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somcomerç

“MI BELLA SERENDIPIA és una llibreria 
online amb seu a Tiana, especialitzada en 

àlbum il·lustrat, còmic i novel·la gràfica 
d’avui i d’ahir, que aposta per una il·lustració 

de qualitat de la mà de les històries més 
senzilles, tendres i constructives. Les seves 
temàtiques es basen en la infància/família, 
els animals i la natura, amb el propòsit de 

fomentar un compromís amb el nostre 
planeta, especialment en la infancia. 

Els seus lectors tenen edats d’1 a l’infinit, 
ja que la bona il·lustració et captiva, 

d’entrada, per la vista i el cor. 

Com a valor afegit, MBS disposa d’un 
projecte paral·lel de Cultura Solidària, 
col·laborant amb Creu Roja (aportant 

contes nous i actuals a infants vulnerables 
per Nadal, el Dia del Llibre i el Dia de 

l’Infant), i amb Fundación Soñar Despierto 
(renovant les biblioteques dels centres 

d’acollida). Com ho fan? Habilitant racons 
solidaris a llibreries de la província de 
Barcelona (SENDAK, ABRACADABRA, 
ALIBRI, etc.) i aportant 1€ de les seves 

vendes online a Cultura Solidària. 
Ara també han habilitat una opció a la seva 

botiga online per comprar directament 
contes que donen suport a les seves 

campanyes obertes. La filosofia de MBS és 
que la cultura ha d’arribar exactament per 

igual a cada nen i nena de Catalunya.

Uneix-te a la comunitat de persones 
compromeses amb la cultura i el planeta, 
i forma part de MI BELLA SERENDIPIA. 

Enviaments gratuïts al municipi de Tiana 
en 24 / 48 hores. Dissabtes els trobareu al 

mercat de 10 a 14 h. 
www.mibellaserendipia.es
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La Marga es va jubilar amb 65 anys el passat mes 
de març després de 30 anys treballant al mateix 
espai però amb tres noms diferents: primer 
l’Escola Clavé, després Lola Anglada i finalment, 
el seu nom actual, l’Escola Tiziana. Hi va començar 
a treballar com a secretària, però poc després va 
passar a ser-ne la conserge. Amable i molt riallera, 
ens explica que en 30 anys han canviat noms, 
tecnologia, equips directius i companyes, però 
que el que sempre és igual són els nens. La “vida” 
que li donen és el que més trobarà a faltar ara que 
s’ha jubilat. “Ells són els que em fan veure que 
m’he fet gran. Pensa que nens petits que jo 
tenia fa 30 anys a l’escola, ara em porten a 
l’escola als seus fills”.

Els pares de la Marga, del barri de Sants de 
Barcelona, van venir a viure a Can Orella quan 
ella tenia només 10 anys. De seguida es va sentir 
molt integrada al poble. Quan es va casar amb en 
Salvador van haver de marxar a Montgat, al Turó, 
però quan es va formar la cooperativa de 
La Ciutadella, de seguida es van apuntar i ara ja 
fa 36 anys que hi viuen. “Jo sóc nascuda a Sants, 
però em sento pota negra tianenca, eh?”.
Sense parar de somriure, la Marga fa memòria i 
ens diu que el primer record que té del poble són 
els carrers sense asfaltar i l’olor de l’arbre de flors 
liles de Can Orella. El que més li agrada de Tiana 
és que “continua sent molt poble i que et trobes 
gent que coneixes i et coneix” i ens confessa que 
per a ella és “un poble hiperactiu” on sempre 
s’estan fent coses. “Si vols seguir el seu ritme, 
no pararies mai per casa”.

Li demano si sempre és tan riallera i em diu: 
“ui, no! tinc tants amics com enemics: pensa 
que quan algú arribava tard a l’escola, li feia 
molt mala cara perquè em semblava que no es 
prenia seriosament la meva feina. A Tiana som 
tots molt hippies i la puntualitat no és una de 
les nostres virtuts. Al suro de la consergeria, 
tenia un article que explicava què és la 
puntualitat, per si algú no pillava la indirecta”.

Marga, acabem amb un missatge per a tota 
la gent del poble que ara està llegint aquesta 
entrevista. “Sóc la Marga de l’escola, jubilada, 
però segueixo sent la Marga de l’escola. Gaudiu 
d’aquest poble que s’ho mereix”.
I acabem amb una gran rialla final... 
“Obroooooo...”

Recuperant la normalitat cultural
Després d’un any complicat a nivell cultural des 
de l’Ajuntament de Tiana apostem per reactivar 
i tornar a programar dues de les tradicions més 
nostrades del municipi. El Festival Tiana Antica 
i la Festa dels Racons tornaran aquest any amb 
moltes ganes i amb totes les mesures. Tots dos 
patiran canvis però des de l’Ajuntament apostem 
fermament perquè aquests dos esdeveniments 
tornin a formar part del calendari cultural de la vila.

La Festa dels racons es veu obligada a canviar el 
seu format, però en cap cas el seu esperit. Tot al 
contrari. Aquesta festa tindrà un sol passi i serà 
a la pista del Parc de l’Antic Camp de Futbol 
serà una manera de recuperar l’essència sense 
moure’s i en estàtic d’una festa que ha estat molt 
important a Tiana. Els artistes que venen aquesta 
edició són els que degut al confiament no van 
poder venir l’edició passada i que han aconseguit 
tornar. Ho faran totalment diferent de com ho 
tenien pensat el 2020, però el seu art seguirà sent 
el que millor ens anirà en aquest temps.

