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Gaudim del bon temps

Ja ha arribat el bon temps i tenim ganes de 
retrobar-nos. De compartir l’espai públic a 
l’aire lliure amb els nostres després d’aquests 
anys tan durs. La fase aguda de la pandèmia 
ha tingut un impacte enorme. Amb la mort 
de persones properes i amb una crisi sanitària 
que ha col·lapsat hospitals i ambulatoris. 
I, tanmateix, potser encara no som prou 
conscients d’una altra pandèmia: la de la 
soledat extrema, la fragmentació de les 
relacions socials, l’aïllament; fenòmens que 
la covid ha aguditzat. Si una cosa hem après 
aquests últims mesos és que hem de fer més 
comunitat, abraçar-nos més, compartir més, 
celebrar més.
 
Aquests dies de bon temps i de retrobament, 
amb el Tast Tiana i la festa major petita de 
Sant Antoni, amb les activitats dels casals 
d’estiu o l’obertura de la piscina municipal, 
han de ser un bàlsam. Especialment per als 
qui més han patit el confinament, les persones 
grans, els infants o els adolescents. 
Més vida al carrer, més poble, també vol dir 
més responsabilitat. Ens cal trobar l’equilibri 
perquè aquest retorn de l’activitat a l’espai 
públic, amb les activitats socials o culturals 
que fan el poble viu i fomenten la vida en 
comunitat, sigui compatible amb el dret al 
descans, preservant la convivència ciutadana 
i la qualitat de l’espai públic com a medi 
acústicament no contaminat. 
Gaudim del bon temps, gaudim de la vida.

Isaac Salvatierra Pujol
Alcalde de Tiana
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SOM PRIVILEGIATS 
PER GAUDIR DE TOTA 
LA GASTRONOMIA 
QUE ENS ENVOLTA

Què significa per tu ser el pregoner del Tast 
de Tiana 2022?
Per mi és un orgull, un plaer però també una gran 
responsabilitat. Estic molt il·lusionat per aquesta 
oportunitat perquè em considero un ferm defensor 
d’aquest territori, no només pel que fa a Santa 
Coloma de Gramenet, també del Maresme i Tiana.

Què representa gastronòmicament aquest 
territori per tu?
Treballar amb productors de proximitat, gaudir 
d’un bon producte ecològic... és el meu rebost. 
A més, és un lloc per on m’agrada passejar i gaudir 
de la natura. Sento que aquest territori prou 
desconegut per molts barcelonins i barcelonines 
i estic segur que als turistes els hi encantaria.

Hi ha cap producte o ingredient en concret 
que et recordi especialment a la gastronomia 
d’aquesta zona?
Molts: les maduixes, els pèsols, productes de l’horta 
com el tomàquet que em recorden als passeigs per 
la muntanya a l’estiu. També el fonoll silvestre, 
les flors de borraina... tot això és el bosc mediterrani 
en estat pur. Som uns privilegiats per gaudir de 
tota aquesta gastronomia; tenim una bona terra on 
cultivar productes d’horta, una influència del mar 
molt forta que es nota en tots els productes. 
La veritat és que no podríem estar en un lloc millor.

Seràs el pregoner del Tast Tiana, però, quin és 
per tu el vi i el maridatge perfecte per gaudir 
d’un tast com cal?
Per mi, els vins de la zona Alta Alella han fet un salt 
qualitatiu importantíssim amb una marca que ja 
era molt emblemàtica, també m’agraden molt els 
Oriol Artigues. Un bon vi seria un La Prats amb un 
maridatge de suquet de peix potent amb patata 
i romesco, una cua de rap o un peix de roca com 
l’escorpora. També m’atreviria amb un pollastre 
rostit o una pularda ecològica.

 Xef d’estrella Michelin i guardonat 
com el millor cuiner jove per l’Acadèmia 
Catalana de Gastronomia en el 2012, 
Víctor Quintillà fa més de 20 anys que 
treballa amb passió i exigència al seu 
restaurant “Lluerna” ubicat a Santa 
Coloma de Gramenet.

Amb quina sensació t’agradaria que la gent 
acabés el Tast Tiana d’enguany?
Amb una apreciació de la diversitat gastronòmica 
que tenim a la zona, ja sigui bodegues, estils i 
paisatges. Cadascú té la seva mirada i la plasma 
d’una manera personal ens els seus vins, cosa que 
fa que tinguin una qualitat enorme i a la qual no li 
donem prou importància.

Entrant en un vessant molt més personal, 
què vols transmetre a través de la teva cuina?
Sensibilitat, autenticitat, rigor i passió. 
Nosaltres, els cuiners, som l’últim pas fins al client 
i cal estar a l’altura de productors i proveïdors que 
ens aporten els ingredients. Ells fan una feina molt 
important que moltes vegades no té 
prou visibilitat.

Com és el teu dia a dia treballant en un 
restaurant d’estrella Michelin ubicat a Santa 
Coloma de Gramenet?
Per mi és el meu somni. És on la meva dona Mar 
Gómez i jo hem trobat el nostre lloc, al costat 
del mar. A vegades ens pregunten per què no 
canviem el local d’ubicació, de fet, fa uns anys fins 
i tot ens ho plantejàvem. A mesura que et fas gran 
i passen els anys, cada cop tinc més la sensació 
que canviar d’ambient em faria sentir molt 
desubicat. Sento que estic on he d’estar, amb la 
gent de Santa Coloma que sempre m’ha donat 
suport. Som molt feliços de poder fer allò que ens 
agrada i com ens agrada.

