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somcomerç
Mi Niña AOVE és la marca comercial del 
nostre oli d’oliva verge extra, que neix a la 
Serra de Baza, a la província de Granada. 
És de la varietat picual i és una autèntica 
“explosió” de sabor: dens, amb un lleuger 
gust que recorda a l’ametlla i amb un xic 
de picor i d’amargor.
El nostre principal objectiu és conscienciar 
a la gent de Tiana dels beneficis que té el 
consum d’oli d’oliva verge extra per a la 
salut, gràcies a les seves propietats. I Mi Niña 
AOVE és un gran oli verge extra perquè el 
seu sabor “enganxa” i no altera el gust de la 
resta d’aliments; però que, amb una llesca 
de pa amb oli... és un autèntic plaer. 
No és que ho diguem nosaltres, és que els 
nostres clients ho creuen. 

Com a dades curioses de l’oli d’oliva, 
us explicarem que:
• Pot ser monovarietal (una sola varietat  
   d’oliva) o coupage (mescla d’olives).
• Existeixen més de 260 varietats d’oliva 
   a nivell mundial, de les quals a Espanya 
   hi ha catalogades unes 200.
• Quan diem suc d’oliva 100% és comparatiu 
   a quan espremem un suc de taronja.
• AOVE vol dir Aceite de Oliva Virgen Extra  
   (OOVE), una paraula que cada vegada 
   aconsegueix més fortalesa.  
 

BEATRIZ MOTHE PUJADAS
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La Beatriz va néixer a Lleida fa 43 anys, però viu a 
Can Gaietà des del novembre de 2018, uns mesos 
després que naixés l’Anna, la seva primera filla. Ens 
explica que els primers mesos van ser molt estranys, 
donat que va coincidir el canvi de residència amb 
la seva recent maternitat i trobava a faltar la vida a 
Barcelona, ciutat on havia viscut els últims 16 anys. 
Amb el temps, la tranquil·litat i el silenci del poble 
han fet oblidar el nerviosisme i el soroll de la ciutat. 
Ens explica que des de casa veu la Serralada de 
Marina i el mar, i que és tot un luxe que a la Plaça de 
la Vila els nens es coneguin i “facin colla”. 
Això, ens diu, li recorda a la seva infantesa a Lleida. 
Troba a faltar més serveis: “a la ciutat tot ho tens a 
prop i aquí necessites el cotxe per moure’t i moltes 
vegades has de baixar a Montgat o Badalona. 
Malgrat això, la vida al poble, compensa molt”.

La Beatriz és metge especialitzada en malalties 
infeccioses, més concretament a la infecció per VIH. 
Coordina assajos clínics de vacunes preventives i 
terapèutiques, fins ara exclusivament en el camp 
del VIH i des del darrer any, també per la infecció 
per COVID-19. Ens explica que està vacunada des del 
gener, quan va començar la vacunació del personal 
sanitari i que la vacuna que li van posar és la de 
Pfizer. Aquí ens aclareix: “és igual quina sigui la 
vacuna, totes han demostrat un excel·lent perfil de 
seguretat i eficàcia en la prevenció de la malaltia 
COVID-19 moderada i severa. M’hauria vacunat de 
qualsevol de les vacunes disponibles avui dia”.

Aprofitant-nos del seu coneixement, li demanem: 
si ens vacunem, ens podem infectar igualment 
de COVID-19? Ens explica que no sabem del 
cert si les vacunes protegeixen contra la infecció 
asimptomàtica, tot i que els científics comencen 
a tenir dades que així ho suggereixen. “Haurem de 
seguir amb les mesures de prevenció fins que 
ho sapiguem del cert i fins que tinguem més 
informació sobre la seva eficàcia vers les noves 
variants que comencen a circular i circularan”. 
Parlant del futur ens diu que malauradament tenim 
encara molta COVID-19 amb la que conviure i per 
això reivindica la importància d’invertir en el sistema 
de salut, en recerca i en tenir un sistema econòmic 
i laboral més variat i menys vulnerable a situacions 
com les que hem viscut. 

Ja som al mes de març, i per a mi això significa 
que arriba una de les dates més assenyalades 
del calendari. El 8 de març, EL DIA DE LA DONA. 
Per desgràcia aquesta encara és una data que 
hem de reivindicar, i cal fer-ho amb més força que 
mai. I dic per desgràcia perquè en ple segle XXI la 
igualtat entre homes i dones hauria de ser un fet 
més que consolidat, però no és així. 
És indiscutible el fet que les dones continuem 
essent discriminades o tenint majors dificultats 
en molts àmbits pel sol fet de ser dones. 
És innegable que existeix una bretxa salarial per 
raó de sexe. És un fet que en una majoria dels 
casos les dones assumim més càrrega en les 
feines de la llar. I podria continuar amb molts 
més exemples.

Però des d’aquí vull reivindicar l’orgull de ser 
dona, vull encoratjar-nos a totes a ser fermes en 
la lluita pels nostres drets, fomentar les relacions 
igualitàries en tots els espais i mobilitzar-nos 
perquè es produeixin els canvis. Per això, encara 
és necessària la reivindicació al 8 de març i la resta 
dels dies de l’any. Perquè la igualtat de les dones 
la guanyem dia a dia.

Marta Martorell Camps, Alcaldessa.

Si voleu més informació 
o teniu qualsevol dubte, 

podeu visitar la nostra pàgina web 
www.miniñaaove.com 

o venir a veure’ns al mercat setmanal 
de dimarts i us atendrem amb molt de gust. 

Javier i Teresa  

METGESSA EN MALALTIES INFECCIOSES 
I INVESTIGADORA EN IMMUNOLOGIA I VACUNES 
AL SERVEI DE MALALTIES INFECCIOSES I 
L’INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA IRSICAIXA 
A L’HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL.