Un altre dels clàssics és el Festival Tiana Antica, 
que torna després de suspendre l’any passat per 
la pandèmia. El festival es reviurà com en els seus 
millors temps amb 3 concerts i una exposició i 
una conferència que ompliran d’aquest so tan 
característic de la música barroca tots els espais 
d’aquest festival.

La cultura és segura i per això hi apostem 
des de l’Ajuntament. Cal començar a fer 
ús d’aquest bé essencial pel nostre bon 
funcionament per això al maig tenim aquestes 
dues propostes i també ja treballem en una Festa 
Major Petita que espera poder omplir els carrers 
de Tiana de tradició i festa, perquè començar 
a recuperar la normalitat vol dir recuperar 
les nostres tradicions i activitats culturals.

Marta Martorell Camps, Alcaldessa.

CONSERGE JUBILADA DE L’ESCOLA TIZIANA
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FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES DE TIANA
LA FESTA DELS RACONS
Atenció tianencs i tianenques, ens fa molta 
il·lusió anunciar-vos que ja som a les portes 
de l’únic festival d’arts escèniques de Tiana: 
La Festa dels Racons!

Després d’un any complicat a causa de la 
pandèmia de la Covid-19, que ha paralitzat les 
nostres vides, incloent-hi l’àmbit cultural, podem 
dir que, finalment, aquest any sí que podem 
celebrar la 7a Festa dels Racons de Tiana! 
Serà el dissabte 15 de maig. I atenció, perquè 
aquesta serà una edició molt, molt especial!

Us posem una mica en context per si encara no 
la coneixeu: La Festa dels Racons és un projecte 
que es basa en la manifestació de l’art a l’espai 
urbà mitjançant un conjunt de propostes 
artístiques. Així, diferents indrets del poble 
(carrers, places, balcons, patis interiors, jardins, 
zones rurals, etc.) es converteixen per uns instants 
en escenaris efímers que el públic va descobrint 
seguint un itinerari, que es pot gaudir en quatre 
passis distribuïts en diferents franges horàries. 

tiana’t

Un esdeveniment que trenca amb la tradicional 
frontera entre l’artista i el públic per oferir una 
experiència d’intimitat i naturalitat en relació 
amb les arts, alhora que dóna l’oportunitat de 
redescobrir i gaudir de diversos racons del poble 
des d’una nova mirada.

Al llarg de les seves sis edicions, per la Festa dels 
Racons han passat més d’un centenar d’artistes 
de totes les disciplines artístiques, fomentant 
el talent local i apropant al poble propostes de 
qualitat, sovint d’artistes emergents.
En cada edició s’ha proposat un itinerari diferent, 
que sempre s’ha mantingut en secret fins al 
mateix dia de la Festa, incloent-hi les diferents 
propostes artístiques que hi han tingut lloc.

Per a l’edició d’enguany volem continuar 
mantenint aquest factor sorpresa, però sí que 
us volem avançar algunes novetats que faran 
d’aquesta Festa una proposta única i diferent 
respecte d’edicions anteriors, però mantenint 
l’essència i l’esperit que la caracteritza.

Per una banda, estrenem un nou equip 
organitzatiu amb la Mar Casas, la Mar Nicolás, 
la Mar Estartús i la Gemma Abellán, totes elles 
vilatanes de Tiana, apassionades dels seus carrers 
i places, i enamorades de l’art i la cultura. 
Prenem doncs el relleu d’aquest projecte amb 
molta il·lusió de poder seguir aportant una Festa 
plena de sorpreses a la vila de Tiana, que va néixer 
des del poble i per al poble.

En aquest 2021, aquesta il·lusió s’eixampla 
de manera especial perquè, amb totes les 
limitacions imposades a causa de la pandèmia 
hem vist, més que mai, que la CULTURA és 
fonamental per a les nostres vides. 
És imprescindible per al desenvolupament d’una 
societat sana. Dóna refugi i escalf, ens omple 
de llum i de color, i és per això que necessitem 
preservar-la com el bé comú que és, cuidar-la, 
gaudir-la i fer-la créixer entre tots i totes

Per altra, en aquesta edició ens hem atrevit amb 
un nou format per tal d’adaptar-nos a les actuals 
mesures sanitàries i oferir així una Festa dels 
Racons segura, tant pel públic com per els 
i les artistes.

És per això que, enguany, en comptes d’oferir un 
recorregut artístic per diferents indrets del poble, 
portarem els Racons de Festa a la pista del Parc 
de l’Antic Camp de Futbol (Teletubbies), en un 
únic passi que començarà a les 17.30 h, 
amb vuit propostes artístiques diferents per 
a tots els públics i moltes sorpreses!

No us volem desvetllar més informació, però us 
garantim una Festa dels Racons plena de cultura 
i poble, i moltes ganes de retrobar-nos! Així que 
deixeu-vos portar i prepareu-vos per gaudir!
Hi haurà una capacitat aproximada per a unes 
250 persones, i per això caldrà fer reserva prèvia 
d’entrades gratuïtes. Quan arribi el moment, 
es facilitarà el link per fer-ho a través de les xarxes 
i lloc web de l’Ajuntament, i també a través del 
nostre Instagram, Facebook i lloc web de la Festa 
dels Racons