El xef Víctor Quintillà serà 
l’encarregat de fer el pregó 
del Tast Tiana que tindrà lloc 
el 10, 11 i 12 de juny

Quins són els valors de “Lluerna”?
Situar la persona al centre, ja siguin clients que 
venen a gaudir d’una experiència gastronòmica 
com proveïdors amb els quals tenim una relació 
molt estreta. Valorar a les persones, tenir un 
tracte humà, ajudar a compaginar vida laboral 
i personal, un sou digne i respectar els horaris 
de tothom.

Quin és el teu grau d’exigència a la cuina 
tenint en compte que el teu restaurant té 
una estrella Michelin?
Crec que el nivell d’exigència no ve marcat per 
l’estrella en qüestió sinó per un mateix. 
Nosaltres tenim el mateix nivell d’exigència que 
demanem a la gent que treballa amb nosaltres, 
ho saben i ho accepten perfectament. No podem 
fallar a aquelles persones que confien en nosaltres 
i volen gaudir de la nostra gastronomia. Ha de ser 
una experiència memorable i completa. 
No els podem defraudar.

Què creus que cal tenir per ser cuiner avui dia?
Jo crec que cal tenir ganes i il·lusió com a 
qualsevol ofici. Ens dediquem a fer feliços a la 
gent i, a la vegada, a ser feliços nosaltres mateixos.

El Tast Tiana té per objectiu donar a 
conèixer la diversitat de bodegues i 
gastronomia que tenim al territori de 
mà dels millors xefs i sommeliers

“ “

“

“

Víctor Quintillà es declara 
un ferm defensor dels productes 
del territori i ha treballat 
a les cuines de restaurants 
il·lustres com II Bellini, El Bulli 
o Restaurant Gaudí

LLUERNA RESTAURANT
Avinguda Pallaresa 104 · Santa Coloma de Gramenet
lluernarestaurant.com



JORDI SICRAS, 
PROPIETARI DEL RESTAURANT DE CAN ROCA

El tast ha evolucionat de forma molt positiva, 
des de les primeres edicions que era una cosa 
més simbòlica i petita s’ha convertit en un gran 
esdeveniment dins del poble i la comarca. 
Va començar com un acte molt petit, però cal 
remarcar que el primer any ja se’ns va desbordar, 
amb un èxit aclaparador. L’evolució del tast 
sempre ha estat positiva i any rere anys ha anat 
augmentant les expectatives. 

L’indret de la plaça de l’ajuntament és un espai 
una mica reduït però és un dels millors indrets 
d’aquí Tiana. En resum, l’evolució és molt bona i 
enguany tenim la incògnita de com ens acollirà 
el poble després d’aquests anys parats per 
la pandèmia. 

Jo crec que el futur del tast s’ha d’encaminar cap 
a la qualitat i no la quantitat. Hem de treballar per 
aconseguir apostar per una qualitat de màxim 
nivell per oferir als nostres visitants el millor 
de la vila. 

LES VEUS DEL TAST TIANA
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festa major petitatast tiana

Ja tenim aquí la 13a edició del Tast Tiana i l’intentarem tornar a viure com cal, retrobant-nos als carrers 
i les places. Després de prop de dos anys molt durs, l’aposta municipal és la de recuperar totalment 
l’essència d’una festa, amb la qual mostrem les virtuts de la restauració, la tradició de la vinya i el 
producte de proximitat.

COM HA EVOLUCIONAT EL TAST I CAP A ON HA D’EVOLUCIONAR?

QUIM BATLLE, 
PROPIETARI DEL CELLER JOAQUIM BATLLE 
I PRESIDENT DE LA DO ALELLA
 
Les anteriors edicions crec que han estat un èxit, 
ha anat augmentant any rere any pel que fa a 
nivell d’audiència, però crec que ara hi falta un 
punt més de professionalització, dins el que s’està 
fent però pujant una mica més de categoria. 
S’ha d’innovar i fer més activitats més directes cap 
al productor o el restaurador. 
 
Per exemple amb més tasts o presentació de 
cellers, o fer alguna activitat pels infants, perquè 
crec són el futur; un tast de most, dibuixar el 
paisatge o fer fotografies, activitats en algun celler 
o a les vinyes, fer-ho més inclusiu per a totes 
les edats. 
 
El tast ha de ser una col·laboració amb la gent i 
que alhora també sigui divertit, sobretot crec que 
s’hi ha de posar il·lusió per fer-ho i crec que és cap 
on s’ha d’encaminar.

Els orígens de la Festa Major petita de Sant 
Antoni es remunten a l’any 1947, ara fa 175 anys, 
mesos després de la fundació de la societat 
beneficaria Mont de Pietat sota la invocació de 
Sant Antoni de Pàdua. A Tiana també hi havia 
la germandat dels treballadors teixidors de cotó 
i les de Sant Isidre, Sant Crist i Sant Jaume. Però 
la singularitat del Mont de Pietat de Sant Antoni 
era que, si bé era pels paletes, empresaris, tècnics 
paletes i peons del ram, també s’admetien altres 
classes de treballadors que tenien l’obligació de 
pagar la quota mensual. Això va permetre que 
es convertís en el Mont de Pietat més important 
de Tiana amb una gran quantitat de tianencs 
associats. Cada any per St. Antoni el Mont de 
Pietat celebrava la seva festa, pagada per l’entitat 
i els seus socis. Poc a poc la festa de Sant Antoni 
va anant agafant protagonisme i lideratge davant 
altres festes com el Corpus, l’Ascensió o Sant Isidre  
i la premsa de l’època se’n va començar a fer ressò.