Acabem demanant-li que 
enviï un missatge als seus 
veïns, als tianencs i tianenques 
que ara estan llegint aquesta 
entrevista: “esperança i 
molts ànims a tots els que 
heu patit, o esteu patint, 
directa o indirectament 
les conseqüències de la 
COVID-19. Confieu en la 
ciència, vacuneu-vos i feu-ho 
sense por. Cuideu-vos i cuideu 
als que teniu a prop. 
De tot això hem d’aprendre 
com en som de vulnerables”. 
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HO FEM CIRCULAR?
L’emergència climàtica no està sola: ve acompanyada del col·lapse ecològic que implica, 
que estem esgotant els recursos naturals i omplint el món de deixalles. 
Hem creat un model de consum lineal que extreu de la natura allò que necessita, ho transforma 
en objectes i quan ja no els necessitem els aboquem sota terra, els portem a incineradores 
o els tirem al mar.

L’obsolescència programada es va idear a mitjans 
del segle passat per impulsar l’economia de 
consum. Consistia, i consisteix, en crear productes 
dissenyats perquè es facin malbé de manera 
que es mantingui un bon ritme de vendes. 
Aquest bon ritme de vendes ha provocat que 
estiguem consumint els recursos naturals a un 
ritme insostenible. L’any 1970 la humanitat va 
consumir tots els recursos que la terra podia 
regenerar en un any el dia 29 de Desembre. 
L’any 2020, ho va fer el dia 22 d’agost. Entre 
aquesta data i finals d’any, vam estar esgotant 
recursos que necessitarem en el futur.

Els minerals emprats per fabricar la tecnologia 
d’un futur robotitzat i ple de dispositius 
electrònics seran inaccessibles en unes 
dècades. El petroli que fem servir per a fabricar 
plàstics, pintures, cosmètics i una llarga llista 
de productes, és un recurs finit. I dia rere dia els 
llancem a les escombraries. El reciclatge que 
s’està fent actualment ajuda a recuperar part 
d’aquests materials. És important separar bé en 
origen i facilitar els processos de recuperació. 
Però no és suficient. Si fos suficient no estaríem 
esgotant tots els recursos que ens toquen en 
un any a mitjans d’agost. 

La solució a aquest problema requereix fer 
les coses de manera diferent. Cada euro que 
gastem posa en marxa una maquinària 
de producció.
La que ens ha portat fins aquí és la maquinària 
de l’economia lineal. Necessitem una nova 
manera de produir i de consumir que 
pràcticament faci desaparèixer els residus, 
que redueixi enormement la pressió sobre els 
recursos naturals i que s’impulsi amb energies 
netes. Aquest nou model s’està començant 
a gestar i s’anomena Economia Circular. 

Retornar els envasos a la botiga (com quan 
tornàvem els casquets de cervesa als anys 80), 
el compost fet a partir de les deixalles orgàniques, 
els electrodomèstics reparables i amb una vida 
útil llarga, els telèfons dissenyats amb materials 
fàcilment separables i aprofitables i no provinents 
de guerres i d’explotació infantil, els mercats de 
segona mà, llogar eines en lloc de comprar-les, 
les tasses fetes artesanalment a partir d’ampolles 
vidre; són exemples de diferents fases de 
l’Economia Circular. Ja hi ha iniciatives en marxa. 
Us animeu a cercar-les i a formar part del canvi?

Hem d’Actuar Ja!
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EL 2021 A CAN BARATAU
Activitats destacades de març
Tots els anys, la biblioteca treballa sota el marc 
d’un pla d’acció en què es descriuen els objectius 
que es volen assolir i les accions per arribar-hi.  
Durant aquest 2021, la biblioteca se centrarà a 
potenciar activitats creatives i fomentar la lectura, 
encara que hagi de ser de manera virtual; millorar 
el fons documental; i col·laborar en projectes 
culturals municipals i de la xarxa de biblioteques 
del Maresme.
Amb aquestes premisses, la biblioteca 
Can Baratau, conjuntament amb les biblioteques 
del Maresme hem editat enguany la guia: 
Llegir en veu alta: un plaer compartit. 
Aquesta guia, realitzada per personal bibliotecari 
en col·laboració amb l’escriptora Lola Casa, ofereix 
un seguit de propostes literàries, orientacions 
pràctiques i poemes, per practicar la lectura en 
veu alta amb infants de primària. Aquestes guies 
es poden recollir a les biblioteques del Maresme, 
i per descomptat, a Can Baratau.

Aquest més també volem commemorar el dia de 
la dona, el dia de la poesia, i el mes de la DO Alella 
i per fer-ho us oferim les següents activitats:
- Contes de cap per avall, amb Glòria Arrufat. 
Una sessió de contes per la igualtat que es podrà 
veure al canal YouTube de la biblioteca el 4 de 
març a les 18 h.
- El bosc de les paraules, amb Marta Catalan. 
Una hora del conte per gaudir de poemes 
musicats d’Apel·les Mestres. Es podrà veure al 
canal de YouTube de la biblioteca el 18 de març 
a les 18 h.
- (re)Make Art: reinterpretant l’art, taller de 
reinterpretació d’obres d’art relacionats amb la 
vinya seguint el repte #ArtACasa, d’escenificació 
d’obres. Per a infants d’entre 7 i 14 anys.
Us esperem!

BENVOLGUTS SOCIS, 
SÒCIES I AMICS 
DE TIANA DE 
L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ
Ja portem tres mesos del 2021 i les 
conferències de la nostra aula segueixen el 
ritme de la programació i estan lligades a 
termes quasi ja familiars com Zoom i YouTube. 
Ara fa un any no ens podíem imaginar 
com aquests termes i avanços tecnològics 
haguessin pogut entrar en la nostra vida 
i en les nostres llars.
Quina il·lusió ens farà poder recuperar les 
sortides, visites culturals amb les bones 
relacions de companyia i amistat!

