptimes condicions.

A més de les activitats comentades anteriorment, 
el club organitza dins de l’àmbit de la Festa Major del 
poble, el muntatge i entreteniment del “Rocòdrom” 
a la plaça de la Vila, i la projecció de “films de 
muntanya”, a l’esplanada de l’Ermita de l’Alegria. 
També, a principis d’estiu, en un període bianual, 
es posa en marxa la “Nit de Senders”.

El club, ofereix algun tipus de col·laboració 
amb altres entitats del poble?
Sí, col·labora en el desenvolupament del “Canicross 9 
Pins”, així com de “L’Enrucada”. Sense oblidar-se de la 
realització de projectes concrets com per exemple del 
film “Aires al Cim”, conjuntament amb “l’Agrupació 
amics de la Sardana de Tiana”, amb la ballada de la 
sardana “Tiana” del mestre Francesc Mas Ros, al cim 
de la Gorra Marinera de Montserrat.

Quina és la massa social del club?
Actualment el club té 217 socis que són la veritable 
columna vertebral de l’Entitat.

Per últim, de cara al futur?
Salut i muntanya per a tothom, en primer lloc, i 
posteriorment posar en marxa els diferents projectes, 
sempre de forma segura, amb il·lusió i esperit esportiu, 
sense oblidar que “SOM ELS NOSTRES SOMNIS”.

Per fer-te soci contacta amb: 
secretaria@cetiana.cat  Anima’t!!!

AGENDA GENER 2021tiana’t
ELS 

DIMARTS
De 7.00h a 14.00h 

Parc de l’antic 
camp de futbol  

Mercat setmanal. 

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.

ELS 
DISSABTES
De 10.00h a 14.00h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

DIVENDRES 1 DE GENER 
ANY NOU 
DIMECRES 6 DE GENER 
DIA DE REIS

DIVENDRES 8 
17.30 h Biblioteca Can Baratau 
El club de lectura infantil del gomet vermell: 
El secret de Nadal, d’Oriol Canosa. 
A càrrec de Marta Huguet. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 9 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: Estimulació musical per a infants. 
A càrrec d’Aina Camps. 
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia.

DIMARTS 12 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
Taller de poesia negra. 
A càrrec de Martí Noy. 
Cal inscripció prèvia.
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública online.
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari online.

DIMECRES 13 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
Taller de poesia negra. 
A càrrec de Martí Noy. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 14 
19.00 h Biblioteca de Can Baratau  
Club du livre: Journal du voleur, de Jean Genet. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 15 
18.00 h Biblioteca de Can Baratau  
Taller de poesia negra. A càrrec de Martí Noy. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 21 
18.00 h Biblioteca de Can Baratau  
L’hora del conte: En Bum i el tresor del pirata. 
A càrrec d’Homenots. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 22 
Festival de novel·la negra catalana
Més informació i programa a la web: 
www.tiana.cat

DISSABTE 23 
Festival de novel·la negra catalana
Més informació i programa a la web: 
www.tiana.cat

DIJOUS 28 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Book’s club: Skipping christmas, de John Grisham. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 29 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Club de lectura: El festí de Babette, 
d’Isak Dinesen. 
Coordina: Toni Sala. Cal inscripció prèvia.



L’Ajuntament ha decidit allargar 
la fase de votació dels pressupostos 
participatius fins al divendres 
22 de gener. 

L’objectiu de la mesura és posar les 
màximes facilitats al major nombre 
de tianenques i tianencs perquè amb 
el seu vot contribueixin a triar un dels 
projectes possibles. 

Aquesta ampliació també servirà perquè 
els que ja han votat, si ho desitgen, puguin 
verificar el seu vot entrant a la plataforma 
Decidim Tiana: 
https://decidim-tiana.diba.cat

Aquesta verificació es pot fer tant si el vot 
ha estat realitzat directament per ells/es 
mateixos/es, com si s’ha fet a través dels 
punts de votació programats o si s’ha 
introduït a la plataforma a partir de la 
voluntat de vot expressada a les butlletes 
dissenyades a causa de la situació 
d’emergència sanitària de la Covid-19.

