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MARC ELENA, FUNDADOR I CEO D’ADSMURAI. 
PREMI NACIONAL DE PUBLICITAT 2020.
L’any 2014 en Marc va fundar amb dos amics 
més, el Juan i l’Otto, Adsmurai, una empresa 
de publicitat en línia que en pocs anys ha 
esdevingut un autèntic referent del sector 
perquè desenvolupa la seva pròpia tecnologia, 
és col·laboradora global de Facebook, Instagram 
i Pinterest, i ja hi treballen més de dues-centes 
persones.

“Tinc 41 anys i rebre el Premi Nacional de 
publicitat és l’honor més gran per qualsevol 
professional del sector. Aquesta distinció, 
l’han rebut els més grans i això ens obliga a 
seguir fent millor les coses i ens marca el camí 
que hem de seguir”. 

En Marc arriba a Tiana fa quatre anys buscant un 
entorn de poble tranquil a prop de Barcelona on 
creixin els seus fills, i n’està tant enamorat i en 
fa tanta bona publicitat (potser per deformació 
professional) que tres persones de la seva 
empresa ja hi han vingut a viure. “I aviat, potser 
hi vindrà una quarta”.

Ens explica que el primer contacte que va 
tenir amb el poble va ser a través de l’Escola 
Bressol Municipal El més petit de tots: 
“em va sorprendre que en un poble tan petit 
hi hagués un centre educatiu d’un nivell tan 
alt. És una llàstima que les escoles de primària 
que segueixen no es fixin en el seu model 
i el continuïn”.

Em diu que li agrada l’entorn de poble: la 
muntanya, la platja de Montgat a tocar, la calma, 
passejar o comprar sense haver d’agafar el cotxe. 
“Tenir un jardí avui dia és un privilegi i si sumes 
que quan et lleves escoltes els ocells, l’equació 
és perfecta”.

Diu que està gratament sorprès de la força de les 
comunitats veïnals a Tiana. Destaca la importància 
dels grups de WhatsApp i la col·laboració entre 
elles en aspectes importants com la seguretat. 
“Hi ha veïns amb una dedicació i entrega 
impressionants, com en Carles Campos, 
el veí que tots voldríem tenir, sempre amb 
voluntat d’ajudar”. 

Li demanem quina seria la seva prioritat si 
fos alcalde de Tiana: “el gran repte que tenim 
és l’educació pública de qualitat. Tant el Lola 
Anglada, com el Tiziana o l’Institut, haurien de 
ser un referent. Si volem el millor futur per als 
nostres infants calen els millors professionals, ben 
remunerats, amb tots els recursos i preparats per 
treballar en entorns complexes i de canvi constant”. 

Què els diries a les persones de Tiana que ara 
llegeixen aquesta entrevista? “que cuidin el poble, 
que respectin la comunitat local i mirin d’aportar 
el seu granet de sorra. Tiana creixerà els 
pròxims anys i s’ha de cuidar l’entorn per seguir 
mantenint la seva essència i les particularitats 
que la fan única”.
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Estem a l’equador de la legislatura 2019-2023. 
El dia 15 de juny es van complir dos anys des 
que vaig tenir l’honor de ser nomenada Alcaldessa 
de Tiana.

Aquest espai no té l’extensió necessària per 
detallar tot allò que hem fet des de l’Ajuntament 
durant aquests dos anys, ho trobarem amb més 
detall en les pàgines d’aquest número.

Venim d’un any i mig difícil, l’Ajuntament s’ha 
esmerçat molt per poder fer front a la crisi 
sanitària que ens ha sobrevingut, i posant 
especial atenció als col·lectius més vulnerables 
i a la crisi econòmica i social que se n’ha derivat. 

Però us puc assegurar que tot i la pandèmia, 
i més enllà dels esforços que hem hagut de fer 
contra la Covid-19, tot l’equip de govern ha estat 
treballant moltíssim en totes i cadascuna de les 
àrees de l’Ajuntament per poder seguir tirant 
endavant molts dels projectes que havíem previst 
per aquests quatre anys. Així doncs, serà durant 
aquesta segona part de mandat quan la majoria 
dels fruits d’aquest treball veuran la llum: 
l’ampliació de l’Institut, l’ampliació dels locals 
de Cals Frares i el circuit rodat, la nova Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, millores a l’encreuament 
de la Catequística i molts més.

Marta Martorell Camps, Alcaldessa.
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MARESMUSIC 
CONCURS DE MÚSICA JOVE 
DEL MARESME 

 

A partir d’aquest 2021 Tiana s’uneix a aquest 
projecte Maresmenc que va néixer fa 17 anys i 
que ha servit de plataforma per a molts i moltes  
joves músics i músiques de la comarca, algunes 
d’elles conegudes per a nosaltres com la Judit 
Nerddermann o Sol i Mel.

El concurs, dirigit a grups i solistes, novells, del 
Maresme, entre 16 i 30 anys, és una de les accions 
dels Plans Locals de Joventut de Cabrils, 
El Masnou, Montgat, Vilassar de Mar i Tiana i té 
com a finalitat donar suport i promocionar els 
grups locals de música jove emergents. 