Estem molt agraïdes per tot el suport rebut per 
part de l’Ajuntament de Tiana, així com dels 
col·laboradors El Taller del Lagarto, Anaït i Cultius 
Tiana. També volem donar un especial agraïment 
a tots els comerços que han col·laborat com 
a patrocinadors pel seu suport a La Festa dels 
Racons, malgrat les circumstàncies adverses: 
Assegurances Mussap, Forn de pa Germans 
Solà-Can Pau, Òptica La Punxa, Filatèlia Trafalgar, 
Arquitectes Soldevila, Restaurant L’Avi Mingo, 
Farmàcia de Maqua, Escola d’anglès Kids & Us, 
Melmelària, Pastisseria i fleca Aixelà, Peixateria 
Cuní, Tot Motor Tiana, Centre Veterinari 
Tiana, Casal de Tiana, Espai Ecològic, Igreen 
Garden, Nolis Viver, Pizzeria Modomio, Quissos, 
Tallers Tiana, Verd és Bo, Pòlit Swing, Sindicat 
(Cooperativa Agropecuària) i Estanc Tiana.

A tots i totes vosaltres, GRÀCIES infinites per 
apostar per la CULTURA i fer possible que 
La Festa dels Racons d’aquest 2021 sigui una 
realitat! Així doncs, que comenci la festa!!!
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BENVOLGUTS SOCIS, 
SÒCIES i AMICS DE 
L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ
Maig és un mes bonic per la natura. En aquest 
context és fàcil preveure que tot està anant 
prou bé. Ens referim a la situació que, 
ara per ara, més ens preocupa: la vacunació. 
Ha estat l’aportació del bon treball dels 
científics del món i de tota la gent que ha fet 
possible que aquesta arribi a la ciutadania. 
Aquesta vacunació serà la clau que ens obrirà 
la possibilitat a reprendre de nou les nostres 
conferències de manera presencial. 

De moment, creiem més oportú seguir oferint-
les en línia, via zoom o YouTube, a les 18.30 h de 
la tarda. El dia 6 de maig rebrem a Pedro Azara, 
doctor en arquitectura i professor d’estètica 
de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona i expert en el món oriental antic amb 
el títol de la conferència “A 5000 años vista: 
Babilonia desde la lejania”. Acompanyats per 
les seves paraules ens traslladarem a una cultura 
i civilització mil·lenària, potser poc coneguda 
si la comparem amb altres com l’Egípcia o la 
Greco-Romana. Ens explicarà com les troballes 
en els jaciments de Babilònia i Assíria han influït 
a Occident a mesura que els descobriments 
arqueològics anaven impactant a Europa.

No ens mourem de la zona asiàtica i, així, el dia 
20 de maig Jordi Belloso, filòleg àrab i viatger, 
professor de la Universitat a Distància i de la 
Universitat de Barcelona ens aproparà a Iran, país 
carregat de belleses arquitectòniques on la religió 
Xiïta marca la manera de ser d’una societat tant 
en l’aspecte religiós com cultural i social. 
El títol de la conferència: “Iran, el país del xiisme, 
la gent i les joies arquitectòniques”. 
Els associats seguireu rebent els enllaços uns dies 
abans. La ràdio La Local i el servei de la biblioteca 
ens ajuden a estar a prop vostre.

CUIDAR LA NATURA TAMBÉ ÉS CULTURA!
La biblioteca commemora el Dia Europeu dels 
Parcs i la Setmana Natura.
Un any més, a la biblioteca, ens sumem a la 
celebració de la Setmana Natura, que va del 24 
de maig (Dia Europeu dels Parcs) al 5 de juny. 
Perquè som conscients que hem de conèixer, 
conservar i tenir cura del nostre patrimoni natural.

A la biblioteca podeu trobar tot tipus de llibres: 
guies i rutes pels parcs naturals, guies de flora 
i fauna i un llarg etcètera. Però el coneixement 
sovint va lligat a l’experiència i per això us oferim 
un seguit d’activitats del programa Parcs 
i biblioteques, naturalment!

-Dijous, 6 de maig, 18 h. Hora del conte: Històries 
del bosc, a càrrec de la Cia. Fes-t’ho com vulguis. 
-Dijous, 20 de maig, 18 h. Hora del conte: 
El petit eriçó, a càrrec de Jordina Biosca. 
-Divendres, 21 de maig, 18 h. Xerrada: 
Coneguem les papallones de la Serralada de 
Marina i la Serralada Litoral, a càrrec de Toni Marí, 
responsable del Centre de Documentació 
de la Serralada Litoral “Salvador Grau i Tort”. 
- Dissabte, 22 de maig, 10 h. La biblioteca, 
porta del parc: passejada guiada per la Serralada 
de Marina, a càrrec de Fernando Carceller 
d’Aloc Natura. 

Durant aquesta passejada en Fernando ens 
explicarà moltes curiositats sobre la flora i la fauna 
del parc. I, al final del passeig, Montse Sanchís, 
autora del Maresme dibuixat ens farà unes 
pinzellades per començar a fer sketching,

- Dimecres, 26 de maig, 18 h. 
Taller d’insectes: coneguem i toquem insectes, 
a càrrec d’Educabitxos. 
- Dissabte, 29 de maig, 11 h. 
Hora menuda: Bitxos, a càrrec de la Cia. Patawa. 
I finalment us convidem a fer un passeig pel Parc 
de la Serralada de Marina i dibuixar-lo!
- Del 24 de maig al 15 de juny
Feu un dibuix del Parc Serralada de Marina 
i envieu-nos una fotografia del dibuix per correu 
electrònic o porteu-lo a la biblioteca. Amb tots els 
dibuixos rebuts farem un vídeo per difondre 
a les xarxes socials.