La primera referència que se n’ha trobat és al diari 
El Diluvio del 7 de juny del 1880: “En el vecino i 
pintoresco pueblo de Tiana se verificaran el dia 
de San Antonio funciones religiosas i bailes por 
una numerosa orquesta bajo la dirección del 
señor Jurch”.

“Nos dicen de Tiana que se ha celebrado con 
mucha pompa y ostentación la fiesta de San 
Antonio, con las correspondientes funciones 
religioses y bailes por la tarde y por la noche”. 
Publicava La Publicidad el 17 de juny de 1886:
La Vanguardia 13 de juny del 1901 ja parla de 
“festa major” i per primer cop aquell any, la festa ja 
té un programa de dos dies: “El pintoresco pueblo 
de Tiana celebrarà su segunda fiesta mayor en 
los dies 13 y 14 del actual, habiendo contratado 
la orquesta de esta capital “Unión Filarmónica” 
para ejecutar los programes de los festejos y para 
dar más realce a la fiesta”.

A finals del segle XIX la festa es feia habitualment 
a la sala Giralt, a l’antic Cine Tiana, al costat de 
l’Avi Mingo, i a principis del segle XX als locals de 
El Dorado. L’any 1966 l’Ajuntament de Tiana vetlla 
per conservar la festa. Per unanimitat s’acorda una 
subvenció per mantenir la festa tradicional i fer de 
Sant Antoni festa local.

SANT ANTONI
175 anys de Festa Major petita

La festa revifa als anys 80 amb un programa de 
festes d’un cap de setmana amb actes a la Sala 
Albéniz i s’instaura l’elecció de la pubilla de Tiana. 
Cada entitat del poble participava amb una 
candidata que s’escollia durant el ball de Festa 
Major. Aquells anys també venia la fira d’atraccions 
i s’instal·lava a l’antic camp de futbol. Els darrers 
anys la Festa Major petita s’ha fet coincidir amb 
el Tast Tiana que omple la plaça de la vila de 
restauradors i cellers. 

Font: Josep Ma Toffoli.

Ves al programa de 
Festa Major petita 
2022

 Aquest any sí recuperem el Tast Tiana al bell mig del poble. Can Riera esdevé seu de 
la fira gastronómica i del vi. L’acte de menjar ha forjat la identitat cultural dels pobles 
mediterranis. De les nostres àvies a xefs creatius com el Víctor Quintillà, pregoner 
d’enguany. El vi és cultura i paisatge. La recuperació de vinyes ens reconnecta amb el 
nostre passat i ens projecta al futur: motor ecològic i econòmic. I un dels motors, també, 
del poble viu.



l’ajuntament
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Els comissionats i comissionades es conceben 
com agents de proximitat de l’administració 
municipal a la ciutadania. Son una figura de 
servei al poble que desenvolupa projectes concrets 
i que suposa un reforç als regidors i regidores. 
El nou govern ha recuperat l’objectiu inicial dels 
comissionats i comissionades que treballen per 
objectius i per tirar endavant un projecte finalista. 
Son una figura de participació voluntària i sense 
remuneració. Cap dels comissionats 
i comissionades cobra.
L’alcalde, Isaac Salvatierra, ha dissenyat una 
estructura de comissionats i comissionades 
amb formació i experiència en el projecte que 
se’ls ha encarregat a cada un d’ells. L’equip de 
comissionats i comissionades del nou govern 
municipal combina experiència, coneixement 
i noves mirades en lluites com la feminista. 

COMISSIONATS I COMISSIONADES, 
UNA FIGURA DE SERVEI AL POBLE

S‘incorporen exregidors que tenen experiència 
dins l’administració pública com Ferran Almeida, 
Josep Marinel·lo i Xavier Doñate. Professionals 
de diferents sectors com Miquel Santiago, 
Gemma Liñán, Franz Estartús, Juli Gaitano 
i Mar Nicolàs. I persones amb formació específica 
en diferents àrees com Ester Puget, Vicenç Martí, 
Jordi López, Josep Ma Tòffoli o Eulàlia Serrat.

L’alcalde és qui nomena els comissionats 
i comissionades entre persones que no tenen 
la condició de Regidors i n’ha de donar compte 
al Ple municipal. En cap cas els comissionats 
i comissionades poden dictar actes administratius. 

I cessaran a petició pròpia, per acord de l’Alcaldia 
i, en tot cas, quan canviï la Corporació durant el 
mandat de la qual han estat nomenats.

tiana’t

Xavier Doñate Rodrigo
Comissionat d’esports. 

Miquel Santiago Franco
Comissionat per la 
residència municipal.  

Gemma Liñán López 
Comissionada 
de comunicació.

Eulàlia Serrat de Mas
Comissionada 
per al desplegament 
del Pla d’Igualtat. 

Jordi López Díez 
Comissionat 
per al desplegament 
de l’Agenda 2030.

Juli Gaitano Valls
Comissionat per l’impuls 
del Pla Local d’Acció 
contra el canvi climàtic.

Franz Estartús Mateo
Comissionat 
pel desenvolupament 
del poble viu. 

Josep Marinel·lo Roura
Comissionat per a la 
millora del centre de salut 
i el nou CAP.

Ester Puget Valencia
Comissionada per a 
l’impuls del Pla Local 
de Seguretat. 

Ferran Almeida Villanueva
Comissionat de Sentromà 
i agermanament. 

Mar Nicolàs Gisbert
Comissionada de 
programació cultural.

Josep Mª Tòffoli Carbonell
Comissionat de memòria 
històrica.