El Maresmusic que té el seu origen en les “Beques 
de Música Jove del Maresme”, ha anat canviant 
al llarg de la seva història adaptant-se a les 
necessitats de cada moment. 

tiana’t

Actualment, des de fa 3 anys, reneix amb una 
mirada renovada i molt més àmplia ja que a més 
del concurs de música, ofereix també formació 
així com un ampli ventall de premis per tal de 
poder afavorir a moltes més persones participants.
Entre els premis trobem:
• Gravació audiovisual d’un concert en directe en 
un estudi o plató de TV o gravació d’un videoclip 
fora d’estudi.
• Participació a una fira professional amb  
assessorament i acompanyament d’una empresa 
del sector per donar suport al “management”.
• Contractació remunerada en un festival 
de música itinerant de Catalunya.
• Material musical. 
• Premi local a la millor proposta de cada  
municipi organitzador, actuació a les Festes 
majors o cicle de música del seu municipi.

MARESMUSIC 2021
Serà a partir del 12 de juliol fins el 26 de setembre. S’obriran les inscripcions i es podran consultar 

les bases complertes a les xarxes municipals i al web: http://maresmusic.cat
 I si la pandèmia ens ho permet, durant el mes de novembre es durà a terme el concert de la Final 

del concurs en directe, a Montgat.
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El Llibre verd sobre l’envelliment ha estat 
elaborat per la Comissió Europea per posar en 
evidència les repercussions de l’impacte del canvi 
demogràfic a Europa a llarg termini.

A tot el món creix la magnitud de Gent Gran, però 
és a Europa el continent que experimenta una 
major progressió amb una intensitat espectacular.
Des de la dècada dels anys 70, l’esperança de vida 
tant en homes com en dones s’ha elevat al voltant 
d’uns deu anys.

L’edat mitjana de la població europea és de 42,5 
anys, el que suposa més del doble que la d’Àfrica.
Aquesta tendència seguirà augmentant en els 
propers anys.

La composició de la població mundial ha canviat 
de manera espectacular en els últims decennis. 
En l’actualitat, gairebé 700 milions de persones 
són majors de 60 anys. Per el 2050, les persones 
de 60 anys o més seran 2.000 milions, és a dir, 
més del 20% de la població mundial.
Actualment a Tiana tenim 2.144 persones més 
grans de 60 anys, el que suposa un 24% de la
població del municipi. Els efectes d’aquest 
escenari són d’un gran abast i actualment amb 
greus conseqüències per la crisi de la Covid 
vinculades per la transformació demogràfica.

Malgrat tot, l’envelliment no s’ha de contemplar 
des d’un punt de vista negatiu sense més. Segons 
el llibre verd sobre l’envelliment representa 
una font d’oportunitats per la seva contribució al 
desenvolupament econòmic i social.

OMPLE EL CISTELL
Celebrem l’Any Internacional de les Fruites 
i les Verdures.

El 2021 ha estat designat per L’Assemblea General 
de les Nacions Unides com l’Any Internacional 
de les Fruites i les Verdures.

Des de la biblioteca, per celebrar-ho, us 
proposem una campanya de lectura aquest 
estiu per a infants de 6 a 12 anys: Omple el cistell! 
Del 25 de juny al 23 de juliol, vine a la biblioteca, 
llegeix un llibre de cada una de les caixes de 
fruites i verdures que us hem preparat, omple 
el passaport de lectura, recomana’ns un llibre i 
emporta’t un obsequi!

A més, al portal Gènius https://genius.diba.cat/ 
trobareu un apartat especial amb un munt de 
propostes i activitats per commemorar aquest 
any. Aquest estiu, també us podeu emportar el 
ventall d’estiu de la XBM, enguany il·lustrat per 
Viena Boedo.

Tanquem per vacances del 26 de juliol al 22 
d’agost, així que aprofiteu el juliol per venir a 
buscar llibres, pel·lícules i discos i omplir el vostre 
estiu de cultura!

Bones vacances,
Biblioteca Can Baratau

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

Per aquesta raó, l’objectiu d’aquest informe és 
obrir un debat polític sobre com afrontar el repte.
Es tracta de posar en comú les millors opcions a 
l’hora de respondre, tant al desafiament que
planteja l’envelliment, com a les noves 
oportunitats que brinda. Tot això sota 
l’enfocament de l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible i el Decenni de 
l’Envelliment Saludable de les Nacions Unides.

El llibre verd sobre l’envelliment el podeu trobar 
a la web de l’Ajuntament clicant el banner de la 
Llar de persones grans, apartat documentació.

LLIBRE VERD SOBRE L’ENVELLIMENT

LLAR DE 
PERSONES GRANS 
HORARI D’OBERTURA
AGOST 2021
Durant més d’un any el col·lectiu de persones 
grans hem patit el confinament degut 
a la Covid, que ha suposat una manca de 
mobilitat i privació de relacions socials.
Per compensar aquestes mancances, 
la Llar amb el suport de l’Ajuntament, 
han decidit obrir amb caràcter excepcional 
totes les tardes d’agost.

TARDAS DE 16 A 20 H. 
DE DILLUNS A DIVENDRES
(EXCEPTE FESTIUS).

S’APOSTA PER 
INCREMENTAR LLOCS 
DE TREBALL MITJANÇANT 
PLANS D’OCUPACIÓ
L’Ajuntament ha tornat a endegar a través d’una 
subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), el Pla Social Metropolità 2020-2023, 
nous de Plans d’Ocupació.
 