Però, en aquests dies, el sol fet de veure’ns en 
un petit requadre de la pantalla ja ens fa sentir 
un conhort i la simple presència ens anima a 
tots a seguir caminant pel món de la cultura.

El 4 de març rebrem la historiadora 
i intèrpret del patrimoni històric Cinta 
Cantarell i Aixendri, el títol de la seva 
conferència és “L’aigua i el fred: els pous 
de glaç”. Temàtica lligada a la conservació 
dels aliments i cura dels malalts des de l’edat 
mitjana fins a èpoques més recents.

Del gel a l’Alzheimer. Així, el 18 de març ens 
acompanyarà de nou el Dr. Francisco-José 
Muñoz. “Bases moleculares y celulares 
de la enfermedad de Alzheimer” és el títol 
de la seva conferència. Estem segurs que la 
seva explicació ens farà entenedors alguns 
conceptes que ens ajudaran a comprendre 
millor aquesta enigmàtica malaltia.
Les dues conferències es faran per via 
en línia a les 18.30 h.
Com sempre anem enviant informació 
puntualment als associats dels enllaços ZOOM 
i YouTube i informació a tots els tianencs 
a través de la ràdio La Local, i del servei 
de la biblioteca.

Si ens voleu localitzar ho podeu fer a través 
de la nostra pàgina Web: 
http://www.tiny.cc/aeutimo 
(apartat: inscripció nous socis) 
o truqueu al telèfon: 686 17 40 06.

T. 93 465 77 41
b.tiana.cb@diba.cat
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“CUIDEM LA PELL DELS INFANTS” 
DE L’EQUIP DEL BLOG DE PEDIATRIA “PARLEM-NE”.
La pell és un dels òrgans més grans del nostre 
cos. Té funcions de protecció, regulació de la 
temperatura, sensibilitat, excreció i secreció de 
substàncies, etc. És la barrera que ens protegeix 
de les agressions del medi extern, sense la pell no 
podríem viure.

La pell pot patir diverses malalties com 
inflamacions, infeccions, degeneracions, etc. 
Una d’aquestes malalties és la dermatitis 
atòpica. Pot afectar a lactants, nens i adults. 
Aquesta malaltia, depenent de l’edat de la 
persona, afecta unes zones o altres del cos. 

La dermatitis és una inflamació crònica de la pell 
que evoluciona a brots, pot millorar o empitjorar 
segons l’època de l’any i també depèn molt de 
la susceptibilitat individual. Habitualment el nen 
que té una dermatitis atòpica té altres alteracions 
de tipus al·lèrgic, com la rinitis o l’asma.

Equip Blog Parlem-ne
https://apps.bsa.cat/pediatria/

Quan un infant té una dermatitis atòpica hi ha un 
familiar que té o tenia dermatitis, rinitis i/o asma. 
Els infants amb dermatitis atòpica tenen 
una pell seca, els hi pica i en gratar-se es 
produeixen lesions que es poden infectar.

Aconsellem tenir molta cura de la pell del nen 
amb dermatitis, per espaiar el més possible les 
recaigudes. És important una bona higiene, 
és millor fer dutxes curtes que banys, utilitzar 
sabons que no portin detergents i després de 
la dutxa és molt important una bona hidratació 
de la pell, a poder ser amb la pell humida. 

Si la pell està molt seca, és aconsellable hidratar-
la més d’un cop al dia. Una bona hidratació 
cutània evita que el nen tingui picor i es grati. 

Un altre consell és utilitzar roba de cotó, que sigui 
transpirable i que no s’ajusti al cos.

Si el vostre fill o filla 
té aquesta malaltia, 
de ben segur que coneixeu 
tots aquests consells.

DIARI DE QUARANTENA

tiana’t

Diari d’una quarantena és una exposició 
que es podrà veure a la Plaça de la Vila 
del 5 al 28 de març, on la Clàudia Vilà ens 
explicarà les seves vivències durant 
el confinament d’ara fa un any.

La Clàudia Vilà és escenògrafa de professió, 
llicenciada en art dramàtic a l’Institut del 
Teatre de Barcelona. Com a eina de treball 
utilitza la il·lustració per plasmar les idees 
que esdevenen espais escènics. 
D’ençà que va començar la quarantena, 
aquest mitjà d’expressió ha donat lloc a 
tot un seguit d’escenes de la seva vida 
quotidiana on els protagonistes són el 
seu fill de dos anys, el pare, ella mateixa, 
i el virus omnipresent. És un diari de 
quarantena que utilitza l’aquarel·la per 
comunicar els estats d’ànim agredolços 
que es van viure els dies de confinament 
dur. Després d’un any de l’arribada de 
la pandèmia, aquesta exposició a l’aire 
lliure ens convida a compartir vivències 
comunes, reviure aquells moments i 
reflexionar sobre la nostra situació actual.

7
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No tenim constància documental de quan es 
va començar a celebrar la festivitat dels Tres 
Tombs a Tiana, però sí que sabem que a finals del 
segle XIX ja es celebrava i que Feliu Barbeta era 
l’ànima de la festa, i seva era la bandera o penó 
de Sant Antoni i, tot sembla indicar que va ser el 
que va iniciar aquesta festa, segons declaracions 
que va fer l’avi Vilaró a la revista Tiana. En aquest 
cas, tenint en compte que Feliu Barbeta va néixer 
l’any 1861, els primers Tres Tombs podien haver 
sigut cap a l’any 1880 o 1890.