Vicenç Martí de la Cal
Comissionat de 
participació ciutadana.

CARLA ALBARRACIN PIÑA, 
NOVA CAP 
DE LA POLICIA LOCAL

El nou model de Policia Local promociona un 
agent de proximitat amb un tracte proper a 
la ciutadania per tal d’esdevenir un actiu en 
la detecció i resolució de possibles conflictes. 
Un model policial que s’ajusti a les realitats del 
municipi, segons les seves característiques, 
necessitats, realitats i particularitats de Tiana.
Per això cal introduir una forma de treballar 
que s’apropi als veïns i veïnes, enfortir la 
prevenció i conèixer la realitat dels problemes 
que preocupen la societat i les seves necessitats. 

UNA POLICIA LOCAL MÉS PROPERA I AMABLE

El nou equip de govern aposta per un 
model policial que tingui per objectiu 
millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania, així com aconseguir una 
major cohesió i solidaritat social. 

Carla Albarracin Piña té 33 anys, va entrar al 
cos l’any 2016 i és l’agent més qualificada amb 
formació en l’àmbit de la seguretat del cos 
de la Policia Local de Tiana. És Diplomada en 
Criminologia i Política Criminal per la Universitat 
de Barcelona i té formació en Dret penal 
i processal, sociologia de la policia, delinqüència 
juvenil, victimologia, medicina legat i toxicologia 
i psicologia criminal. 

Per la nova cap de la Policia Local la base del nou 
model policial és ”el diàleg i la confiança, 
i la pràctica habitual d’un sistema de seguretat 
d’un país modern, obert i en constant 
transformació”.

L’Ajuntament de Tiana vol assegurar que durant 
el període de vacances escolars tots els infants i 
joves de la vila tinguin l’oportunitat de participar 
en activitats educatives. Amb aquesta finalitat 
promou i dona suport, en el marc d’un programa 
municipal, a un conjunt d’activitats culturals, 
d’esport i de lleure organitzades per diferents 
entitats i associacions de Tiana. 

ACTIVITATS I CASALS D’ESTIU 2022 PER A INFANTS I JOVES

Aquest suport ha de permetre als infants i joves 
gaudir d’una oferta d’activitats amb garantia 
de qualitat. 

Àmplia oferta d’activitat lúdic-esportiva per a infants i joves de Tiana durant l’estiu 2022

D’aquesta manera, es pot donar una resposta 
de qualitat, efectiva i sobretot preventiva, que 
permetrà actuar davant els problemes abans 
que aquests es produeixin.
A més de fomentar la proximitat de la policia envers 
el ciutadà, es treballa perquè l’Oficina d’atenció al 
ciutadà de la comissaria de policia estigui oberta 
mati i tarda; fomentar l’educació i conscienciació 
dels joves envers la societat, fent tallers tant a 
les escoles de primària com de secundària; i tenir 
presència pròpia a les xarxes socials.

L’alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, ha 
nomenat la caporal Carla Albarracin Piña com 
a nova cap de la Policia Local de Tiana. 
Albarracin és l’agent més formada del cos, la 
primera dona agent de la història de la Policia 
Local de Tiana, i la segona dona dins de l’ABP 
del Baix Maresme que és cap de la Policia Local.

8

Descobreix tota la programació 
d’aquest estiu a Tiana 

en aquest enllaç.
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LA BODEGA DEL MASCARÓ, UN ESPAI DE REIVINDICACIÓ 
DEL PRODUCTE DE CASA!

Per què sorgeix el projecte de la Bodega 
del Mascaró?
L’objectiu d’aquest projecte sempre ha estat la idea 
que Tiana és un poble preciós envoltat de vinyes, 
on hi ha molts productes i productors de qualitat, 
però en el qual hi faltava una bodega especialitzada 
en vins i altres productes del propi territori. 
A més volem un poble on passin coses, que estigui 
viu i on la gent socialitzi al carrer.

Què hi poden trobar els veïns i veïnes de Tiana?
Hem creat un local rústic on la gent pot venir 
a comprar i degustar vins embotits, formatges, 
anxoves... tots els plats que oferim són freds, 
però tots ells de qualitat i de proximitat. 

Quins vins hi poden trobar?
Com a municipi dins la DO Alella, a la Bodega 
del Mascaró s’hi pot trobar tots els vins d’aquesta 
denominació. Quan venen clients que demanen vins 
d’altres DOs, nosaltres els intentem convèncer de la 
gran varietat i de la qualitat que tenim aquí a prop 
de casa. Tot i així, també s’hi pot trobar una petita 
mostra d’altres vins catalans de denominacions 
com l’Empordà, Costers del Segre, Priorat...

Des del passat dia 21 de març Tiana compta amb un nou espai de 
productes de qualitat i proximitat del territori com vi, embotits, olis...

 En Toni Margalef i en Tom Dumenil són dos veïns emprenedors de Tiana que han decidit 
obrir un espai d’acollida i trobada on degustar i comprar productes de proximitat. 

I a part del vi, què més s’hi pot trobar?
Es pot trobar cerveses artesanes, totes elles de 
proximitat, licors artesans com ratafies i un licor 
de Montgat, conserves, olis... i també formatges 
i embotits i altres productes per fer el vermut 
com escopinyes, seitons... 

I l’acollida?
Una resposta molt positiva entre els nostres veïns 
de Tiana, la veritat és que la gent ens mostra la 
seva satisfacció tant al local com per les xarxes. 
A part, com anècdota, aquest local havia estat 
l’antic CAU i fa que la gent se l’estimi molt ja que 
entre aquestes parets hi ha molts records 
de joventut. 