Amb projecte “Tiana pel Canvi Climàtic” s’han 
rebut 52.553,38€ destinats a la contractació de 
dues persones desocupades, en aquest cas un 
peó especialitzat en paleteria i un auxiliar 
de jardinería que ja s’han incorporat a les 
brigades municipals. 

L’objectiu del Pla de l’AMB és donar suport 
a les accions i iniciatives municipals destinades 
a la millora de les condicions i la qualitat de vida 
de la ciutadania, reforçar la cohesió social i la 
convivència i facilitar l’accés a un treball digne 
de manera que s’incrementi l’ocupació efectiva 
i de qualitat. 
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El 5 d’octubre de 1981, un grup d’amics del poble, 
es van ajuntar al bar de baix, el bar de l’Antonio, 
i van fundar la Penya Barcelonista de Tiana.
Feien sortides conjuntes en autocar per anar al 
Camp Nou, xerrades amb futbolistes del Barça 
i també alguna calçotada, però després d’uns 
quants anys d’activitat, de mica en mica es van 
anar deixant de fer coses i un dia el Futbol Club 
Barcelona va decidir donar-la de baixa per 
manca d’activitat.
Ara, coincidint amb els 40 anys de la seva 
fundació, un grup d’amics ens hem ajuntat 
per reactivar-la.

Amics que la majoria venim del teixit associatiu 
cultural, lúdic i empresarial de Tiana, com són la 
Cristina Martorell, Isidre Mestres, Edu Montaño, 
Lluis Gallén, Eduard Torras, Miquel Bellés, Marino 
Cabrera, Carles Campos... i reforçats per dos 

col·laboradors de luxe com són els periodistes 
esportius Alfredo Martínez i Ricard Torquemada.
Ja hem presentat tots els documents requerits 
per la Confederació Mundial de Penyes i 
actualment estem a l’espera que el FC Barcelona 
aprovi la nostra sol·licitud per tornar a ser penya 
oficial del Barça.

Confiem que aquest tràmit es resolgui amb 
celeritat per poder participar de ple dret en les 
activitats que organitza la Confederació Mundial 
de Penyes juntament amb el FC Barcelona. 
Volem que Tiana torni a sentir-se reconeguda 
dins del moviment penyista del FC Barcelona.

Estem treballant per crear un local social on 
els barcelonistes i simpatitzants del Barça ens 
puguem sentir còmodes i poder compartir la 
passió culer.

LA PENYA BARCELONISTA DE TIANA 
JA ESTÀ EN MARXA

Volem ser una penya fresca, dinàmica 
i participativa. Volem aportar el nostre 
granet de sorra col·laborant amb les diferents 
inquietuds artístiques i culturals de Tiana, 
i tot això ho volem treballar conjuntament.

Darrerament hem fet uns pins de la penya i ja 
els estem repartint entre els nous socis i sòcies 
i estem a l’espera de rebre el carnet de 
penyista 2021 del FC Barcelona. Un carnet 
que et relacionarà oficialment amb el FC 
Barcelona i que dóna molts avantatges.

En definitiva, volem fer poble amb il·lusió 
i molta alegria!!!

Visca el Barça i visca Tiana!!
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A principis de l’any 1921 es constitueix a Tiana 
una nova entitat amb el nom de “Casal Català”. 
El diari La Veu de Catalunya dóna la següent 
notícia el 14 de març: En la vila de Tiana s’ha 
constituït la primera societat nacionalista que 
va a lluitar per la causa de Catalunya, amb el nom 
de Casal Català. 

Si bé consta que l’entitat es va donar d’alta al 
registre d’entitats del Govern Civil el 25 de gener 
de l’any 1921, com una entitat de caràcter polític.
Al número d’abril de la publicació D’ací D’allà s’hi 
pot llegir: La xamosa vila de Tiana també ha vist 
inaugurar-se són Casal Català, en mig de festes 
i d’entusiàstica vibració popular. D’ara endavant 
serà també Tiana qui abordarà en l’aire juganer 
i salabror de vora mar la bandera catalana, 
com a senyal que allí hi germina un estol de 
la nova Catalunya.
Antoni Jordana era el seu president i si bé en el 
moment de constituir-se l’entitat es va manifestar 
que el caràcter i objecte de la nova entitat era 
política i cultural, al cap de pocs mesos l’entitat 
tenia una nova secció: esports.

D’aquesta secció d’esports, l’únic que tenim 
referència és el futbol. El diumenge 12 de juny del 
1921 a les 16 h s’inaugurava el camp d’esports 
del Casal Català amb un partit de futbol entre el 
F.C. Montgat i el F.C. Tiana (de la secció d’esports 
del Casal Català). Finalitzat el partit la “Cobla 
Catalonia” va donar una audició de sardanes.

El camp estava situat en terrenys de Can Boter, 
al camí de l’Alegria. Les cròniques mencionen que 
el camp no complia les mides reglamentàries, 
eren petites tant les mides del camp com les de 
les porteries. 
En aquells temps els camps eren bastant precaris, 
com a curiositat un altre camp del maresme feia 
pendent, de manera que una part atacaves amb 
pujada i l’altre de baixada.