Aquesta mesura és un pas més de les 
administracions públiques en el procés 
de dotar als seus actes la màxima 
transparència i, per tant, de donar 
confiança i seguretat al ciutadà.

Per a aquelles persones que els calgui, 
l’Ajuntament posa a la seva disposició 
el suport dels tècnics municipals. 

S’hi pot contactar al correu electrònic 
tiana.participa@tiana.cat 
o per telèfon al 93 395 50 11

FINS EL 22 DE GENER 
ES PODEN VOTAR 
ELS PROJECTES 
DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
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Llars pel Clima

Durant els propers mesos des de l’Ajuntament 
es desenvoluparà un assessorament energètic 
a 5 comunitats de veïns i 5 auditories 
energètiques en llars unifamiliars, per tal de 
fomentar un ús conscient de l’energia i d’aquesta 
manera contribuir en un augment de l’eficiència 
energètica i a la reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. 

Assessorament a comunitats de veïns 
(Gener de 2021)

Les actuacions a les comunitats de veïns es 
dividiran en 4 fases: optimització dels contractes, 
reducció dels consums (millora de l’eficiència 
energètica), generació d’energia renovable 
i càlcul del CO2 estalviat. 

A la primera fase gràcies a les lectures dels 
comptadors digitals i les factures recents 
d’electricitat, es valorarà el potencial d’estalvi 
pel que fa a l’optimització tarifària dels contractes 
dels subministraments. S’entregarà un informe 
amb els resultats de l’estudi, indicant els passos a 
seguir per modificar la tarifa i augmentar l’estalvi 
econòmic que podeu aconseguir. 
Es proporcionarà una sèrie de propostes que 
inclouran mesures per tal de reduir el consum 
energètic de la comunitat, i a la llarga aconseguir 
un major estalvi. 

Impartirem una ponència per tal que tots els 
veïns coneguin i entenguin les factures i les tarifes 
actuals i puguin apoderar-se per optimitzar la 
tarifa de la seva llar. 

En la següent fase s’impartirà una segona 
ponència on es parlarà sobre eficiència energètica 
a la llar. Aprendrem a optimitzar l’ús dels 
electrodomèstics, les condicions de confort a la 
llar i com mantenir-les de manera més efectiva 
sense fer un ús innecessari de l’energia. Durant la 
segona ponència parlarem sobre autoconsum 
i en particular sobre la fotovoltaica compartida. 

Es presentarà una petita proposta tècnica per 
tal que els veïns puguin conèixer de manera 
aproximada quin potencial de generació té la seva 
coberta, quin cost podria suposar una instal·lació 
fotovoltaica, quin estalvi podria generar i quins 
són els passos que calen seguir per poder fer 
efectiva una instal·lació d’autoconsum col·lectiu. 

A la darrera de les actuacions es farà una 
estimació de la quantitat de CO2 que s’estalviarà 
arran de reduir la despesa energètica 
de la comunitat. 

Auditories en llars (Gener de 2021)

En aquest cas l’acció es redueix tot en una sola 
visita d’una durada d’1,5 hores aproximadament 
i el posterior seguiment. 

CAMPANYA 
ENERGIA I VEÏNAT. 
LLARS PEL CLIMA 

Des de l’Àrea de Transició Energètica 
i Sostenibilitat de l’Ajuntament i dins 
del projecte Tiana Clima creat i destinat 
a contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, 
es posa en marxa una campanya entorn 
l’estalvi energètic adreçat al veïnat anomenada: 
“Llars pel Clima”. 

Una campanya que té com a finalitat estendre 
la cultura de l’estalvi energètic amb l’objectiu 
que els resultats i propostes de les auditories i 
visites que es realitzin serveixin com a exemple 
per altres llars de la vila. L’objectiu principal és 
valorar la coparticipació ciutadana per combatre 
l’emergència climàtica.

Caldrà que durant la visita de l’habitatge 
es mostrin les factures recents dels 
subministraments. 