Potser va ser als voltants de l’any 1900 quan 
la festa va ser més brillant, amb molta més 
importància que durant els anys de la postguerra. 
El carreter guardava carro i cavall, pagant de 
la seva butxaca totes les despeses, i no calia 
demanar-li que assistís a la festa, ja que era el 
primer que l’esperava amb ganes.

Feliu Barbeta va ser també el que va començar 
amb la tradició de donar un refrigeri 
als participants. 

Feliu Barbeta va ser enterrat amb la bandera 
dels Tres Toms i Josep Vilaró va continuar amb 
l’organització de la festa durant quaranta anys 
aproximadament, fins la seva mort l’any 1959.

Després de la mort d’en Feliu Barbeta i amb 
el pas dels anys quan Sant Antoni arribava, la 
cavalcada dels Tres Tombs a Tiana tenia com 
a principal protagonista a Josep Vilaró, “l’avi 
Vilaró” i ningú no se n’estranyava ni li discutia 
aquest dret que tenia de sobres merescuts. 
Als cavalls se’ls obsequiava amb xais i galetes i als 
cavallistes amb un traguet de vi ranci, del qual en 
Josep Vilaró sempre en tenia grans reserves.
Durant els anys de la República la festa dels Tres 
Tombs van anar desapareixent. L’any 1936 només 
un cavall es presentà a la benedicció. Els cavalls 
d’en Vilaró no es quedaven sense benediccions 
ni sense xais, perquè en Francisco Tolrà s’arribava 
a la quadra d’en Vilaró i procedia a beneir totes 
les cavalleries que allí hi havia.

A causa de la crisi sanitària aquest any no es podrà celebrar la festivitat dels Tres Tombs, esperem 
poder tornar a veure els carrers de Tiana plens de carruatges i cavallistes ben aviat. 
A les xarxes podreu veure un recull d’imatges dels Tres Tombs.

ELS ORÍGENS DELS TRES TOMBS A TIANA

Per Josep Mª Toffoli i Regidoria de Cultura
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ELS 
DIMARTS
De 7.00h a 14.00h 

Parc de l’antic 
camp de futbol  

Mercat setmanal. 

visctiana

Les concentracions de suport als presos polítics i exiliats es faran el primer dilluns 
de cada mes a les 19.00 h a la Plaça de la Vila. ORGANITZA: ANC TIANA I ÒMNIUM CULTURAL.i

DEL 5 AL 28 
DE MARÇ
Plaça de la Vila  

Exposició: 
Diari de quarantena, 

de Clàudia Vila 
Peremiquel 

#klaudinskysketches 

@aapvark_aapbark

@cellerquimbatlle

@anacarce718

@fembike.tiana @drews32

@maregaia.gourmet

@scocos.original

@estela_santillan_fashiondesign

ELS 
DISSABTES
De 10.00h a 14.00h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

@kenotekallen

DIVENDRES 19 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Taller virtual: 
(re)Make Art, reinterpretant l’art, 
a càrrec d’Avenir. 
Per a infants d’entre 7 i 14 anys. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca. 
Emmarcat dins del projecte 
Biblioteques amb DO.

DIMARTS 23 
18.00 h Sala d’exposicions del Casal  
Biblioteràpia: Parlem sobre pèrdues i dol, 
a càrrec de Laura Garcia. 
Aforament limitat. 
Inscripcions a la biblioteca. 

DIJOUS 25 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Book’s club virtual: The catalans,  
de Patrick O’Brien. 
Cal inscripció prèvia.
Coordina: David Requena.

DIVENDRES 26 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Club de lectura virtual: 
Amor, d’Hanne Orstavik. 
Coordina: Toni Sala. Cal inscripció prèvia.

Comunica’t amb nosaltres les 24 hores del dia 
els 7 dies de la setmana.

600 00 22 33

DIRECTE 
A L’AJUNTAMENT

DIMARTS 2 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública online.
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari online.

DIMECRES 3 
18.30 h Xerrada virtual
El Congo a la butxaca, de Glòria Martí. 
Inscripcions mitjançant Whatsapp al: 664 288 665
Organitza: Escola d’adults Timó. 

DIJOUS 4 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora del conte virtual: Contes de cap per avall, 
a càrrec de Glòria Arrufat. 
Per a infants a partir de 5 anys. 
Disponible al canal de youtube de la biblioteca: 
www.youtube.com/user/btianacb 
18.30 h Conferència online  
L’aigua i el fred. Els pous del glaç, 
a càrrec de Cinta Cantarell i Aixendri. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

DILLUNS 8 
18.00 h Can Riera  
Actes en streaming del Dia de la Dona: 
Lectura del manifest institucional 
i presentació de l’exposició Diari de Quarantena.
Places limitades. 
Inscripcions a: tiana.igualtat@tiana.cat

DIMARTS 9 
18.00 h Sala d’exposicions del Casal  
Biblioteràpia: Parlem d’esperança, 
a càrrec de Laura García. Aforament limitat. 
Inscripcions a la biblioteca. 

DIJOUS 11 
17.30 h Biblioteca Can Baratau  
Club du livre virtual: 
Le fait du prince, d’Amèlie Nothomb. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente. 
Inscripció prèvia a la biblioteca.