Altres partits que tenim documentats del F.C. 
Tiana són a l’agost per la festa major de Badalona 
contra el segon equip del F.C. Catalunya i al 
setembre, per la festa major 
de Tiana un partit entre l’equip del F.C. Tiana 
i els de Masnou i Badalona. Aquest partit 
el va guanyar el Tiana, i el trofeu és la copa 
de la foto.

L’entitat “Casal Català” va tenir una gran 
acceptació a Tiana, segons les cròniques al mes 
de maig ja tenia un gran nombre de socis i un 
magnífic local.

Ja la temporada 1921-1922 el F.C. Tiana va jugar 
el campionat de Catalunya en segona categoria. 
El F.C. Tiana estava en el grup F junt amb el 
Catalunya de Badalona, Montgat, Llevant, Masnou 
i Adrianenc.

El 13 de setembre de 1923 va tenir lloc el cop 
d’estat de Primo de Rivera. Dues setmanes més 
tard, el “Casal Català” de Tiana és clausurat per 
ordre governativa. L’equip de futbol continuà 
actiu, i el 8 de juliol del 1924 s’inscrivien al registre 
d’entitats.

100 ANYS DEL CLUB DE FUTBOL TIANA 
12 DE JUNY 1921 – 12 DE JUNY 2021

Aquest article s’ha escrit 
documentant-se de les 
Hemeroteques dels diaris i 
publicacions: 
El Diluvio, La Publicitat, La Veu 
de Catalunya, La Vanguardia, La 
Jornada Deportiva 
i D’ací D’allà.

Josep Ma Toffoli Carbonell
Article publicat al Facebook 
“Tiana Recuperant la Història”

FESTIVAL D’ESTIU 
DE COBLES 

I COMPOSITORS 
Parc de l’antic Camp de Futbol 21.30 h

DIMECRES 14 DE JULIOL: 
COBLA MARINADA

DIMECRES 21 DE JULIOL: 
COBLA LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT

DIMECRES 28 DE JULIOL: 
COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

Ballades extraordinàries per descobrir 
compositors extraordinaris com: 

Francesc Juanola i Reixach 
Josep Grivé i Simon

Amadeu Escoda i Castellví
Josep Albertí i Busquets

Enric Sans i Salellas 
Xavier Cassanyes i Edo

Ens faran saltar i ballar i també emocionar 
amb les seves creacions.

JULIOL A TIANA
Comença el juliol i Tiana s’omple d’activitats per 
compartir amb amics i familiars.
El Festival de Cobles i Compositors recupera el 
seu format habitual, els dimecres 14, 21 i 28 
de juliol al parc de l’Antic Camp de Futbol. 
Gaudirem de tres nits de música de cobla amb 
la Marinada, la Principal del Llobregat 
i la Principal de la Bisbal.

Les Nits de Música seran les encarregades 
d’amenitzar els dijous, un any més al sorral 
del Parc de l’antic Camp de Futbol, on podrem 
gaudir de tres joves talents que seran les 
encarregades de donar el tret de sortida al cicle 
de música, així com de les actuacions de Mel 
Semé i de DDM.

Els divendres 9 i 16 de juliol el Parc de l’Antic 
Camp de Futbol serà l’espai on es podrà gaudir 
de sessions de Cinema a la Fresca. 

I el mes d’agost l’Estiu Jazz i Altres Músiques, 
serà el protagonista dels vespres i l’encarregat de 
posar punt i final a les activitats d’estiu a Tiana. 
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ELS 
DIMARTS

De 7.00 h a 14.00 h 
Parc de l’antic 

camp de futbol  
Mercat setmanal. 

DIMARTS 20 
10.00 h Biblioteca Can Baratau  
Grup de suport a la lactància materna, 
a càrrec d’Eva García Clemente, 
infermera municipal escolar. 
Informació i inscripció prèvia a: 
b.tiana.cb@diba.cat 

DIMECRES 21 
21.30 h Parc de l’antic Camp de Futbol 
Festival d’estiu de cobles i compositors, 
amb la Cobla La Principal del Llobregat. 
Organitza: Agrupació Amics de la Sardana 
de Tiana.

DIJOUS 22 
22.00 h Parc de l’antic Camp de Futbol 
Nits de música amb l’actuació de DDM TRIO. 
Més informació a: www.tiana.cat 
Reserva d’entrades a: www.entrapolis.com/
organitzador/ajuntament-de-tiana  

DIMECRES 28 
21.30 h Parc de l’antic Camp de Futbol 
Festival d’estiu de cobles i compositors, 
amb la Cobla La Principal de la Bisbal. 
Organitza: Agrupació Amics de la Sardana 
de Tiana.

DIVENDRES 30 
22.00 h Parc de l’antic Camp de Futbol 
Cinema a la fresca: Toy Story 4.
Més informació a: www.tiana.cat
Reserva d’entrades a www.entrapolis.com/
organitzador/ajuntament-de-tiana 

AGENDA JULIOL 2021
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DINAMITZACIÓ 
ESPORTIVA GRATUÏTA 

AL PARC 
CAN PUIGCARBÓ
Dilluns i dimecres 
de 10.45 h a 11.45 h

Dimarts i dijous 
de 19.00 h a 20.00h 

DIJOUS 1 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Club du livre: Le petit marchande de prose, 
de Daniel Pennac. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente.
Cal inscripció prèvia.