Les visites consten de 4 parts. 
Primer l’assessorament en els contractes 
dels subministraments per tal d’analitzar les 
factures i valorar la possibilitat de modificar 
un o diversos aspectes dels contractes per tal 
d’optimitzar la despesa d’electricitat, 
gas o aigua. 

S’entregarà un full amb les recomanacions 
tarifàries i informació sobre com realitzar 
els canvis, i quina documentació cal aportar 
per poder tramitar cadascuna de les 
modificacions. En segon lloc es realitzarà 
formació en hàbits de consum responsable 
i eficiència energètica a la llar. Es donaran 
una sèrie de consells sobre l’ús dels 
electrodomèstics i la climatització de la llar, i es 
farà un repàs de tots els dispositius per tal que 
conegueu com utilitzar-los de manera eficient.
 
Per últim s’instal·larà un kit de material valorat 
en 60€ per millorar l’eficiència energètica de 
la llar, que consistirà en bombetes, regletes, 
aïllaments per portes i finestres i termòmetre, 
entre d’altres. 

Calcularem l’estalvi en kg de CO2 que podem 
aconseguir a través de la visita i tots els canvis 
que apliquem. 

Com ens hem d’inscriure per optar 
a l’estudi?

Aquests assessoraments es realitzaran de 
manera gratuïta a les 5 comunitats i les 5 llars 
unifamiliars que participin del projecte. Per 
tal de poder optar a participar d’aquestes 
actuacions cal formalitzar la inscripció als links 
que trobaràs a la pàgina web de l’Ajuntament 
segons sigui una comunitat la que vol 
optar o una llar unifamiliar. Teniu temps de 
formalitzar-ho fins al 15 de gener de 2021.           

Durant els assessoraments hi haurà canals de 
comunicació oberts amb un tècnic perquè 
es puguin fer consultes a través de correu 
electrònic, trucades o WhatsApp en referència a 
les tarifes, les modificacions dels contractes dels 
subministraments, l’ús de l’energia en general, 
l’autoconsum, o els dubtes que puguin sorgir.    
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Eudald Parera Rocabayera, més conegut com 
“l’Eudalet” -o “l’Andelet”, pronunciat així per costum 
per molta gent del poble- fou un dels personatges de 
la Tiana del segle passat que va despertar en vida un 
corrent d’afecte molt majoritari entre els veïns. 
Era un home culte, de pau, compromès amb el seu 
poble. Sempre amb l’afany d’ajudar als altres. 
Paleta d’ofici, eren nou germans: Jaume, Cèlia, 
Eudald, Francisco, Josep, Agustí (conegut a Tiana com 
“l’Agustí carter”), Teresa, Maria i Consol. Amb la Teresa 
i la Maria, regentava la botiga de comestibles 
de Can Garra, al número 3 de la plaça de l’Ajuntament.

“L’Eudalet” era un home amb un interès notable 
per la cultura. Els qui el van tractar de prop el 
defineixen com un home viatjat, a qui li agradava 
llegir i el teatre. Va ser un dels fundadors, el 1903, 
de la Societat Coral Joventut Tianenca. Fins a la 
seva mort va ostentar el carnet de soci número 1 
de la societat claveriana local. Durant molts anys 
l’estendard del “coro” es guardava a casa seva. 
El 1958 quan Tiana va celebrar el centenari de la visita 
de Josep Anselm Clavé a la vila, els directius de la 
Federació de Cors de Clavé li van retre un homenatge. 
L’Eudalet tenia ja una edat i la seva salut era delicada. 
L’Homenatge fou a casa seva.