Us recordem que totes les activitats tenen 
aforament limitat i que cal inscripció prèvia. 
Perquè la natura ens dona vida, i perquè la natura 
també és cultura! 
Cuidem-la, coneguem-la, participeu!

Si no sou socis i ens voleu conèixer o seguir 
les conferències us podeu posar en contacte: 

htpp//www.tiny.cc/aeutimo 
(tríptic informatiu del trimestre)

aulauniversitariatimo@gmail.com
T. 686 174 006

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

CONSULTA PÚBLICA 
PRÈVIA SOBRE 
L’APROVACIÓ 
DE L’ORDENANÇA 
DE TERRASSES
Amb l’objectiu de copsar les opinions sobre la 
regulació de l’ocupació de la via pública de les 
de les terrasses, es planteja un procés de 
participació que ha de permetre una recollida 
oberta de propostes i consideracions de la 
ciutadania per mitjà del correu de la regidoria 
de participació.

Problemes que pretén solucionar la iniciativa
La proposta d’aprovació de l’ordenança pretén  
garantir l’equilibri entre l’ús ciutadà de l’espai 
públic, el medi ambient, la convivència ciutadana 
i l’activitat comercial i corregir les disfuncions que 
actualment es produeixen. Es tracta, en definitiva, 
de regular correctament una figura molt arrelada 
i característica de l’entorn urbà, les terrasses, 
fent-les compatibles amb la mobilitat 
i l’accessibilitat.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
L’actual manca de regulació de l’ocupaciò 
de la via pública i l’increment de la demanda 
i els canvis normatius de la llei de sanitat, 
implica la ineludible necessitat d’aprovar una 
ordenança que ordeni tots els supòsits que 
es donen actualment a Tiana. L’objectiu de 
l’aprovació d’aquesta ordenança és compaginar 
els interessos dels vianants i veïns amb els 
establiments de restauració prioritzant l’ús públic 
general amb l’ús especial, sempre atenent a 
les necessitats prioritàries de les persones amb 
alguna discapacitat, garantint els itineraris 
vianants accessibles, així com de vehicles 
d’emergència, entre altres, fent-los compatibles 
amb la demanda d’espais en els que es pugui 
gaudir de les terrasses d’aquests establiments. 

Tots aquells veïns i veïnes que estiguin 
interessats a participar en l’elaboració 
d’aquesta ordenança poden enviar les seves 
aportacions al correu: 
tiana.participació@tiana.cat 
fins el dia 9 de maig.
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De tots és sabut que la pandèmia provocada 
per la COVID-19 ens ha sacsejat fortament a tots, 
i recordarem per molts anys els efectes que 
està tenint arreu del món. A nosaltres ens toca 
recordar a les persones que ens han deixat 
i especialment a aquelles properes que s’ha 
endut prematurament o per causa de la infecció. 
Per a Visigòdia, com per a molts actes culturals 
i festivals, les mesures sanitàries establertes varen 
suposar l’ajornament del XXI Festival de Música 
Antiga de Tiana. Ens resistíem a suspendre’l 
perquè teníem l’esperança de poder-lo oferir en 
un altre moment més propici i més proper 
en el temps. 

L’ajornament ens tallava les ales per veure el 
treball dels grups convidats en directe, i lluny de 
caure en el desànim ens vàrem animar a oferir un 
Tiana Antica 2020 en versió “enllaunada” amb la 
participació d’altres intèrprets dels que teníem 
previst convidar. Gràcies a la ràdio i a les xarxes 
socials el Festival Tiana Antica 2020 va tenir lloc a 
distància, en la intimitat de casa nostra, sense sortir 
a compartir-lo, amb familiars i amics, a escoltar-lo 
en “mode confinament”. Des del mateix moment 
de l’ajornament del Tiana Antica 2020, Visigòdia 
va contraure el compromís amb els músics 
programats de tornar-los a convidar a la propera 
ocasió que fos propícia. 

BENVINGUT AL XXI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA 
DE TIANA “TIANA ANTICA 2021”

9

Doncs bé, aquesta ocasió ha arribat amb 
la primavera, com sempre, al mes de maig. 
Us presentem enguany el XXI Festival de 
Música Antiga de Tiana, “Tiana Antica 2021” 
amb la possibilitat d’assistir, si més no 
amb aforament limitat, a una exposició, 
una conferència i als tres concerts que us 
oferim en aquesta vint-i-unena edició 
del Festival.

Per a més informació, inscripcions i entrades: 
http://www.visigodia.org 
o bé a: https://www.entrapolis.com

9
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Les concentracions de suport i reivindicació per la llibertat dels presos i exiliats polítics 
catalans 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

ELS 
DIMARTS

De 7.00 h a 14.00 h 
Parc de l’antic 
camp de futbol  

Mercat setmanal. @calandreueco

@celicomas@chitor

@irwonder

@oriolparis

DEL 15 AL 23 DE MAIG
MASIA CAN RIERA

TIANA ANTICA  
Exposició: 

Despertant instruments adormits. 
Els instruments musicals 

de la Portalada romànica de Ripoll. 
Més informació a: www.visigodia.org 

@mcgmasip

@sebastiallado

@drews32

@hortsdelalegria

@maria_san
tamaria__

DEL 24 DE MAIG 
AL 15 DE JUNY

BIBLIOTECA CAN BARATAU

“DIBUIXEM EL PARC”   
Dibuixa el Parc de la Serralada de Marina 

i envia’ns-ho!
Més informació a la biblioteca

 
ELS 

DISSABTES
De 10.00 h a 14.00 h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

DIMARTS 4 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública online. 
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari online.