DILLUNS 5 
20.00 h Plaça de la Vila  
Concentració de suport i reivindicació 
per la llibertat dels presos i exiliats polítics.
Organitza: ANC Tiana i Òmnium Cultural.

DIMARTS 6 
10.00 h Biblioteca Can Baratau  
Grup de suport a la lactància materna, 
a càrrec d’Eva García Clemente, 
infermera municipal escolar. 
Informació i inscripció prèvia a: 
b.tiana.cb@diba.cat 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública online. 
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari online. 

DIJOUS 8 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
Cicle de xerrades sobre criança i salut: 
L’alimentació dels infants de 0 a 3 anys 
i com tenir una relació sana amb el menjar, 
a càrrec d’Eva García Clemente, 
infermera municipal escolar. 
Cal inscripció prèvia a: 
b.tiana.cb@diba.cat
22.00 h Parc de l’antic Camp de Futbol 
Nits de música amb Tres Joves Talents. 
Més informació a: www.tiana.cat
Reserva d’entrades a: www.entrapolis.com/
organitzador/ajuntament-de-tiana  

FINS AL 23 DE JULIOL 
BIBLIOTECA 

CAN BARATAU
Omple el cistell! Campanya 
de foment a la lectura per 

a infants de 6 a 12 anys. 
Omple el teu passaport 
i emporta’t un obsequi. 

Més informació a la biblioteca. 

DIVENDRES 9 
22.00 h Parc de l’antic Camp de Futbol 
Cinema a la fresca: Espies disfressats.
Reserva d’entrades a www.entrapolis.com/
organitzador/ajuntament-de-tiana 

DISSABTE 10 
De 17.00 h a 21.00 h Parc de Can Puigcarbó
Campionat de cal·listènia 
-competició de bàsics i resistència-, 
a càrrec de Barmania Pro.
Inscripcions a: https://tiana.reservaplay.cat
21.00 h Jardins de la Biblioteca  
Polis poètica. 
Organitza: Òmnium Cultural Tiana.

DIUMENGE 11 
De 10.00 h a 14.00 h Obrador de Melmelària   
(C. Sant Isidre, 13B) 
Taller de melmelada de tomàquet. 
Més informació i inscripcions a: 
melmelaria@gmail.com 
o al whatsapp: 654 106 465

DIMECRES 14 
21.30 h Parc de l’antic Camp de Futbol 
Festival d’estiu de cobles i compositors, 
amb la Cobla Marinada. 
Organitza: Agrupació Amics de la Sardana 
de Tiana.

DIJOUS 15 
20.30 h Carrer Matas, 2 
Òmnium de nit: Badius d’estiu. 
Organitza: Òmnium Cultural Tiana.
22.00 h Parc de l’antic Camp de Futbol 
Nits de música amb Mel Semé. 
Més informació a: www.tiana.cat
Reserva d’entrades a www.entrapolis.com/
organitzador/ajuntament-de-tiana

LA FIRA 
DELS DISSABTES

De 10.00 h a 14.00 h 
Fira comercial al centre  

Omplim els carrers de vida.  

Cada dissabte, de 10.00 h a 14.00 h, 
es vianantitzaran els carrers St. Cebrià, 

Lola Anglada i carrer del Centre per a guanyar 
espai per als tianencs i tianenques i fer-los 

més humans i sostenibles. 
Podreu gaudir de la Fira comercial amb 

parades d’alimentació, artesania, 
moda i complements, cultura...

m
as
si
p
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SEGUIMENT D’EXECUCIÓ DEL PAM
L’equip de govern va presentar el PAM 2020-2023 el setembre de l’any passat. A través d’aquest 
procés garantim la transparència de la seva aplicació i permetem a la ciutadania revisar en quin 
punt es troba l’execució de les diferents propostes.

ESTAT D’EXECUCIÓ GLOBAL

1. ALIANÇA PER A UNA 
NOVA GOVERNANÇA

58,3 % 39 RESULTATS

Solidaritat

45,8 % 6 RESULTATS

Transparència 
i comunicació
57,9 % 19 RESULTATS

Participacó

64, 3% 14 RESULTATS

2. COMPROMÍS SOCIAL 
I IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS

43,8 % 101 RESULTATS

Esports

60, 9% 16 RESULTATS

Ciutadania
i diversitat
20 % 10 RESULTATS

Civisme

64,3 % 7 RESULTATS

Igualtat 
i polítiques de 
genere

25 % 10 RESULTATS

LGTBIQ+

37,5 % 8 RESULTATS

Gent Gran

27,1 % 12 RESULTATS

Joventut i 
habitatge jove
57,1 % 7 RESULTATS

Infància 
i adolescència
75 % 6 RESULTATS

Salut

48,2 % 14 RESULTATS

Benestar Social

36,4 % 11 RESULTATS

46,6 %

3. EDUCACIÓ 
DE QUALITAT

91,7 % 12 RESULTATS

Educació

91,7 % 12 RESULTATS

4. POBLE 
D’OPORTUNITATS, 
DINÀMIC I FESTIU

44,1 % 38 RESULTATS

Promoció econòmica 
i comerç 
de proximitat

40,2 % 23 RESULTATS

Cultura

50 % 15 RESULTATS

5. ACCIÓ CLIMÀTICA 
I BIODIVERSITAT

36,6 % 41 RESULTATS

Per una Tiana 
més neta

50 % 4 RESULTATS

Acció climàtica 
i medi ambient

35,1 % 37 RESULTATS

6. POBLE SEGUR 
I ACCESSIBLE

37,5 % 26 RESULTATS

Seguretat

48,1 % 13 RESULTATS

Accessibilitat 
i mobilitat

26,9 % 13 RESULTATS

PLA DE MANDAT

PM 2020    2021    2022    2023

EXECUTANT-SE
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Des de l’Assemblea Nacional Catalana estem 
tornant a impulsar la campanya de Sobirania 
Fiscal, que es va iniciar l’any 2012 de la mà de la 
plataforma “Catalunya Diu Prou”.