Eudald Parera fou un home del seu temps i 
compromès. L’abril de 1931 va ser dels primers a 
afiliar-se a Esquerra Republicana de Catalunya i fou 
elegit regidor en el primer ajuntament republicà de 
Tiana. Com a tinent d’alcalde fou un dels tres regidors 
per part de Tiana que negociaren els termes de la 
separació de Montgat de la municipalitat de Tiana. 
En esclatar la guerra civil tenia 57 anys i era vidu. 
La seva dona, Teresa Abelló Pàmies, amb qui s’havia 
casat el 1915, havia mort en l’intent de donar a llum.
Com d’altres tianencs Eudald Parera va ser membre 
del Comité Revolucionari que es va formar, al igual que 
a tots els pobles de Catalunya, després del fracàs del 
moviment colpista a Catalunya el 19 de juliol de 1936. 
És significatiu que només ho va ser durant deu dies, 
ja que va dimitir quan van entrar al comitè els 
membres de la FAI. 

L’Eudalet no estava d’acord amb algunes actituds 
i accions dels anarquistes. No obstant el consens en 
l’estima per l’Eudalet, res no el va deslliurar de ser 
assenyalat i denunciat pels falangistes locals un cop 
acabada la guerra. El 7 de març de 1939 el ‘cabo’ de la 
guàrdia civil del “puesto” de Tiana, Celedonio Lucas, 
es va presentar al domicili de l’Eudalet, a la seva tenda. 
Els guàrdies van escorcollar l’habitatge i la botiga. 
El resultat va ser la troballa d’un carnet del sindicat 
UGT a nom seu i de 15.800 pessetes. l’Eudalet en cap 
moment va negar que el carnet d’ugetista no fos seu. 
I va aclarir que les pessetes eren el producte dels 
guanys de la botiga i que tant eren d’ell com de les 
seves dues germanes que l’ajudaven en el negoci, 
la Teresa i la Maria.

La denuncia, que el cabo de la guàrdia civil va atribuir 
genèricament al “Ayuntamiento”, culpava a l’Eudalet 
de robatoris, saqueigs de domicilis, amenaces, crema 
d’imatges de l’església de Sant Cebrià i d’haver anat 
armat pel carrer els primers deu dies de la revolució… 
També li atribuïa un comportament molt actiu i violent 
com a “revolucionario del gobierno rojo-separatista” 
que, el 1934, havia proclamat l’Estat Català durant 
els anomenats “fets d’Octubre”. La denúncia afegia 
com un fet de gravetat la condició de regidor per ERC 
en les eleccions que el 14 d’abril de 1931 havien portat 
la República.
La guàrdia civil el va conduir detingut al jutjat militar 
de Badalona, depenent de l’Auditoria de Guerra. 
L’acusació era greu, ja que comportava un delicte 
de “rebelión militar”. Va quedar ingressat a la presó. 
El jutge militar va demanar informes a l’Ajuntament, 
a la Falange local, va interrogar testimonis de càrrec, 
i va prendre declaració al mateix Eudalet. 
Aquest va negar tots els càrrecs. Només va admetre 
haver estat de la UGT i regidor d’ERC.

Durant la instrucció del sumari militar un dels regidors 
de l’Ajuntament, convocat pel jutge militar com a 
testimoni de càrrec, va afegir nous elements a la 
denúncia primera de l’Ajuntament, fet que hauria 
de comportar greus conseqüències per a l’Eudalet.
15 de març de 1939. Eudald Parera fa una setmana 
que és a la presó. El Jutge militar crida a declarar 
a Joaquim Giró Bruguera, regidor de l’Ajuntament 
i home de la Falange. 
Aquest va afegir a la denúncia inicial una nova acusació 
contra l’Eudalet, assenyalant-lo com l’encarregat 
d’organitzar i dirigir una “tómbola” benèfica els diners 
de la qual “se repartieron los del Comité”. El més 
greu era que, segons el falangista, els objectes de la 
“tómbola” eren part dels “registros, robos y saqueos 
de las torres e Iglesias de Tiana”. I afegia que l’Eudalet, 
amb d’altres que no citava, era qui els havia fet en els 
primers dies de la revolució quan “iniciado el Glorioso 
Alzamiento, se lanzó a la calle armado”. 
L’Eudalet va negar-ho tot al jutge. No va servir de res.

“L’EUDALET”

El 28 d’abril de 1939 va comparèixer davant un 
consell de guerra. La petició del fiscal va ser 
de pena de mort per un delicte de “adhesión 
a la rebelión”. 