I de cara el futur?
Ara estem intentant condicionar una sala per 
poder fer presentacions de productes: vins, 
cerveses artesanes... crear un ambient pedagògic 
on la gent podrà connectar directament amb el 
productor i conèixer les tècniques de producció 
d’aquí. I també volem poder ampliar l’oferta de 
vins i de formatges i embotits i buscar altres 
productes de proximitat. 

Trobareu la Bodega del Mascaró al carrer Doctor Mascaró, 22, i a l’instagram @labodegadelmascaro

Horari: matins de 10 a 14 h entre setmana i de 10 a 15 h els caps de setmana. 
Tardes, de 17 a 21 h entre setmana i de 17 a 22 h els cap de setmana. Dimarts i diumenges tarda tancat

AL SENGLAR, 
POSA-LI DIFÍCIL!
A Tiana tenim entre 6 i 9 porcs senglars per 
Km2. La situació del poble, molt proper a la zona 
natural protegida del Parc de la Serralada de 
Marina i la Serralada Litoral, i connectat per les 
diferents rieres i corriols que vertebren diferents 
eixos de biodiversitat dins el municipi, facilita que 
els senglars accedeixin al nucli urbà.
Per això hem engegat un seguit d’accions que, 
coordinades amb el que pots fer tu, volem que 
ajudin a minimitzar la presència de porcs senglars 
al poble.

Què està fent l’Ajuntament?
· Subvencionar penjadors dels cubells 
  d’escombraries a les comunitats de veïns.
· Tancaments de zones.
· Autoritzar batudes controlades.
· Instal·lar cartells informatius al Parc 
  de la Serralada de Marina.
· Campanya informativa.
Què pots fer tu?
· Treure sempre la bossa d’escombraries dins 
  el cubell.
· Penjar el cubell a 1’50m del terra.
· No donar menjar als senglars.
· No deixar bosses d’escombraries fora 
  dels contenidors o papereres de carrer.
Què has de fer si et trobes un senglar?
· Mantenir-te allunyat.
· No posar-te mai al davant ni dins la seva  
  trajectòria.
· Si anem amb cotxe, conduir amb precaució.

POSA-L’HI DIFÍCIL!

Ajuntament de Tiana

OFICINA D’INFORMACIÓ 
AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT: 93 395 51 07

Si trobes un senglar mort, no el toquis, 
truca als Agents Rurals: 93 561 70 00

Torna la fira de la Terra. Dissabte, 18 de juny, 
convertim l’avinguda Isaac Albéniz en la fira 
Tiana Terra, un passeig d’ecologia i natura 
al centre del poble i un fòrum obert a tota 
la ciutadania. Tot el recorregut es guarnirà 
amb planta i flor que un cop finalitzada la fira 
s’obsequiarà als visitants.

L’ACIST proposa una nova trobada de 
productors i artesans, xerrades, informació i 
tallers entorn al medi ambient, el reciclatge, 
l’ecologia i la salut. La fira comptarà amb 
parades de fruita i verdura ecològica, mel de 
Tiana, melmelades i formatges artesans, espai 
gastro, tastets i cervesa artesana, cosmètica 
natural, artesania en paper, fusta i objectes 
reciclats, joieria i bijuteria feta a mà, planta i flor. 
Els forns faran diferents varietats de pa ecològic 
i la llibreria posarà a la venda llibres amb la 
temàtica de la fira. 

Amb motiu del Tiana Terra, l’Avinguda Isaac 
Albéniz i el carrer Sant Cebrià estaran tallats 
a la circulació de vehicles de 10 a 17 h.

TIANA TERRA, 
UN PASSEIG NATURAL 
AL CENTRE DEL POBLE

La fira comptarà també amb diferents xerrades 
sobre teràpies naturals, emergència climática 
i productes km 0. 

Trobareu informació més detallada i horaris 
de les xerrades a www.acistiana.cat i web 
ajuntament i xarxes socials.

ACTIVITATS
De 10 a 14 h Tallers d’estampació de bosses 
de cotó amb fruites i verdures.

De 10 a 14 h Taller de joguines amb 
materials reciclats.

De 10 a 17 h Espai d’informació on aprendre 
a compostar.

De 10 a 17 h Espai lúdic de jocs fets amb 
objectes reciclats.

A les 12 h taller de titelles.
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tiana’t FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
JUNY 2022
Els torns de guàrdia són des de les 9.00 h del 
matí fins a les 21.00 h de dilluns a divendres. 

Els dissabtes de 9.00 h del matí fins 
a les 20.00 h. 
Els diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h. 

Farmàcia COSTA  Passeig de la Vilesa, 8 
Tiana · T. 93 465 53 02
Dies torns de guàrdia: 10, 16, 22 i 28 de juny.

Farmàcia MAQUA  Carrer Lola Anglada, 30 
Tiana · T. 93 395 27 06
Dies torns de guàrdia: 1, 7, 18 i 19 de juny.

Farmàcia CIRICI  Plaça de les Mallorquines, 1 
Montgat · T. 93 469 11 87
De dilluns a divendres de 8.30 h a 21.30 h. 
Dissabtes, diumengesi festius de 9.00 h a 21.30 h.

Farmàcia ESPINÀS  Camí Ral, 3
Montgat · T. 93 469 17 50

Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56
Montgat · T. 93 469 08 86
Dies torns de guàrdia: 2, 8, 20, 25 i 26 de juny.