Actualment la Generalitat tan sols recapta 
aproximadament el 5,3% dels impostos que 
paguem les catalanes i els catalans, bàsicament 
aquells que són propis de la Generalitat i aquells 
cedits per l’Estat espanyol. Els grans impostos 
(IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat directament i en 
transfereix una part a les comunitats autònomes.

Fent sobirania fiscal, preparem el Govern i la 
ciutadania per afrontar amb més garanties la 
culminació del procés d’independència. 
Fent sobirania fiscal, generem el costum de pagar 
a Catalunya, reforcem les nostres institucions i 
les obliguem a estar més ben preparades per a la 
ruptura amb l’Estat espanyol. Fent sobirania fiscal, 
reduirem el dèficit fiscal al què Catalunya 
està sotmesa. D’aquesta manera també contribuïm 
a forjar una de les eines imprescindibles per 
avançar cap a la culminació de la independència. 

És important que el nou Govern de la Generalitat 
de Catalunya treballi per reforçar l’Agència 
Tributària de Catalunya.

És per aquests motius que des de la Territorial 
de l’Assemblea Nacional Catalana de Tiana ens 
vàrem adreçar a les quatre forces polítiques amb 
representació a l’Ajuntament de Tiana, i en el Ple 
del Consistori del passat dimarts 01 de Juny, es va 
aprovar amb els vots favorables de Junts Tiana, 
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya una 
moció per tal de fer el pagament d’impostos 
estatals des de l’Ajuntament a l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC).

Ara cal signar el decret d’alcaldia i començar 
a fer efectiva la moció perquè a Tiana, com fa 
Alella des de 2013, s’exerceixi la sobirania fiscal. 
Tanmateix ens comprometem a animar la resta 
de poblacions del Maresme a què ho facin. 
Junts serem més forts i aconseguirem millor 
els objectius. 

Visca Catalunya lliure!

BENVOLGUTS TIANENCS I TIANENQUES

El sol emet diferents tipus de radiacions, les que 
ens perjudiquen són els raigs ultraviolats A i els 
B, aquests són els que produeixen envelliment 
prematur i a la llarga, poden produir diferents 
tipus de càncers de pell (carcinoma basocel·lular, 
carcinoma espinocel·lular i melanoma). 
Per prevenir el càncer cutani ens hem de 
protegir. Segons el tipus de pell (fototips) 
aplicarem un fotoprotector més o menys intens.

Depenent de l’edat utilitzarem un fotoprotector 
de tipus físic o un fotoprotector de tipus químic. 
Els físics actuen reflectint els raigs ultraviolats i els 
químics els absorbeixen. En els nens, a partir dels 
6 mesos, el millor és utilitzar fotoprotectors físics. 
Abans dels 6 mesos els nadons no han de prendre 
el sol i no se’ls ha d’aplicar cap protector solar. S’ha 
de limitar l’exposició solar en els menors de 3 anys. 

Cap de nosaltres hauria de prendre el sol en les 
hores centrals del dia. 

La potència del fotoprotector que recomanem els 
pediatres és com a mínim de 30 i ha de protegir 
contra els ultraviolats B i A. La crema solar s’ha 
d’aplicar 15-30 minuts abans de l’exposició 
solar. Es recomana aplicar de nou el protector 
solar després de cada bany o bé cada dues hores. 
També s’ha d’utilitzar el protector solar en 
dies ennuvolats.

Així com ens protegim la pell, també és molt 
importat la protecció ocular, no hi ha una edat 
concreta per posar ulleres de sol, s’aconsella 
posar-les a partir dels dotze mesos. 
Hem d’acostumar als nostres infants a portar 
ulleres de sol amb filtres i mides adequades a la 
seva edat. 
Recordeu que la nostra pell té memòria, les 
cremades solars passen factura a l’edat adulta. 
Gaudiu de l’estiu amb seguretat. 
 
 Comunicació BSA

MILLOR UN ESTIU AMB PROTECCIÓ! 
El sol té molts efectes beneficiosos sobre el nostre organisme, ajuda a produir vitamina D, 
té efecte sobre el nostre estat d’ànim, etc. Però també té efectes que ens perjudiquen, 
per això hem de saber prendre el sol i ensenyar als nostres infants a prendre’l. 
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FI DE CURS ESCOLAR

El curs escolar 2020-21 ha arribat a la seva fi, 
i des d’ERC Tiana volem fer arribar les nostres 
felicitacions i el nostre agraïment a totes les 
persones que d’una manera o altra ho han fet 
possible, començant pels alumnes, seguint pels 
equips docents i acabant amb tots els agents 
implicats sense oblidar a ningú.