La sentència ho va deixar en cadena perpètua, 
fet que comportava el compliment de trenta anys 
de presó. Eudald Parera va ser traslladat al penal 
de San Miguel de los Reyes, a la ciutat de València.

No resignat amb el veredicte, Eudald Parera des de 
la presó, i la seva família des del poble, van moure’s 
per trobar persones que poguessin contrarestar 
la denúncia que l’havia condemnat. Els mesos 
següents va poder acreditar que durant el període 
de guerra va ajudar gent diversa que se sentia 
perseguida. El primer que va declarar en l’expedient 
per a la commutació de la pena va ser el prior de la 
Cartoixa de Montalegre, Antoni Maria Abella. 
Aquest va relatar que gràcies a la intervenció de 
l’Eudalet, el fill del veí de Tiana, Joaquim Figueras, 
també de nom Joaquim, que estudiava per a 
capellà als Salesians de Girona, va salvar la vida i el 
va amagar perquè no fos mobilitzat al front. El prior 
també va declarar que Eudald Parera havia amagat 
a casa seva al cap de l’estafeta de Tremp, Fernando 
Arroyo, i al badaloní Jaume Bonet Palau, regidor de 
dretes de l’Ajuntament de Badalona. A la proposta 
de commutació de penes, l’auditor militar també 
diu que ha pogut acreditar que va ajudar la família 
de mossèn Codina, també amagat a Tiana durant 
la guerra. Igualment van fer declaracions a favor de 
l’Eudalet el Baró d’Esponellà, Epifani de Fortuny, 
delegat de la ‘Asamblea Suprema’ de la Creu Roja 
als Pirineus Orientals i el Coronel d’Enginyers retirat 
José Ferrer Bergés, alcalde que havia estat de Tiana 
durant la Dictadura de Primo de Rivera.

El resultat de l’expedient va ser que el 16 de juny 
de 1940, l’Eudalet va veure commutada la pena 
de cadena perpètua per la de sis anys i un dia 
de presó. La primera conseqüència va ser que al 
cap d’un any, de les 15.800 pessetes requisades per 
la Guàrdia Civil, el jutjat en va retornar 7.900, 
la meitat, a les seves germanes Teresa i Maria. 
L’Eudalet continuava pres a San Miguel de los Reyes, 
però amb una perspectiva que semblava 
més esperançadora...

A la presó de San Miguel de los Reyes, al barri 
d’Els Orriols de la ciutat de València, hi havia prop 
de 4.000 presos el 1940. Les condicions del penal, 
segons testimonis escrits per expresos, eren molt 
dures. Els condemnats s’amuntegaven literalment en 
sales de l’antic monestir convertit en presó. Dormien 
en màrfegues –els qui en tenien-- o bé directament 
sobre el terra. L’espai per a descansar a la nit cada 
pres no passava dels 50-60 centímetres d’ample.

En aquestes condicions Eudald Parera va 
contactar i fer amistat amb un pres que tenia 
una relació familiar amb Tiana: Felip Riera Oliva. 
Aquest industrial de Sant Andreu estava casat 
amb Maria Batlle Paquín, que al seu torn era cosina 
germana de Francisco Batlle, de Ca l’Andreu. 
En Felip Riera tenia dues filles: la Joaquima i la Núria. 
Aquesta última, al cap d’uns anys, es faria càrrec de 
la farmàcia de Tiana, on es va establir amb el seu 
marit, Francesc Picas. Felip Riera, com l’Eudalet, 
també havia estat condemnat a cadena perpètua. 
Durant la guerra va ser nomenat cap de la Inspecció 
General de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. 
El 1939 tenia 41 anys. Dues funcionàries el van 
denunciar acusant-lo de ser un “marxo-separatista” 
(sic) i de pertànyer al Servei d’Informació Militar (SIM) 
de la República. Segons van dir les denunciants Felip 
Riera “se jactaba de ello” i anava amb un cotxe 
“con la insígnia de la Generalidad”. 
L’acusaven d’haver requisat pisos, edificis i mobles 
per a dedicar-los a escoles del Patronat de l’Escola 
Nova Unificada (CENU). El CENU era un sistema 
d’escola nova, gratuïta, única, laica amb coeducació 
i en llengua catalana per substituir l’escola de 
tendència confessional i que el nou règim escolar 
estigués inspirat en els principis racionalistes del 
treball, assegurant que tot obrer pogués arribar des 
de l’escola primària als estudis més superiors segons 
la seva capacitat.