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

DIMECRES 1 DE JUNY
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 8 DE JUNY
De 16.00 h a 17.50 h C. Camí dels Francesos
De 18.00 h a 20.00 h 
C. Av. President Lluís Companys 
/ C. Ítaca (Carmelità)

DIMECRES 15 DE JUNY
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 22 i 29 DE JUNY
De 16.00 h a 17.50 h 
C. Matas / C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h 
C. Ps. Vilesa / C. Joaquima Vedruna

DEIXALLERIA MÒBIL
Deixalleria Municipal 
Av. Eduard Fontseré, s/n T. 93 395 35 88
Oficina d’informació Ambiental
T. 93 395 51 07 · mediambient.tiana@tiana.cat

MERCAT SETMANAL 
CADA DIMARTS

De 7.00 h a 14.00 h 
PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL  

FIRA DELS DISSABTES 
CADA DISSABTE

de 10.00 h a 14.00 h 
ALS CARRERS DEL CENTRE

DISSABTE 18
De 10.00 a 17.00 h Avinguda Isaac Albéniz 
Fira de la Terra.
Activitats, xerrades i tallers durant tot el dia. 
Organitza: ACIST.
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: Ralet-ralet, 
estimulació musical per a infants, 
a càrrec de La Petiteka. 
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys. 
Un repertori de cançons i moxaines 
per iniciar-se en la música.
12.30 h Local ABAT 
Concert: Game of Tones. Organitza: ABAT.
18.00 h Parc de l’Antic Camp de Futbol 
2a edició Festivalet. Organitza: cicle d’acords. 

DIMECRES 22 
17.30 h. Can Riera -JUNY AL PUNY-
Parlem d’Igualtat. Taller per a entitats.
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Presentació del Llibre: Cuatro Reinas, 
d’Esther Ventura.

DIMARTS 28
DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBIQ+
18.00 h Sala Albéniz -JUNY AL PUNY-
Teatre famíliar: La motxilla de l’Ada. 
Berenar per a tots els assistents. 
El preu és de 5€, hem creat l’abonament 2x1.
19.30 h Sala Albéniz -JUNY AL PUNY-
Manifest LGTBIQ+ a càrrec de Maria Casanovas 
Batlle de l’Agrupament Escolta Roger de Flor.
19.45 h Pati de les moreres del Casal 
-JUNY AL PUNY- Festa de l’orgull LGTBIQ+. 
Guateque amb les DJ PD Antifaç de Gala.

DIMECRES 29
19.30h Local ABAT
Concert: Alba Silvia. Organitza: ABAT.

DIJOUS 30
17.30 h Can Riera -JUNY AL PUNY-
Parlem d’Igualtat. Taller obert a tot el poble. 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Book’s Club: Headhunters, de Joe Nesbo. 
Coordina: David Requena. Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 2
14.00 h Sala Albéniz 
Paella de la Gent Gran i gran Festival final curs.
Organitza: Llar de persones Grans.
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: Més que contes,
a càrrec de Mercè Martínez.
19.00 h Can Riera 
Sorteig de pisos de lloguer de protecció oficial.

DISSABTE 4
12.00 h Local ABAT 
Concert: Mirtils. Organitza: ABAT.
19.00 h Sala Albéniz
Tiana Antica: Ensamble Moxos 
Majara’iwa – Resplandor.
19.00 h Bodega del Doctor Mascaró 
Presentació de la Cervesa Kusfollin ANTI-.
20.00 h Observatori Astronòmic 
Observació de la lluna a través del telescopi. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia. 
Organitza: Grup d’Astronomia de Tiana.

DIUMENGE 5
10.00 h Per diferents indrets del poble 
Caramelles.
Començaran al Monument d’Anselm Clavé. 
Organitza: Societat Coral Joventut Tianenca.
19.00 h Sala Albéniz 
Tiana Antica: Bubulina Teatre, 
presenta el Llibre de Marguerite. 
Feminisme i mística als s. XIII-XIV.

DIJOUS 9
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club du livre: La Tresse, de Laetitia Colombani.

DIVENDRES 10
FESTA MAJOR PETITA
20.00 H OBERTURA TAST TIANA

17.30 h Biblioteca de Can Baratau 
Club del gomet vermell: Momo, 
de Jonathan Garnier. 
A càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 11
FESTA MAJOR PETITA
20.00 H OBERTURA TAST TIANA

10.30 h Biblioteca Can Baratau 
Taller: converteix-te en dibuixant de còmic 
en 60 minuts, a càrrec de Sandra Uve. 
Per a infants i joves a partir de 8 anys.
12.00 h Local ABAT 
Concert: Santabárbara. Organitza: ABAT.
18.00 h i 20.00 h Sala Albéniz 
Festival de Dansa EMMD
Entrades a la mateixa escola.

DIUMENGE 12
FESTA MAJOR PETITA
20.00 H OBERTURA TAST TIANA

DILLUNS 13
FESTA MAJOR PETITA

17.00 h Pavelló Municipal 
Torneig 3x3 “Xerif”.
Inscripcions prèvies a: cultura.tiana@tiana.cat

DIJOUS 16 
17.30 h. Can Riera -JUNY AL PUNY-
Parlem d’Igualtat. Taller per a famílies i AFA’s. 
Amb servei de ludoteca pels que vingueu 
amb criatures. 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: El viatge d’en James, 
a càrrec de Teatre Aula.
Recomanat per a infants a partir de 4 anys.

DIVENDRES 17
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club de Lectura: Tota una vida, 
de Robert Seethaler. 
Coordina: Toni Sala. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia.
19.30 h Local ABAT 
Concert: Mekolapso.
Organitza: ABAT.