DIVENDRES 12 
17.30 h Biblioteca Can Baratau 
El club infantil del gomet vermell virtual: 
La venjança dels mofetes, de Roddy Doley, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 13 
11.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora menuda virtual: 
Viajando con Sol, 
a càrrec de Sol Homar. 
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys. 
Disponible al canal youtube de la biblioteca: 
www.youtube.com/user/btianacb

DIUMENGE 14 
De 10.30 h a 14.00 h Obrador de Melmelària  
(C. Sant Isidre, 13B). 
Taller de maduixes amb dinar degustació. 
Aforament limitat. 
Inscripcions a: melmelaria@gmail.com 
o al telèfon 654 106 465

DIJOUS 18 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora del conte virtual: 
El bosc de les paraules, 
a càrrec de Marta Catalan. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
Disponible al canal youtube de la biblioteca: 
www.youtube.com/user/btianacb
18.30 h Conferència online
Bases moleculares i celulares 
de la enfermedad de Alzheimer, 
a càrrec de Francisco José Muñoz. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

@hortsdelalegria
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Perquè sabies què.... 
• La taxa rosa no és cap tipus d’impost, consisteix 
en que productes similars, són més cars quan 
van adreçats a les dones: desodorants, perfums o 
les maquinetes d’afaitar per a dones (maquineta 
Gillette dona: 0,78€, Gillette home: 0,69€). 

• L’IVA dels productes d’higiene femenina 
(compreses, tampons, copa menstrual...) és 
del 10%, quan hauria de ser del 4% ja que són 
productes de primera necessitat.

• En el camp de la investigació, la ciència ha 
considerat el sexe masculí com a patró neutre i 
els resultats dels assajos clínics s’han considerat 
vàlids per a tota la població, fet que provoca 
diferències en l’efectivitat dels tractaments. 
S’ha extrapolat els tractaments farmacèutics 
destinats a homes a les dones amb les greus 
conseqüències que provoca com la sobre 
medicació de les dones.

• Les dones tenim menys infarts, però ens 
morim més per aquesta causa. Això és perquè no 
identifiquem els símptomes, ni nosaltres mateixes 
ni la gent del nostre entorn. I és que aquests 
símptomes sempre han estat explicats amb una 
visió masculina (androcèntrica). Però les dones 
tenim símptomes diferents, i si no els sabem 
identificar, acudim més tard al sistema sanitari 
i tenim molt més risc de morir”.

• Hi ha certes malalties com l’endometriosi ( 1 
de cada 10 dones afectades), la fatiga crònica 
o la fibromiàlgia on el 80% de persones 
diagnosticades són dones, que al ser clarament 
femenines ha provocat que tant l’àmbit mèdic 
com el social es manifesti poc interès al respecte.

• La doble jornada laboral de les dones -a la 
feina i a casa- provoca depressions i problemes 
seromusculars”.

• La bretxa salarial és l’expressió econòmica de 
les desigualtats entre dones i homes.

• El salari mitjà de les dones segueix sent inferior 
al dels homes. Això es deu, per una banda, a la 
segregació horitzontal que situa les dones en 
sectors d’activitat i ocupacions que estan pitjor 
remunerades al mercat laboral. Per altra banda, 
la segregació vertical limita l’ascens i promoció de 
les dones a la seva carrera professional, obtenint 
així menys ingressos. 

• La menor valoració dels llocs de treball 
tradicionalment feminitzats, les diferències 
retributives en el cobrament de complements 
salarials i extrasalarials, així com, altres tipus de 
discriminacions indirectes, són altres de les raons 
que expliquen una remuneració final menor en 
dones que en homes.

• A Catalunya, el guany mitjà anual dels homes 
el 2018 va ser de 28.640 euros, mentre que el de 
les dones va ser de 22.289 euros, un 22,17% menys 
que els homes. Per tant les dones cobren 6.350€ 
l’any menys que els homes, el que suposa 529€ 
mensuals de diferència. 

• A Espanya, els salaris percebuts per dones i per 
homes (21.012 i 26.738 euros respectivament) van 
situar la bretxa en un 21,41%.

• La bretxa en la remuneració per hora, que exclou 
l’efecte de la parcialitat en el temps de treball de 
les dones, va ser d’un 15,7% a Catalunya i un 12,7% 
a Espanya.

PER QUÈ S’HA DE PARLAR 
DEL 8 DE MARÇ? 

tiana’t
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• La bretxa salarial entre dones i homes 
se situava el 2017 en el 23,03%. El 2018 va 
baixar un 0,86% fins al 22,17%. 
A aquest ritme de reducció, la bretxa trigaria 
uns 350 anys a erradicar-se.

• La bretxa salarial augmenta especialment a 
partir dels 35 anys i en endavant. L’inici de l’edat 
reproductiva i les necessitats de conciliació, que 
segons els rols de gènere imposats socialment 
estan associats a les dones, fa que moltes dones 
estiguin parcialment ocupades en el mercat 
laboral remunerat o bé que en desapareguin 
durant els anys amb necessitats de conciliar.

• També es destrueixen més llocs de treballs 
de dones que d’homes, superant-los en més 
d’un 15%.

• En les ocupacions remunerades que cobren 
especial rellevància per fer front a la COVID-19 
són les ocupacions més feminitzades, fruit de la 
segregació horitzontal del mercat de treball, com 
ara el personal sanitari i farmacèutic on el 70% 
han estat dones, residències de gent gran (84%), 
personal de serveis socials (80%), personal de 
neteja en establiments (86%), entre d’altres.

DONES HOMES BRETXA

CATALUNYA 22.289,9 28.640,2 22,17%

ESPANYA 21.011,8 26,738,2 21,41%

SALARI BRUT ANUAL MITJÀ DE DONES I HOMES 
A CATALUNYA I ESPANYA 2018

• Durant el confinament a conseqüència de la 
COVID-19, Les dones, per una banda s’han ocupat 
en un 14,2% més que els homes, de les tasques 
de la llar. També, les dones s’han dedicat a la cura 
de fills/es un 9,9% més que els homes. També 
s’han dedicat més a ajudar als fills/es a fer feines 
escolars, en un 5,8% més que els homes. 