Per haver ostentat aquest càrrec, i a causa també 
de la seva militància a Acció Catalana primer, 
i a ERC després, va ser detingut, empresonat a la 
Model, i jutjat en un consell de guerra. El fiscal li va 
demanar la pena de mort per “adhesión a la rebelión 
con agravantes”. La declaració d’un veí lampista, 
un farmacèutic, el carter del barri i un industrial tèxtil 
van posar de manifest que Felip Riera havia ajudat 
un veí perseguit i havia amagat a casa seva dues 
monges de les Germanes de la Caritat. 
Això el va salvar de morir afusellat, però no de la 
cadena perpètua. A la presó de San Miguel de 
los Reyes s’hi estaria quatre anys, fins a l’agost 
de 1943 en què va sortir en llibertat condicional. 
l’Eudalet havia sortit uns mesos abans. Tots dos es 
van retrobar anys després a Tiana i continuaren 
l’amistat que havien fet en circumstàncies difícils. 
Eudald Parera Rocabayera, “l’Eudalet”, encara va 
poder treballar un temps a l’empresa de construcció 
d’en Cebrià Cruspinera. En cap document del 
procediment sumaríssim consta que li retornessin 
les 7.900 pessetes que eren seves. 

Va morir el 8 de maig de 1960, a l’edat de 79 anys. 
El seu amic de presó, Felip Riera i Oliva 
va morir a la mateixa edat, vint anys després.

Article escrit per Enric Canals.
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12 MESOS D’IMPROVISACIÓ 
I MALES DECISIONS (1)

Un 2020 per oblidar i una nefasta gestió municipal. 
Aquest és el resum de 12 mesos d’improvisació, 
de males decisions i d’escenificacions constants. 
Continuarem el mes que ve perquè no ens 
hi cap tot...

1. Dol i mala gestió a la residència municipal. 
De les 11 residències per a gent gran intervingudes 
a Catalunya per mala gestió per la Covid-19, 
només 1 és municipal: la de Tiana. La gestió estava 
externalitzada, però davant el caos, l’Ajuntament 
n’havia de prendre el control. 
El juliol, els excalcaldes Ester Pujol, Emili Muñoz 
i Ferran Vallespinós signen un comunicat molt 
dur contra l’alcaldessa i la regidora Marta Guàrdia. 
Recorden que l’alcaldessa Martorell tenia “tots els 
instruments legals per inspeccionar, controlar i 
donar suport complementari si hagués calgut”. 
De 88 interns, malauradament 31 van morir.

2. Improvisació a l’av. Albéniz. El 5 de juny un tuit de 
l’Ajuntament informa de l’inici de les obres per reduir 
a un carril de circulació la principal via del poble i la 
instal·lació de semàfors. El 18 de juny, amb les obres 
iniciades i després de les queixes veïnals, l’alcaldessa 
anuncia que fa marxa enrere i ho para tot. 

3. Salvem Can Riera. El setembre, es presenta un 
projecte per fer oficines municipals al primer pis 
de Can Riera. La mesura deixa sense efecte un 
concurs d’idees i un procés participatiu del govern 
anterior. El 4 d’octubre, el món de la cultura, 
exalcaldes i representants de tots els partits es fan 
una foto històrica davant de Can Riera per reclamar 
a Martorell que respecti el projecte cultural original.