DIJOUS 6 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora del conte: Històries del bosc, 
a càrrec de la Cia. Fes-t’ho com vulguis. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
Cal inscripció prèvia. 
18.30 h Conferència online  
A 500 años vista: Babilonia desde la lejania, 
a càrrec de Pedro Azara. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

DISSABTE 8 
11.00 h Biblioteca Can Baratau  
Cicle de xerrades sobre criança i salut: 
Rebequeries, a càrrec d’Eva García Clemente, 
infermera municipal escolar.

DIUMENGE 9 
De 10.30 h a 14.00 h Obrador de Melmelària  
(C. Sant Isidre, 13 B). 
Taller: Maridatge de formatges i melmelades. 
Informació i inscripcions a: 
melmelaria@gmail.com o al t. 654 106 465

DIJOUS 13 
17.30 h Biblioteca Can Baratau
Club du livre: Chaleur du sang, 
d’Irène Némirovsky. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 14 
17.30 h Biblioteca Can Baratau  
El club infantil del gomet vermell: 
Quan en Findus era petit i va desaparèixer, 
de Svenn Nordqvist, 
a càrrec del personal de la Biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 15 
17.30 h Parc de l’Antic Camp de Futbol 
Festival d’arts escèniques: La festa dels racons. 
Més informació a: www.tiana.cat
19.00 h Ermita de l’Alegria 
TIANA ANTICA. 
Concert: Despertant instruments adormits. 
Músiques al voltant de la Portalada de Ripoll, 
amb Antoni Madueño & l’Encanteri. 
Més informació a: www.visigodia.org 
i venda d’entrades a: www.entrapolis.com 

DIJOUS 20  
18.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora del conte: El petit eriçó, 
a càrrec de Jordina Biosca. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
Cal inscripció prèvia.
18.30 h Conferència online  
El país del xiisme, gent i joies arquitectòniques, 
a càrrec de Jordi Belloso. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

DIVENDRES 21 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
Xerrada: 
Coneguem les papallones de les Serralades 
de Marina i Litoral, a càrrec de Toni Martí.
Cal inscripció prèvia. 
Més informació a la biblioteca.
19.00 h Masia Can Riera 
TIANA ANTICA. 
Conferència: Despertant instruments adormits. 
Sons medievals per al segle XXI, 
a càrrec d’Antoni Madueño. 
Més informació a: www.visigodia.org 
i venda d’entrades a: www.entrapolis.com  

DISSABTE 22 
10.00 h Biblioteca Can Baratau
La biblioteca, porta del parc: 
Passejada guiada per la Serralada de Marina, 
a càrrec de Fernando Carceller.
Cal inscripció prèvia. 
Més informació a la biblioteca
20.30 h Església parroquial Sant Cebrià 
TIANA ANTICA. 
Concert: Renaissance, 
amb el Cor de cambra de Granollers. 
Més informació a: www.visigodia.org 
i venda d’entrades a: www.entrapolis.com 

DIUMENGE 23 
19.00 h Església parroquial Sant Cebrià 
TIANA ANTICA. 
Concert: Pergolesi 1736 – Stabat Mater, 
amb l’orquestra Barroca Catalana. 
Més informació a: www.visigodia.org 
i venda d’entrades a: www.entrapolis.com 

DIMECRES 26 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
Taller d’insectes: Coneguem i toquem insectes, 
a càrrec d’Educabitxos. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
Cal inscripció prèvia. 
Més informació a la biblioteca.

DIJOUS 27 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Book’s club: Treasure island, 
de Robert Louise Stevenson. 
Coordina: David Requena. Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 28 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Club de lectura: Apropiació indeguda, 
de Lena Andersson. 
Coordina: Toni Sala. Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 29 
11.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora menuda: Bitxos, 
a càrrec de la Cia. Patawa. 
Recomanat per a nadons de 0 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia.
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«És un procés pel qual s’ofereix a tots els nens 
i nenes, sense distinció pel que fa a la 
capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, 
l’oportunitat de continuar sent membres 
de les aules regulars i d’aprendre dels seus 
companys a l’aula». S’hi concep la diversitat 
com un actiu valuós, no com un problema 
que caldria homogeneïtzar.

Així doncs, no seria bo educar i sensibilitzar als 
nostres fills i filles perquè contribueixin a fer de les 
escoles i l’entorn un espai d’inclusió, respectuós 
i equitatiu amb la diversitat? En aquesta línia, 
des de l’Ajuntament, es posa en funcionament 
un projecte amb els alumnes de cicle mitjà de 
l’escola Lola Anglada, amb la col·laboració de Fil 
d’Ariane, una cooperativa sense afany de lucre, 
que treballa per la inclusió d’infants i adolescents 
amb diversitat d’aprenentatge o funcional. 
Ofereix el suport educatiu, cognitiu i emocional 
que aquests infants que necessiten per tal de 
desenvolupar-se d’una manera integral. Sense 
oblidar del suport a les famílies per integrar les 
emocions i neguits entorn de la diversitat. 

S’acompanya a mares i pares, àvies, avis, germans, 
germanes i a totes les persones que formen part 
del sistema familiar de l’infant o adolescent.
En treballar des d’una perspectiva global, també 
es coordinen amb tots els agents que intervenen 
amb l’infant, especialistes, logopedes, activitats 
extraescolars, etc. És necessari treballar amb 
l’entorn, prenent consciència que és la 
diversitat funcional, resoldre dubtes i neguits, 
per tal d’entendre i tenir eines, per fer de 
l’entorn, un lloc més inclusiu i respectuós. 