• La tendència a l’alça de la taxa d’atur de les 
dones estrangeres en el tercer trimestre del 2020 
no va parar de créixer arribant al 28,7% en el tercer 
trimestre, mentre que la taxa d’atur dels homes 
estrangers tendeix a disminuir apropant-se a 
valors similars als valors anteriors a la pandèmia 
(18,6%). 

• El 54,4% de les persones que manifesten que 
han hagut de demanar ajuda econòmica familiar 
durant l’any 2020 són dones, mentre que el 44,5% 
són homes, amb una diferència de gairebé 
10 punts.

Consell d’Igualtat i contra la violència masclista de Tiana. FONTS: Institut Català de les dones, UGT, INE

• Les trucades del telèfon 900 900 120, han 
experimentat un fort creixement a partir de la 
setmana de l’11 al 17 de març de 2021, coincidint 
amb l’inici del confinament, passant de 165 
trucades en la primera setmana de confinament 
a 279 trucades en la segona setmana, amb un 
increment de gairebé del 70%.
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L’any 1660 Josep Comas, fuster i boter de 
Badalona, es va casar amb Jerònima Sanar de 
Tiana. La família Sanar probablement tenien la 
seva casa al lloc on actualment hi ha can Comas 
i Jerònima, que tenia dues germanes, al ser la 
pubilla va heretar la casa. L’any 1484, els terrenys 
on estava situada la masia passen a ser propietat 
dels Fàbregas que l’any 1615 els venen a Bernat 
Sanar amb el nom de “La Rovira.”
Bernart Sanar era natural d’Aurinyac (Comenge)
i apareix en el llistat de francesos residents a 
Tiana l’any 1637 tot i que va arribar a la Vila cap 
al 1595. Es va casar amb Francina Gibernau l’any 
1612 i, tal com ja hem mencionat, va adquirir 
uns terrenys a la família Fàbregas l’any 1615, 
on construí una edificació que es creu podria 
ser l’origen de la casa que en l’actualitat és 
coneguda com a “Can Comas”. 

A mitjans del segle XVIII els hereus de Josep 
i Jerònima deixen d’aparèixer als arxius de la 
parròquia (naixements, matrimonis i defuncions) 
fet que fa pensar que marxen a residir a una altra 
població, possiblement Barcelona.

L’any 1793 Francesc Comas i Estrader reedifica 
l’antiga casa dels Sanar, construint l’actual casa 
torre, circumval·la el seu terreny de parets i 
millora les condicions de la font per tal que els 
veïns puguin proveir-se de les seves aigües 
amb major comoditat.

Aquesta data de 1793 és la primera vegada que 
trobem documentada la font com font de Can 
Comas, i que deu el seu nom a què les seves 
aigües provinents d’una mina d’aigua propietat 
dels Comas. El terreny del carrer del Carme entre 
Can Comas i el carrer de les flors que era de Can 
Rovira del Torrent, avui Can Jordana, es va vendre 
a mitjans del segle XVIII o principis de la segona 
meitat, subministrant, aquesta font, l’aigua als 
nous veïns.

Una observació és que al segle XVII, l’hereu de can 
Rovira del Torrent es casa amb la pubilla de can 
Galceran (propietaris de la Ciutadella) passant a 
ser els Rovira Galceran, però més coneguts només 
per Galceran. A mitjans del segle XIX, la pubilla es 
casa amb en Jordana de la vila de Gràcia, passant 
a ser Can Jordana.
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Cap a l’any 1840 Feliu Rovira Galceran i Ramón 
Comas Lajaune (veí de Barcelona) arriben a 
un acord. El Sr. Comas permetria al Sr. Rovira 
Galceran rebaixar el nivell que tenia la font a fi 
que, conduint més profundament la mina que 
el Sr. Rovira havia de fer, pogués trobar més 
quantitat d’aigua. L’acord establia primer un 
cabal mínim per a Can Comas, i un cabal per 
a la font i el sobrant per als Rovira Galceran.

Dins les diferents clàusules de l’acord, una deia 
que el Sr. Rovira Galceran podria treure la cisterna 
o safareig que hi havia al costat de la font, 
un safareig que estava quasi sense ús a causa 
d’estar sempre ple de la terra del torrent. 
Ja tenim doncs que a mitjans del segle XIX, 
el safareig es trasllada a terrenys del Rovira 
Galceran, a l’altre costat del torrent.

Quasi un segle després, concretament l’any 1938 
a causa de les moltes despeses que reportava a 
l’Ajuntament l’arranjament continuat de la font 
que, pel seu emplaçament, quedava tot sovint 
enxarxada d’aigua que baixava del torrent amb 
les terres, es deixa desplaçar la font al costat dret 
dels safareigs públics del Torrent, coneguts també 
amb el nom de Can Comas i que ja s’havien 
traslladat cent anys abans. I a partir d’aquí la 
situació de la font i el safareig és l’actual.

La font de Can Comas va ser la primera font pública de Tiana (dins del nucli urbà) i l’única font 
pública fins l’any 1910. L’any 1894 al carrer avui anomenat Verge del Carme, se li va donar el nom de 
carrer de la Font, i anteriorment era carrer de la Plaça. Ja al segle XX quan la font havia perdut la 
seva importància social al carrer se li va posar carrer de la Verge del Carme.
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L’origen de la font de Can Comas no és la 
situació actual, tan el safareig con la font 
estaven al costat de la paret de Can Comas, 
tal com es veu al plànol o dibuix de principis 
del segle XX.

LA FONT 
DE CAN COMAS

Per Josep Mª Toffoli
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El passat 14 de febrer van tenir lloc les eleccions 
al Parlament de Catalunya, unes eleccions que 
no s’haurien d’haver celebrat i la data de la qual 
els Tribunals ens l’han imposat. L’operació Illa 
estava en marxa i no podien deixar passar molts 
dies perquè sinó el seu efecte es diluiria. 