Com en tots els finals de curs és hora de fer balanç 
i des d’ERC Tiana valorarem les decisions preses 
per l’Ajuntament i la regidoria d’educació.

La primera mesura que es va prendre va ser tancar 
a la circulació rodada els carrers adjacents a les 
escoles per facilitar així la distància entre persones 
i la seguretat dels infants tant a les entrades com 
a les sortides dels centres.

Un altre dels aspectes importants ha estat la 
neteja i desinfecció dels centres escolars ( i de 
totes les instal·lacions municipals), que s’ha 
reforçat per garantir el compliment de les 
mesures COVID.

Per acabar amb els aspectes més destacats de 
les mesures preses hi ha la contractació d’una 
infermera de centre. Gràcies a la creació d’aquesta 
figura a Tiana hem tingut avantatges com 
poder fer les PCR a les mateixes escoles, fer un 
seguiment mensual del professorat i gaudir d’un 
control molt acurat dels confinaments així com 
una resposta ràpida dels dubtes generats per la 
situació pandèmica.

Així doncs, un cop repassades les mesures més 
destacades que l’Ajuntament ha dut a terme 
en relació al curs escolar en fem un balanç molt 
positiu i creiem que aquestes han contribuït 
juntament amb la predisposició de la nostra 
canalla, dels equips docents, del personal dels 
centres i de les famílies a l’èxit del curs.

Per tant des d’ERC Tiana volem incloure a 
tot l’Ajuntament de Tiana i en especial a les 
representants de la regidoria d’educació dins 
les felicitacions i agraïments per les tasques 
realitzades durant aquest curs 20-21.

MOLTES GRÀCIES!

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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EL PSC PER UN NOU CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
Una de les reivindicacions que comença a fer-se 
històrica a la vila és la de tenir uns serveis sanitaris 
públics de qualitat.
Actualment Tiana té la consideració de consultori 
rural, segons les dades de CatSalut i del contracte 
amb Badalona Serveis Assistencials (BSA). El poble 
ja té 9.121 habitants, però manté els serveis de fa 20 
anys, quan tenia aproximadament 2800 habitants 
menys. La població a la vila continua creixent però 
no solament no creixen els serveis sanitaris sinó que 
s’ha reduït l’atenció exponencialment durant la crisi 
sanitària.
Massa anys sense que un servei públic essencial 
arribi a la qualitat que es mereixen els tianencs 
i tianenques. Massa anys amb poques zones de 
consultes i absència d’increment de professionals. 
L’espai que ocupa actualment el consultori s’ha 
quedat petit.
Ara, el Partit dels Socialistes de Tiana va més enllà i 
reclamarà mitjançant una moció al Ple municipal i 
presentant una proposta de resolució al Parlament 
de Catalunya, la millora dels serveis assistencials i 
la construcció d’un nou Centre d’Atenció Primària a 
Tiana.
 La nostra proposta de treball és clara. VOLEM UN 
NOU CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A TIANA.
 La proposta que portem els i les socialistes és la 
construcció d’un nou edifici al solar municipal 
d’equipaments ubicat entre el carrer Pompeu 
Fabra i Edith Llaurador. Un espai d’uns 2000m2 
ben ubicat amb la xarxa de transport públic i que 
contemplaria la construcció d’aquest nou CAP d’uns 
600m2 i de dos nous aparcaments. Un de plaça 
pública per no perdre les places existents amb 
capacitat per 80 vehicles. El total del pressupost seria 
aproximadament de 2.100.000€.
Tothom sap que el nostre municipi no pot afrontar 
sol una despesa d’aquesta magnitud ni tampoc té 
la competència, per això reclamarem al govern de la 
Generalitat i al Departament de Salut la construcció 
d’aquest nou equipament tan necessari pels veïns i 
veïnes de Tiana.  
Comencem a caminar per assolir aquest repte tan 
necessari i imprescindible que ha de portar els 
serveis essencials sanitaris del municipi a un altre 
nivell d’atenció i de qualitat.

PER UNA SALUT PÚBLICA I DE QUALITAT. 