L’ajuntament de Tiana disposa d’una nova agenda que et pots descarregar al teu mòbil. 
Un nou format accessible i que s’actualitza permanentment. Entra des d’aquest QR.
Si ets una entitat, un comerç, una associació, partit polític o organitzador d’un acte cultural 
i vols que surti a l’agenda, envia un correu electrònic a quevedoss@tiana.cat.

INSCRIPCIONS
-JUNY AL PUNY-
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GESTIÓ RESPONSABLE EN TEMPS DE CRISI

És en temps de dificultats quan cal estar a l’alçada i fer 
una bona gestió dels recursos públics
Un dels objectius de la nostra acció de govern ha estat 
garantir la bona salut econòmica de l’Ajuntament. 
Primer perquè això acostuma a ser un símptoma de bona 
gestió. I segon, sobretot perquè els desequilibris econòmics 
sempre els acaba pagant la ciutadania. 
Després de gairebé tres anys de govern podem dir que 
l’Ajuntament queda en una situació molt més bona de la 
que ens vam trobar. 
En primer lloc, hem reduït el deute de l’Ajuntament en un 
40%. Quan vam entrar al govern el deute de l’Ajuntament 
era de 2,5 milions d’euros i, en canvi, amb les amortitzacions 
previstes per aquest any 2022 haurà quedat per sota d’1,5 
milions. 
En segon lloc, deixem els comptes bancaris en positiu 
amb una xifra de 6,9 milions d’euros. Si mirem els estalvis 
recollits al romanent de tresoreria, l’any 2018 ascendien a 
5,4 milions i en el darrer tancament disponible veiem que 
s’havia incrementat lleugerament, fins als 5,9 milions. 
El dia 13 d’abril de 2022, quan es va produir la moció de 
censura, s’ha deixat als comptes de l’Ajuntament uns 
saldos de 6,9 milions.
Finalment, en aquests darrers anys hem fet polítiques de 
contingència fiscal degut al context de crisi sanitària i 
econòmica que estem patint. Si revisem l’estructura dels 
ingressos, podem veure que s’han mantingut les quotes 
de l’IBI, malgrat que la majoria de municipis les han vist 
incrementades els darrers anys.
En resum, la gestió responsable dels darrers anys permet 
que avui l’ajuntament tingui capacitat financera per tirar 
endavant projectes prioritaris, molts dels quals ja teníem 
treballats i molts d’ells gairebé finalitzats. A tall d’exemple:

1. Ampliació de l’Institut de Tiana.
2. Instal·lació la nova gespa del camp de futbol.
3. Instal·lació dels seients de les grades del camp de futbol 
i del pavelló.
4. Adequació de la planta baixa de Can Riera.
5. Climatització de la Sala Albèniz.
6. Carrer Sant Bru.
7. Instal·lació del semàfor de la sortida del camí dels 
francesos cap a la B500.
8. Vestuaris nous de la piscina.
9. Instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis 
municipals.
10. Homologació de tots els parcs infantils de Tiana.
11. Millora dels talussos urbans per a la seguretat 
dels vianants.
12. L’ampliació dels locals de Cals Frares i el pumptruck per a 
entitats i joves.
13. Reforma de l’entrada de l’ajuntament per tal de tenir 
una Oficina d’Atenció al Ciutadà com es mereix el poble de 
Tiana, accessible a tothom.
14. La millora de les voreres del pg. de la vilesa.
15. Creació de les sortides d’emergència del pavelló
16. Adequació del pàrquing de Vessants.
17. Noves escales i enjardinament d’Enric Borràs.
18. Ampliació de l’entrada del camí del mig per anar 
cap a la Virreina.
19. Inversions als centres escolars de Tiana.
20. El camí dels infants.
21. Pavimentació de l’entrada de Ca n’Orella.

Hem gestionat de manera responsable: hem reduït un 
40% l’endeutament de l’Ajuntament, deixem 6,9 milions 
d’euros de saldo i no hem apujat l’IBI, malgrat que hem 
hagut d’afrontar escenaris molt complexos com la 
pandèmia, el temporal Glòria, la crisi econòmica i la crisi 
de la guerra d’Ucraïna. 
Només esperem que en aquest any que resta de 
legislatura el nou govern no malmeti la bona gestió 
econòmica que hem dut a terme els darrers anys.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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AVANÇAR RÀPID 
EN EL NOU RUMB
Vivim moments d’extrema complexitat per governar com 
ens agradaria fer-ho donada per una situació que pateix 
l’ajuntament després de la nefasta gestió dels recursos 
públics per part d’ERC i del poc temps del qual es disposa 
fins a una nova legislatura.
Els propers mesos parlaran de moltes obres (inversions) 
per cert, pactades en la seva majoria amb el PSC, però 
la gestió pública del dia a dia que afecta directament al 
comportament dels serveis públics ha sigut un desastre 
de l’anterior govern de la Sra. Marta Martorell que 
pagarem tots i totes i que ara ens toca solucionar.
No es tractava de gastar i gastar, es tractava de cuidar els 
nostres veïns i veïnes, les nostres entitats, associacions, 
clubs esportius,... dins un equilibri econòmic, social i 
ambiental. Que vol dir això?, no gastar més del que 
disposes, no deixar a ningú enrere i mantenir la màxima 
neutralitat amb el planeta.  