A Tiana la jornada es va desenvolupar sense 
incidents i volem aprofitar aquest article 
per felicitar i agrair a totes les persones 
que ho van fer possible: els treballadors de 
l’Ajuntament per l’organització i la seguretat, 
els membres de les meses perquè ser-ho era 
més difícil que mai i fins i tot perillós i a totes 
les persones implicades. Moltes gràcies. 

Malgrat tots els entrebancs les urnes han parlat i 
s’han de destacar dos factors negatius:
- Per una banda la baixa participació.
- Per l’altra l’entrada dels feixistes al Parlament. 

Aquests dos punts són una clatellada per 
als partits polítics i hem d’analitzar què està 
passant, és cert que la pandèmia, la por, el 
desencant han fet que molta gent no hagi votat, 
però tenim l’obligació d’analitzar i treballar per 
contrarestar aquests factors. 

Centrant-nos en Tiana, el 14 de febrer 1105 
persones van votar ERC, situant-nos en la 
segona força política darrere de Junts per 
Catalunya, també cal destacar la pujada de la 
CUP i felicitar-nos perquè l’independentisme 
guanya en el nostre poble superant el 50% 
dels vots. 

Per primera vegada en els últims 80 anys, 
Esquerra Republicana tornarà a tenir la 
presidència de la Generalitat. I per primera 
vegada en la història, l’independentisme ha 
superat el 50%, ens hem de felicitar tots plegats. 

Tenim una gran responsabilitat davant, el país 
necessita un Govern el més aviat possible i 
Esquerra està preparada per liderar aquest 
esforç i estar al costat de la gent. Tenim 
l’obligació de posar-nos d’acord amb totes 
les forces independentistes partidàries de 
l’autodeterminació, l’amnistia, la llibertat dels 
presos polítics i el retorn dels exiliats.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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TREBALLEM EN PRESENT I EN FUTUR

El 6 de març de l’any passat vam passar a formar part 
del govern de Tiana. Han passat 365 dies on la nostra 
tasca ha sigut fonamental. Contribuint a l’estabilitat 
política, a la lluita contra la pandèmia i consolidant 
a la vila polítiques públiques en diferents àmbits.
Durant aquest any i escaig, mitjançant les nostres 
respectives regidories hem posat en marxa moltes de 
les accions i projectes en l’àmbit de l’acció climàtica i 
l’ecologia que hi són en el nostre programa electoral. 
El terrat fotovoltaic a l’ajuntament amb producció 
d’energia verda de 30Kw, auditories energètiques 
a les llars i comunitats, recuperació d’espais per a 
la biodiversitat, projecte de bosc urbà a Cal Frares, 
eliminació de qualsevol producte i subproducte de 
plàstic en esdeveniments organitzats per l’ajuntament 
i més que han d’anar-se executant com per exemple, 
les estacions de càrrega de cotxes elèctrics i els terrats 
verds. Però això no és suficient per contrarestar el 
canvi climàtic. Ni tampoc és suficient que només 
ho faci l’ajuntament. Necessitem també de la 
implicació i aportació de la ciutadania des de les 
seves llars perquè no hi ha excuses per no afrontar-
lo amb la seriositat i amb la decisió que mereix. 
En definitiva, el canvi climàtic causat per l’activitat 
humana és un desafiament crucial per a la nostra 
espècie i la nostra vila que ens afecta en molts 
àmbits i, no podem deixar escapar ni un segon. 
Si continuem repassant aquest any, el nostre treball ens 
avala. Seguim treballant en millorar les condicions dels 
i les treballadores públiques que reforci l’organització 
en la consecució dels objectius proposats. I també 
mitjançant actuacions, com per exemple, les obres de 
condicionament i modernització de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana que suposaran importants millores en 
l’aprofitament de l’espai, accessibilitat, il·luminació i 
mobiliari. Un canvi molt important per als ciutadans 
de Tiana, que podran gaudir de més comoditat per 
realitzar les seves gestions.
El Partit dels Socialistes de Tiana el conformen veïns 
i veïnes de Tiana que són i volem ser el teu equip 
present i futur. Perquè treballem el Benestar Social, 
Econòmic i Ambiental per a les presents i futures 
generacions amb rigor, honestedat i bon govern des 
d’una perspectiva sostenible, més justa i més verda.

Aprofitem aquest article per donar les gràcies a 
totes aquelles persones que ens han votat en les 
passades eleccions i que volen un canvi a Catalunya. 
Mil gràcies, de tot cor.
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ELS PARTITS INDEPENDENTS 
GUANYEN A TIANA I A CATALUNYA

El partit més votat a Tiana ha estat Junts per 
Catalunya, seguit d’Esquerra Republicana. 
Celebrem que els partits independentistes de 
Catalunya en el seu conjunt hagin estat els 
partits que han obtingut més representació 
parlamentària. Seria hora que l’estat espanyol, 
així com la resta de partits, fessin una lectura 
dels resultats i no donessin tota la culpa a la 
baixa participació. 
Però parlem del nostre poble; al mes de febrer 
es va generar una polèmica pel fet que el regidor 
de Junts per Catalunya, Sr. Mateu Hernández,  
va fer passar uns cables de so a la Sala Isaac 
Albéniz. El nostre regidor, amb una llarga i 
exitosa experiència professional a l’empresa 
privada, té el tarannà de procedir amb agilitat,  
amb diligència i de fer-ho amb els menors 
costos possibles.
El regidor va prioritzar aprofitar l’oportunitat  
que s’estaven passant uns cables per la teulada 
de la Sala Albéniz, per afegir-hi un altre cable de 
so, la qual cosa havia comentat verbalment a 
companys regidors i que per més inri, vol pagar 
el mateix regidor a través d’una donació, que per 
cert l’Ajuntament a dia d’avui encara no ha resolt 
els tràmits d’acceptació.
Sembla que es volia finalitzar l’obra, pintar, 
i més endavant ja es tornaria a obrir per fer els 
treballs que calguessin. Tots sabem que les 
coses públiques acostumen a ser lentes i cares, 
i aquesta manera de fer i desfer hi contribueix 
molt. És precisament això el que es volia evitar.
Portar a Tiana un equip de projecció de 
cinema, d’òperes, ballets, concerts i altres 
esdeveniments artístics de primera línia 
és una proposta que Junts per Catalunya 
portàvem al nostre programa electoral 
i en la qual el nostre regidor treballa i vol  
ajudar a finançar.