tiana’t

INFORMACIONS DIVERSES

El Ja tenim a Tiana un Grup Promotor per 
constituir el Consell Local per a la República. 
Els iniciadors han estat persones vinculades a 
JuntsxCat i s’hi han afegit entitats, partits polítics, 
agrupacions d’electors i persones físiques. 
Tots els participants d’aquest grup estem 
col·laborant amb pluralitat, cadascú des del seu 
punt de vista polític, però ens uneix la fita que 
volem aconseguir, la República Catalana.
En aquest mes de juliol són moltes les persones 
que desitgen poder tornar a gaudir dels concerts a 
l’aire lliure que es venien fent els dijous al vespre 
als Jardins de la Lola Anglada. El que esperem 
és que tothom que hi sigui convidat a actuar 
estigui vinculat d’alguna manera amb Tiana, 
atès que en el nostre municipi tenim persones de 
gran talent i virtuosisme musical. 
Estem especialment satisfets que finalment 
s’hagi aprovat que una partida pressupostària 
del romanent pugui servir per iniciar els treballs 
de redacció del projecte i direcció de les obres de 
modificació de les sortides d’emergència del 
pavelló municipal. Aquest projecte ha estat una 
de les reivindicacions del nostre partit, i una 
de les condicions que vam posar per aprovar els 
pressupostos municipals. És un fet ben evident 
la falta de previsió que va tenir l’anterior govern 
en no preveure més pluralitat d’usos d’un espai 
municipal, la qual cosa ha comportat un major 
cost a tots els ciutadans.
És inqüestionable que les nostres entitats 
culturals necessiten espais per poder realitzar les 
representacions i les audicions que organitzen, 
d’aquí la nostra insistència per dur a terme la 
reforma de les portes d’emergència del pavelló 
i la nostra fermesa a arranjar, sense més demora, 
Can Riera. Aprofitem per recordar al govern 
municipal que es va acordar que era al mes 
de juny quan s’havia d’exposar públicament 
la reforma de Can Riera. Com més es retardi 
aquesta exposició pública, més s’endarreriran 
les obres i per tant la seva possible utilització. 
Després de més d’un any sense ballar sardanes, 
el passat 13 de juny i en motiu de la Festa Major 
petita de Tiana, vam poder tornar a fer la nostra 
rotllana. Van ser tres sardanes ballades amb gran 
alegria i també amb una forta càrrega emocional  
pel que significava tornar a donar-nos les mans, 
encara que fos agafats amb un mocador. La Cobla 
Mar i Cel va finalitzar l’actuació amb la sardana “La 
Santa Espina”, que va estar tants anys prohibida al 
nostre país i que va esperonar a ballar a totes les 
persones de la plaça.
Bon estiu a tothom!

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

AMB EL TALENT 
I LA CULTURA LOCAL
Junts per Tiana ha apostat sempre pel talent local. 
L’art i la cultura que omple el poble amb un gran 
ventall interdisciplinari d’artistes, associacions i 
entitats és el que fa el poble viu.
La cultura ens fa més savis, desperts, ens fa ser millors 
persones. Ens fa més lliures. Per això aquest 2021, 
quan la pandèmia ens ha deixat respirar una mica 
i quan s’han alleugerit les mesures, hem reimpulsat 
l’Espai Cultural i l’hem volgut obrir als artistes locals 
perquè mostressin la seva obra al poble. Com un 
suport més als que fan bategar el poble viu.
Teresa Soldevila, Mario Tarragó, Ricard Aymar, 
Marc Soldevila i Enric Monreal, que tancarà el cicle 
d’exposicions aquest mes de juliol, han omplert d’art 
l’Espai Cultural. També l’art de les joies de Pauet 
Riba, les cançons de Caïm Riba, i els escriptors locals 
que van fer un sant Jordi viu: Roger Tartera, Quima 
Utrera, Ferran Vallespinós, Pau Riba i Bea Puerta.
Més de 700 persones han passat aquests primers 
mesos de l’any per l’Espai Cultural, fent-lo bategar 
com un cor del poble viu que volem que sigui Tiana 
i consolidant-lo com un dels espais neuràlgics de la 
cultura local.
Ha estat només la primera part d’un any que 
també volem dedicar al patrimoni i la història i que 
despuntarà el mes de setembre, per la Festa Major, 
reeditant l’exposició de les masies de Tiana que fa 40 
anys va veure la llum per primer cop.
Amb les ganes de seguir donant suport als artistes i 
la cultura de Tiana, obrim més que mai les portes de 
casa nostra per a totes aquelles persones que vulguin 
expressar-se artísticament posant l’Espai Cultural a 
disposició de totes les entitats, associacions i artistes 
del poble.

Donem suport a la cultura, essencial, ara i sempre.
Ens retrobem al setembre. Bones vacances!
Necessites l’Espai Cultural? Envia’ns un mail aquí: 
junts@juntstiana.cat
Sigues mecenes de l’Espai Cultural per un 1€ 
al mes: https://www.teaming.net/projectemecenes



TELÈFONS D’UTILITAT

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

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

els 7 dies de la setmana.

600 00 22 33
DIRECTE A L’AJUNTAMENT
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA JULIOL 2021

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

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

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

TIANA
MEDI 
AMBIENT

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

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 7 JULIOL
De 16.00 h a 17.50 h Plaça de la Vila
De 18.00 h a 20.00 h Camí dalt d’Alella 
/ C. Tarragona (La Virreina) 

DIMECRES 14 JULIOL
De 16.00 h a 17.50 h Camí dels Francesos
De 18.00 h a 20.00 h 
Av. President Lluís Companys 
/ C. Ítaca (Carmelità)  

DIMECRES 21 JULIOL
De 16.00 h a 17.50 h C. Pau Casals
/ C. Josep Pla (Ciutadella) 
De 18.00 h a 20.00 h Aparcament Can Gaietà 

DIMECRES 28 JULIOL
De 16.00 h a 17.50 h C. Matas / C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h Pg. Vilesa / C. Joaquima Vedruna

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4
BRUFAU MEDRANO CIRICI CIRICI

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

12 13 14 15 16 17 18
MAQUA BRUFAU MEDRANO COSTA CIRICI MAQUA MAQUA

19 20 21 22 23 24 25
BRUFAU MEDRANO COSTA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

26 27 28 29 30 31
MEDRANO COSTA CIRICI ESPINÀS MAQUA CIRICI
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