Amb la implicació i la coordinació de totes les 
persones que hi intervenen es pot aconseguir la 
inclusió integral.

Des de Fil d’Ariane també s’ofereix formació a 
equips educatius i escoles, que volen iniciar un 
camí cap a l’escola inclusiva i respectuosa, oferint 
eines i recursos, per tal d’atendre la diversitat 
a les aules.

Els infants són agents indispensables de la 
inclusió, per això han dissenyat unes jornades 
de sensibilització a la diversitat, a partir 
de la seva pròpia experiència on poder donar 
una nova mirada i vivenciar, què és i de què 
parlem. Perquè com deia Karl A. Menninger, 
“El que nosaltres donem als infants, els infants 
ho donaran a la societat”.

Aquestes es porten a terme amb una dinàmica 
què anomenen “Cos, emoció i diversit-art”, 
a través de l’expressió plàstica, la música i el cos, 
visualitzen que tots i totes som diferents, en les 
nostres potencialitats i en les coses que ens són 
més dificultoses més enllà de l’àmbit cognitiu 
o físic. A través de diferents propostes 
i materials, fan experimentar que és tenir 
diversitat funcional, què se sent i com és, 
i comparteixen i responem als dubtes i neguits 
que sorgeixen de l’experiència, és l’activitat 
de “Superheroïnes i Superherois”.

Com deia Eduardo Galeano, “Molta gent petita, 
en llocs petits, fent coses petites... poden 
canviar el món!”.

¿QUÈ ÉS LA INCLUSIÓ EDUCATIVA? 

CONCURS 
DE FOTOGRAFIA 

Com participar-hi:
1. Fes una fotografia del teu balcó, terrat o jardí.

2. Penja-la al teu perfil d’Instagram o envia-la per correu a: 

    tiana.alcaldia@tiana.cat

3. Etiqueta a Instagram a: @aj_tiana

4. Utilitza el hashtag: #TianaNaturaACasa

Per a més informació consultar: www.tiana.cat

Premis
S’han establert tres premis que 
consisteixen en un cistell de 
productes ecològics i/o plantes 
i flors valorats en 200€, 
150€ i 100€.

natura a casa



Els tianencs i les tianenques podran comprar els 
abonaments per a la piscina municipal a partir del 
dimarts 18 de maig. Pel que fa als empadronats a 
Montgat, l’inici de la compra serà el 2 de juny

La compra d’abonaments i entrades es farà 
online mitjançant la plataforma: https://tiana.
reservaplay.cat/view/reserves/actividades

Aquelles persones exemptes de pagament 
(menors de 6 anys, pensionistes i persones 
amb discapacitat) també hauran d’entrar 
a la plataforma per fer-se amb l’abonament 
i/o entrades.

- Carnet virtual. Des de l’aplicació mòbil 
ReservaPlay es podrà accedir a la piscina; 
en aquesta mateixa aplicació hi haurà disponible 
un botó d’entrada piscina i un botó de sortida 
piscina que substituirà el carnet físic. 
Les persones que no disposin de dispositius 
electrònics (infants o gent gran), podran accedir 
a la piscina mitjançant el codi d’accés d’usuari 
que se li facilitarà en el moment de la compra de 
l’abonament.

- Restricció de 5 hores consecutives al dia 
per abonat/da. 

- Reserva d’horari: s’estableix un procés de “cita-
prèvia”, on l’usuari pot reservar durant 48 hores 
l’accés a la instal·lació de forma online. L’única 
condició és que si fas una reserva, fins que no la 
consumeixes no pots realitzar-ne una de nova.

L’activació i/o recollida dels carnets comprats 
online es farà a la piscina els dies 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 
14, 16 i 18 de juny de 16 a 20 h i a partir 
del dia 19 de juny en horari d’obertura 
de la instal·lació.
Servei d’assistència telefònica / email els 
mateixos dies de 9 a 14 h.

Obertura i horaris:
L’obertura de la piscina serà el cap de setmana del 
12 i 13 de juny coincidint amb la Festa Major petita 
de la vila, però serà el 19 de juny quan el recinte 
obrirà les portes tots els dies fins al 6 de setembre

Es contempla la possibilitat d’allargar-ho fins 
al 12 de setembre sempre i quan les condicions 
meteorològiques ho permetin.

INFORMACIÓ SOBRE LA PISCINA D’ESTIU 
MUNICIPAL 2021
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Els protocols d’accés, control 
d’aforament, neteja, desinfecció, 

regularització d’espais 
i mesures de protecció 

les podeu consultar a la web: 
www.tiana.cat

L’HORARI DE LA PISCINA SERÁ EL SEGÜENT:

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 10 A 20 H 
DURANT ELS MESOS DE JUNY I JULIOL.

DE DILLUNS A DIUMENGE D’11 A 20 H 
ELS MESOS D’AGOST I SETEMBRE.

CALS FRARES A CAN GAIETÀ
UN ESPAI MÉS SOSTENIBLE, EQUIPAT PER ALS JOVES 
I PER A LES ENTITATS DEL POBLE

Un dels objectius de l’equip de govern per 
aquesta legislatura, és el de descentralitzar els 
serveis del poble i potenciar per igual les diferents 
zones de Tiana. És en aquest context que se situa 
el projecte d’ampliació dels locals de Cals Frares 
a Can Gaietà i que inclou la restauració sostenible 
dels locals, on actualment hi ha el CAU i on 
també s’instal·laran diferents entitats culturals i 
socials que fa temps que reclamen un espai on 
poder desenvolupar les seves activitats. Aquests 
espais estaran ben equipats, seran sostenibles, 
funcionals i s’adaptaran a les necessitats dels 
col·lectius usuaris de les instal·lacions.