Com el nostre compromís amb el poble és màxim, 
seguim centrats en solucionar tots els problemes 
i alhora, en seguir avançant decididament en els 10 
objectius que marquen el full de ruta pactat amb 
JuntsxTiana fins a final de legislatura i en només 30 dies:

1. S’ha desenvolupat la nova oferta pública de llocs de 
treball, a través d’un acord amb el Comitè d’Empresa per 
tal d’iniciar el procés d’estabilització de la plantilla 
de l’Ajuntament.

2. S’ha elaborat l’esborrany de pressupostos 2022 que ha 
de ser negociat amb la resta de forces polítiques.

3. Es reorganitza la policia local. S’impulsa un nou 
esquema de comandament mitjançant el qual, assolim 
una fita històrica, ja que per primer cop al capdavant 
del cos hi haurà una dona. 

4. Avançar de manera decidida en recuperar la confiança 
de la ciutadania a través de la dedicació diària i també la 
dels i les treballadores de l’Ajuntament mitjançant un estil 
de lideratge.

 

tiana’t

A TIANA TAMBÉ VOLEM 
GAUDIR DEL 7è ART  
Seguint fidels al nostre programa electoral del 
2019, JuntsxCatalunya, continuem reivindicant 
que la Sala Albéniz de Tiana també pugui ser 
sala de cinema. No és cap disbarat ni cal fer més 
mofa d’aquesta iniciativa que gaudeixen molts 
pobles de Catalunya. Sense anar més lluny, 
volem recordar que el poble d’Alella ha pogut 
veure a la seva sala polivalent les pel·lícules més 
emblemàtiques d’enguany al nostre país, entre 
elles “6 DIES CORRENTS”, protagonitzada per 
actors tianencs que hem pogut aplaudir en 
diverses obres de teatre a la nostra Sala Albéniz 
però no hem pogut veure la seva pel·lícula a 
Tiana malgrat tenir una magnífica Sala on 
ubicar la donació del projector i equip de so 
amb la instal·lació dels cables pertinents que 
tan generosament va fer un veí de Tiana del 
nostre partit fa un parell d’anys i que no va ser 
acceptada per l’anterior govern.

Els que ens hem pogut desplaçar, hem anat a 
d’altres pobles a gaudir de les estrenes recents 
fetes al nostre país, i a homenatjar les nostres 
actrius, actors i directores amb els nostres 
aplaudiments. 

Estem convençuts que a la majoria de la població 
els agradaria tenir un cinema on poder veure 
no únicament cinema, sinó també assistir a les 
retransmissions d’òperes, de ballets, de concerts 
que amb periodicitat es programen arreu 
del món.

La Sala Albéniz ha de ser una sala polivalent, 
on es puguin fer, audicions, teatre, sardanes, 
concerts, retransmissions d’òperes, de ballets 
i també de cinema. És una Sala que, com a 
mínim, hauria de tenir programació tots els caps 
de setmana, de divendres a diumenge. La Sala 
s’optimitzaria i la població podria gaudir d’un 
espai on socialitzar-se, compartir i gaudir de la 
cultura en un ventall més ampli. 

Esperem d’aquest nou Consistori una major 
amplitud de mires, i per això reivindiquem que 
faci una aposta decidida per apropar la cultura 
a la gent, en tots els formats possibles. Tiana és 
un poble conegut pels seus escriptors, poetes, 
músics, actors, pintors, escultors, i un referent per 
la gran inquietud artística que s’hi respira. 
El cinema és cultura, és creació, és 
comunicació, és espectacle, és reivindicació i  
Tiana té la sala i podria disposar dels aparells 
necessaris per poder oferir també el setè art, 
ara només cal voluntat política. 

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

RIGOR I PASSIÓ: 
50 DIES AL GOVERN
50 dies al govern per posar les bases d’una institució 
moderna i eficaç. La feina de l’alcalde Isaac 
Salvatierra i els regidors i regidores de Junts per Tiana 
està completament centrada a donar resposta a 
carpetes encallades i avançar cap a nous horitzons. 
Amb rigor i passió.

Treballant i amb la il·lusió que sempre ha marcat el 
nostre projecte polític, aquestes primeres setmanes 
al govern de l’Ajuntament de Tiana han estat intenses 
i trepidants. Dins la institució, però sense perdre el 
pols del poble. Al costat dels veïns i veïnes i creant 
noves sinergies amb els treballadors i treballadores 
municipals. Així ha estat com, de moment, hem tirat 
alguns canvis, desbloquejat situacions i començat 
nous projectes que mica en mica aniran veient 
la llum.

Aquests 50 primers dies hem trencat sostres de 
vidre nomenant la primera dona al capdavant de la 
Policia Local de Tiana, la caporal Carla Albarracin, i 
implantant les primeres accions del pla d’igualtat 
amb un” Juny al puny” on es faran els tallers de 
formació oberts a tot el poble. 50 dies en els que 
s’ha tancat l’esborrany dels pressupostos del 2022 
i aprovat el pla d’estabilització de la plantilla de 
l’Ajuntament de Tiana que feia mesos que estava 
encallat.

Però, sobretot, han estat 50 dies d’escoltar. Amb 
un somriure. Intercanviant idees i pensaments. 50 
dies d’apropar l’Ajuntament al poble.

tiana@junts.cat

@JxCatTiana

juntspercattiana

@juntspercatalunyatiana

Treballem de valent 
per sortir d’aquesta 
situació i complir tot allò 
que ens hem proposat, 
convençuts que és el 
que el poble necessita 
en aquests moments. 
I ho fem des de la 
seriositat, la honestedat 
i amb un nou model 
de governança, inèdit 
a Tiana.  
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