4. Segon augment de sous dels regidors 
de govern. ERC i JxCat aproven en el primer ple 
del mandat un augment dels sous i dietes dels 
regidors, gràcies a l’abstenció del PSC. 
El pressupost de retribucions es duplica, inclòs el 
dels portaveus de l’oposició. El febrer passat, el PSC 
entra al govern i es creen 2 sous parcials més de 
16.000€ anuals. El pressupost total augmenta fins 
als 178.000€ anuals. L’augment es fa a costa dels 
regidors de l’oposició, a qui se’ls rebaixen les dietes. 

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

L’ABSTENCIÓ NO SUMA

Un dels punts destacats del programa electoral 
d’ERC Tiana a les eleccions municipals del 
2019 era l’ampliació de l’Institut facilitant que 
els nostres joves puguin fer els seus estudis 
secundaris sense haver de marxar del poble. 
Un cop ERC Tiana a l’alcaldia es comença la feina 
per posar en marxa aquest projecte i poder fer-
lo realitat que dins del curs 2021-2022. El maig 
del 2020 ja s’aprova el conveni de col·laboració 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) amb l’objectiu de poder finançar i tirar 
endavant l’obra. I això ja és una realitat: Les obres 
d’ampliació de l’Institut Tiana començaran al 
llarg del primer i segon trimestre del 2021.
En el Ple del passat mes de novembre ja es va 
aprovar l’expedient per a l’aportació municipal 
que es farà des de l’Ajuntament de Tiana amb 
l’abstenció del grup de Junts per Tiana. Així com 
es van abstenir en el conveni amb l’AMB.

Aquest és un projecte que ve de lluny, en el Ple 
del dia 30 d’abril de 2019 al final de legislatura 
anterior i a menys d’un mes de les eleccions 
municipals, tots els grups municipals van votar 
a favor del conveni de col·laboració amb la 
Generalitat per dur a terme les obres i poder 
implementar l’etapa de Batxillerat.

Per responsabilitat política i pel benefici del 
poble de Tiana tots els grups municipals de 
l’equip de govern hem tirat endavant amb 
aquest projecte, tot i les dificultats de la 
pandèmia. Però per què Junts per Tiana s’absté? 
L’abstenció no suma, no fa que els projectes 
tirin endavant. Potser cal recordar a Junts per 
Tiana que és l’abstenció: Acció i efecte de no 
prendre part en una votació. No volen l’Institut? 
Era un dels punts principals del seu programa 
electoral...

Per què voten a favor de l’ampliació de 
l’Institut en el darrer ple de la legislatura 
anterior i ara s’abstenen? Potser tot respon 
a una tàctica electoral. La rehabilitació del 
carrer Sant Bru, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, 
la millora de les Escales d’Enric Borràs, la 
rehabilitació de Can Riera i molts d’altres 
projectes que d’ací a poc temps seran una 
realitat... també es van abstenir... Tot costa de 
lligar amb el lema SOM POBLE....

NECESSITEM UN CANVI
La marca PSC i la nostra política és garantia de 
governs estables, sòlids i de progrés amb marcat 
accent social per estar al costat de la gent. 
Els i les socialistes sempre hem tingut un paper 
fonamental en el progrés de la vila i de Catalunya. 
Sobretot, perquè és on se succeeixen les millors 
etapes transformadores i de progressos socials.
L’ampliació de l’Institut és una altra mostra molt 
propera del treball i la implicació socialista per 
donar resposta a les necessitats de la comunitat 
educativa a Tiana. No ha sigut fàcil, hem hagut de 
fer mans i mànigues per aconseguir primer ampliar 
l’institut i després que hi hagi un compromís 
perquè ens tornem a asseure amb el Departament 
d’Educació per aconseguir que la Generalitat de 
Catalunya financi l’obra.

Som així. Persistents, actius, perseverants. L’opció 
política dels canvis, dels compromisos i dels reptes. 
SI la crisi sanitària ho permet, el proper 14 de febrer 
tornarem a tenir l’oportunitat de donar un canvi a 
la situació econòmica i social que persisteix des de 
fa una dècada a Catalunya. La Catalunya de 2021 viu 
una situació excepcional amb crisis superposades 
que cal encarar amb determinació, força i humilitat. 
La determinació de les prioritats amb coneixement, 
experiència i lideratge per tirar-les endavant; la 
força per aplicar-les sense dilació; i la humilitat de 
traslladar a la ciutadania que només plegats ens 
en sortirem, que només des de la col·laboració 
podrem superar les incerteses.