El compromís amb la natura i l’aposta per la 
sostenibilitat són també dos eixos principals 
d’aquest projecte: es crearà un bosc urbà a partir 
d’espècies autòctones que farà de la zona un espai 
més verd i sostenible. Es millorarà el sòl existent, 
s’instal·larà reg de suport i es farà una plantació 
que potenciarà les espècies autòctones.
L’oci i l’esport també són dos pilars molt 
importants vinculats a la gent jove i és per aquest 
motiu que dins d’aquesta nova zona verda es 
crearà un circuit per a la pràctica de l’esport amb 
rodes no motoritzat, que s’integrarà dins del nou 
espai natural i on es podrà gaudir d’anar amb 
bicicleta, patinet, patins, skate, longboard...

La mobilitat del circuit s’ordenarà amb un carril 
d’un únic sentit que afavorirà la convivència de 
tota mena d’usuaris que podran rodar a diferents 
ritmes i a la vegada, també s’adequaran algunes 
zones de descans que faran del nou espai natural 
existent, un espai més amable i sostenible.

S’ampliaran els locals de Cals Frares, es crearà un bosc urbà d’espècies autòctones i s’hi instal·larà 
un circuit per a la pràctica d’esport sobre rodes.

L’aposta per la sostenibilitat, l’espai verd, 
l’esport, l’oci, la gent jove i per potenciar el 
teixit associatiu són les claus d’aquest projecte 
a la zona de Can Gaietà i la inversió municipal 
serà de gairebé 400.000 euros. El període 
d’execució serà aproximadament de quatre 
mesos des del seu inici.
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SANT JORDI

Ja hem deixat enrere el mes d’abril i això significa 
que ja hem celebrat Sant Jordi.

Aquesta ha estat una diada més especial que 
de costum perquè ha sigut un Sant Jordi 
pel retrobament. 

Just fa un any vam celebrar aquest dia especial 
sota un confinament domiciliari on la màgia 
de les roses i els llibres va viure un impàs entre 
el record i l’anhel. Per bé que és just recordar 
l’esforç que va fer un bon grup de voluntaris per 
fer realitat la voluntat del nostre Ajuntament i així 
aconseguir que l’alegria arribes a totes les cases 
de Tiana, una alegria en forma de planta.
Però això ja és passat, i cal centrar-se en el present 
i en el futur, i el present més immediat ha estat 
aquest Sant Jordi de retrobament ple de vida als 
carrers, ple de roses, de llibres i esperances.

La novetat d’enguany a Tiana ha estat una 
iniciativa preciosa, que ha vingut per quedar-
se mentre ERC Tiana encapçali el govern 
municipal, ELS PUNTS DE LECTURA.

Hem pogut veure i gaudir de tianenques 
i tianencs llegint, a títol individual o com a 
representació d’alguna entitat cultural del poble, 
fragments de prosa o versos que ells mateixos han 
escollit. Ha resultat una experiència enriquidora, 
on el mosaic de lectures s’ha revelat com una 
bona fotografia del sentir cultural tianenc.
Així doncs, des d’ERC Tiana, volem aprofitar 
aquestes ratlles per agrair a tothom qui ha 
col·laborat en aquest projecte, i de forma molt 
especial a les lectores i els lectors.
Ens retrobem el pròxim sant Jordi. 
Roses i llibres per a totes i tots!

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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MATINS ACTIUS: UNA ESTRATÈGIA 
PER COMBATRE LA SOLEDAT 
I MILLORAR LA SALUT
Les persones grans a la nostra societat i les estratègies 
per la gent gran han d’anar dirigides a promoure un 
nou discurs: el de les persones grans actives. Degut a 
la pandèmia les activitats culturals, socials i esportives 
per la gent gran es van haver de cancel·lar i això, 
ha provocat un deteriorament de la salut d’aquest 
col·lectiu. Alhora, s’ha demostrat que la inactivitat física 
està relacionada amb el desenvolupament d’algunes 
de les malalties de major prevalença en l’adult gran: 
problemes cardíacs, diabetis, hipertensió... a més de 
contribuir a la pèrdua d’autonomia física i mental que 
condueix a la dependència.

El col·lectiu comprès a partir dels 64 anys a la vila de 
Tiana és d’unes 1500 persones i són una part important 
de la nostra societat.
Així doncs, era necessari la implementació d’una 
nova estratègia per les persones grans en l’àmbit 
de la salut i l’esport.
L’envelliment actiu ajuda les persones grans a conduir 
la seva vida quotidiana aprofitant al màxim les 
oportunitats que tenen a l’abast d’acord amb les seves 
necessitats, capacitats i aspiracions.
L’estratègia per un Envelliment Actiu necessita 
l’ajuda, assistència i perícia de persones grans 
i de les entitats de la comunitat tianenca. 
Arran d’aquest plantejament des de la regidoria 
d’Esports que dirigeix el company del grup municipal 
l’Albert Sales, i la Llar de Persones Grans amb la 
col·laboració d’entitats com el Club de Petanca i el 
Centre Excursionista de Tiana es van unir esforços per 
dissenyar un programa setmanal esportiu, els MATINS 
ACTIUS. Un programa d’activitats fisicoesportiva 
dirigides amb la finalitat de recuperar la qualitat de 
vida perduda durant la crisi sanitària. Fruit d’aquesta 
col·laboració transversal i amb els protocols necessaris 
per dur a terme les activitats, es pretén combatre la 
soledat i millorar la salut des de la vessant esportiva.

Per al Partit dels Socialistes de Catalunya la gent 
gran és un actiu per la vila que s’ha de cuidar per la 
seva experiència, coneixements i saviesa. Fent les 
decisions correctes esperem habilitar en el futur que 
més persones puguin gaudir d’una vida més llarga, 
sana i activa, assegurant mentrestant el suport 
apropiat pels qui ho necessiten.

tiana’t

CONTINUEM TREBALLANT 
PER TIANA 

Pressupostos
Ja sigui des del govern municipal o bé com 
ara, des de l’oposició, la política municipal 
que defensem JUNTSxCAT és la de la crítica 
constructiva. Des de l’oposició donarem 
suport a totes les iniciatives que s’adeqüin 
al nostre programa electoral així com les 
que afavoreixin al poble de Tiana. Per altra 
banda, farem una ferma oposició a les 
propostes que creguem inconvenients o 
perjudicials per al poble i treballarem per 
arribar a solucions alternatives.

En cap cas entrarem en les desqualificacions 
personals, a la crítica sistemàtica ni ens 
oposarem a tot i per tot amb arguments 
banals i sense aportar cap solució. Aquest 
tipus d’oposició del “tot s’hi val” no aporta res 
de bo al poble, al contrari, només contamina 
la convivència i allunya la ciutadania dels 
seus representants municipals. 

Des de l’oposició tenim la responsabilitat 
de vetllar pels interessos del poble i el 
govern municipal té la responsabilitat de 
consensuar els pressupostos amb tots 
els grups de l’oposició. Aquest fet ens 
permetrà arribar a millors acords. Algunes 
de les propostes que defensarem 
i consensuarem són:
· Finalitzar l’espai de Cals Frares 
  i el bosc urbà.
· Pacificació del trànsit al centre del poble.
· Can Riera, creiem que és vital que les 
  entitats disposin d’un local on poder fer  
  activitats, conferències, audicions,  
  concerts, exposicions, etc.
· Neteja de Rieres i la seva adequació 
  per poder gaudir de l’entorn.
· Can Mascaró, arranjar i rehabilitar el parc.
· Rehabilitació de la Casa de la Delfina.
· Adequar més places d’aparcament, 
  Can Orella per exemple.
· Instal·lar carregadors per als 
  cotxes elèctrics.

Aquests són projectes que creiem molt  
necessaris i tenim la voluntat de tirar 
endavant, per la qual cosa el govern 
municipal haurà de tenir en compte 
aquestes iniciatives.

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

LA TEVA VEU ALS PLENS

Aquest 2021 som, més que mai, la teva veu als plens.
La situació excepcional de la Covid-19 ha provocat 
que els plens siguin telemàtics i que s’hagi hagut de 
prescindir de la part de control públic on els veïns 
i veïnes podien intervenir al final per expressar els 
seus neguits, les seves queixes i transmetre a l’equip 
de govern les seves preocupacions.
Des de Junts per Tiana hem activat un servei 
especial, amb una regidora a la vostra disposició, 
la regidora Núria Amado, que s’encarrega de rebre 
les vostres propostes, parlar-les amb vosaltres i 
traslladar-les al ple.
Des del mes de gener que hem dedicat la nostra 
atenció a diversos col·lectius veïnals que ens 
han explicat les seves problemàtiques que hem 
traslladat al ple:
Carrer Matas: Problemes d’accessibilitat, seguretat 
i contaminació acústica i ambiental.
Can Orella: El cas de les fulles seques. Perquè s’ha 
sancionat un acte de protesta d’una veïna? El cas es 
va arxivar després per passar pel ple i les al·legacions 
de l’afectada.
Can Gaietà: Veïns preocupats per com s’estan fent 
les millores en el parc Joan Armengol.
Ciutadella: La plaga de les paneroles. L’ajuntament 
fa tractaments i un seguiment després de portar-ho 
al ple.

A més, des de fa dos anys i durant els darrers 
mesos hem estat en contacte amb els veïns i veïnes 
de diferents zones de Tiana per copsar les seves 
inquietuds i hem detectat diverses mancances i 
problemes com excessos de velocitats de vehicles, 
voreres i carrers en mal estat, manca de neteja de 
solars i zones boscoses, manca d’aparcament o 
problemes amb les arrels dels arbres, amb la neteja 
viària i amb els accessos per als vehicles de serveis 
i d’emergències. 
Si vols que siguem la teva veu al ple només 
ens ho has de fer saber enviant un mail a 
junts@juntstiana.cat 
o un missatge al telèfon 682 44 15 47.



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, urbanisme 
  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, gestió i disciplina 
  urbanística, projectes d’urbanització, 
  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 MAIG 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 5 MAIG
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 12 MAIG
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 19 MAIG
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 26 MAIG
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
BRUFAU BRUFAU

3 4 5 6 7 8 9
MEDRANO COSTA CIRICI ESPINÀS MAQUA CIRICI CIRICI

10 11 12 13 14 15 16
COSTA CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU COSTA COSTA

17 18 19 20 21 22 23
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU MEDRANO CIRICI CIRICI

24 25 26 27 28 29 30
CIRICI MAQUA BRUFAU MEDRANO COSTA ESPINÀS ESPINÀS

31
MAQUA
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