És l’hora del CANVI. 
Un canvi que donarà resposta a la greu situació 
que hem d’afrontar en els propers anys. 
Proposem a la ciutadania obrir una nova etapa, 
retrobar-nos amb objectius comuns que ens 
permetin desplegar les grans potencialitats de 
progrés social i econòmic que tenim com a país. 
Creiem en un futur de prosperitat i convivència 
per a la nostra societat, però, per sobre de 
tot, creiem en la seva gent, en una ciutadania 
compromesa amb el seu futur i el futur dels que 
vindran. Una visió d’una Catalunya que es reconeix 
en la seva diversitat i la reivindica amb orgull. 
Una societat capaç d’assegurar oportunitats a 
tothom, compromesa amb els que tenen més 
dificultats i que es conjura per fer del nostre país 
un exemple en educació i qualitat de vida.

tiana’t

INICIEM NOU ANY!

Volem iniciar l’any compartint il·lusió i donant 
informació d’alguns projectes de millora que 
hem iniciat i que finalitzarem aquest mateix any 
que ara acaba de començar.
1.- Carrer Sant Bru. Arranjament del carrer 
fent un nou paviment i fent la canalització de 
recollida d’aigües, que no en tenia.
2.- 2a fase de l’edifici del CAU. Desenvoluparem 
aquest projecte tant demanat com necessari. 
Un cop finalitzada l’obra se cedirà aquest espai 
a les entitats del poble.
3.- Sala Albéniz. Ja podrem tornar a gaudir 
d’aquest emblemàtic espai amb noves 
instal·lacions de calefacció i d’aire condicionat 
en breu temps. La Sala Albéniz tornarà a estar
a disposició de les entitats del poble mentre es  
van fent la resta d’arranjaments. 
4.- Oficina d’Atenció Ciutadana. Ja tenim el 
pressupost i el projecte aprovat. Aquest 2021 Tiana 
ja disposarà de l’espai per oferir aquest servei.
5.- Piscina municipal. Tirarem endavant un 
seguit de millores, reduirem la profunditat de 
la piscina, sobretot als laterals de la piscina,  
repararem el paviment malmès i volem renovar 
els vestidors i tenir-ho llest per a la campanya 
del proper l’estiu.
6.- Institut. Ja tenim aprovat el projecte i s’ha 
licitat i adjudicat l’obra. Aquest gener s’inicien 
totes les tasques que es puguin avançar i fer des 
dels tallers i quan finalitzin les classes es procedirà 
a fer el muntatge de l’edifici amb la finalitat que 
es pugui utilitzar el proper curs 2021-22.

Tirar endavant aquests projectes ha estat 
el resultat de treballar colze a colze amb la 
resta de regidors del govern, mirant d’unificar 
criteris per avançar i cercar solucions per a les 
necessitats del poble de Tiana.

Els regidors de Junts per Catalunya, des del 
govern municipal continuem defensant 
i complint el programa electoral amb total 
transparència, facilitant tota la informació, 
i estem com sempre, a la vostra disposició.
Encarem aquest Any Nou amb l’esperança 
de poder recuperar totes les activitats socials 
i esportives que han quedat escapçades 
per la pandèmia i poder gaudir plenament 
del nostre magnífic poble.  

Bon Any 2021! +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

18 19

FARMÀCIES DE GUÀRDIA GENER 2021

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

Farmàcia 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 13 DE GENER
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 20 DE GENER
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 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
CIRICI CIRICI CIRICI

4 5 6 7 8 9 10
CAPDEVILA CIRICI BRUFAU MAQUA ESPINÀS CAPDEVILA CAPDEVILA

11 12 13 14 15 16 17
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS BRUFAU BRUFAU

18 19 20 21 22 23 24
ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

25 26 27 28 29 30 31
MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI MAQUA MAQUA
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