L’Ajuntament també ha rebut un seguit 
de signatures de veïns del carrer Verge de 
Montserrat, demanant que es canviï el sentit 
de circulació d’aquest carrer, atès que el canvi 
de sentit que l’Ajuntament va fer ja fa uns anys, 
de manera unilateral, ha esdevingut una gran 
incomoditat i un perill per als usuaris dels carrers, 
verge de Montserrat i carrer de Mar, atès que el 
doble sentit de circulació i el creixent tràfic rodat 
dificulta molt el trànsit, a més de fer inviable que 
hi pogués accedir un cotxe de bombers. 

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

SABER ESCOLTAR I ESTAR 
AL SERVEI DEL POBLE

“Des de fa més d’un any em poso en contacte 
amb l’Ajuntament de Tiana per sol·licitar que una 
vegada al mes passi algú per fer una escombrada 
al recinte municipal de Can Orella, ja que hi ha un 
gran plataner i quan hi ha la caiguda de fulles és un 
no parar de fer sacs i sacs de les fulles que recollim. 
Després d’un any d’enviar uns quants whatsapps i fer 
trucades a Medi Ambient i no obtenir una resposta, 
només donant-me llargues, el mes de desembre, 
havent recollit 6 sacs de fulles, i com acte de protesta 
davant de la seva actitud, vaig portar a la porta de 
l’Ajuntament 3 sacs de fulles degudament tancats 
i amb un cartellet on deia que els desitjava Bones 
Festes i que els Reis els portessin Carbó”.

Aquesta és la denuncia pública que fa unes setmanes 
va fer una veïna de can Orella a les xarxes socials. 
El seu gest de protesta per denunciar una situació de 
vulnerabilitat i indefensió de la ciutadania davant 
la institució va derivar en un expedient i en una 
proposta de sanció de 100 € per una infracció greu. 
Junts per Tiana va portar el cas al ple municipal i 
va preguntar per què s’havia multat una acció de 
protesta. L’equip de govern, el regidor Jaume Dabra 
(ERC), va negar que fos una protesta i va fer culpable 
la veïna abans que es tanqués l’expedient, assegurant, 
fins i tot, fets que no eren, com que s’havia fet un 
abocament a la via pública. 
Ara l’instructor del cas, els sots inspector de la 
policia local, ha arxivat l’expedient i ha fet retirar 
la sol·licitud de sanció. Argumenta que l’acció és 
desproporcionada. Dona la raó a la veïna i conclou 
que va ser un acte de protesta. 
Un equip de govern ha d’estar obert i receptiu a la 
crítica. Ha de respectar la protesta. I, sobretot, 
ha d’estar al servei de la ciutadania. Quan s’accedeix 
al govern, la finalitat és la de millorar la vida de les 
persones d’una comunitat. Posant-se al seu servei. 
Saber escoltar i rectificar, si s’escau. Les institucions 
no són de ningú. Però sí que són del poble que 
administren. No entendre això és no entendre la 
vocació de servei públic que haurien de tenir aquells 
que ens governen. 

Si vols que siguem la teva veu al ple envia el teu cas 
a: junts@juntsiana.cat

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



TELÈFONS D’UTILITAT

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

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

SRA. MARTA MARTORELL CAMPS 
• Alcaldessa.
• Alcaldia, promoció econòmica 
  i participació ciutadana, educació i comunicació.
• Telèfon: 93 395 50 11 · martorellcm@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. ALBERT SALES CASTELL 
• Primer Tinent d’Alcaldia. 
• Ecologia, biodiversitat i energia verda, 
  espais naturals, esports, relacions institucionals 
  i protocol. 
• Telèfon: 93 395 50 11 · salescal@tiana.cat
• Partit polític: PSC Tiana.

SRA. MARTA GUÀRDIA PUJADES
• Segona Tinenta d’Alcaldia. 
• Cultura i patrimoni i cicles de vida.
• Telèfon: 93 395 50 11 · guardiapm@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana. 

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

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

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

 

SR. JAUME DARBRA MUÑOZ
• Regidor de transparència i administració 
  electrònica, seguretat ciutadana i civisme, 
  hisenda, OAC i arxiu municipal 
  i memòria històrica.
• Telèfon: 93 395 50 11 · tiana.jaumedarbra@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

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

SR. ISAAC SALVATIERRA PUJOL 
• Portaveu de Junts per Tiana. 
  isaac@juntstiana.cat      

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

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

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

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

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

els 7 dies de la setmana.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA MARÇ 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 CAPDEVILA  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  C. Lola Anglada, 30 · Tiana · T: 93 395 27 06
Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56 · Montgat · T: 93 469 08 86

En cas d’urgència de 21.00 h a 9.00 h del matí, dirigir-se a la farmàcia de 24 h a Badalona:
Farmàcia VIAYNA · Av. President Companys, 45-49 · Tel: 93 384 08 02

TIANA
MEDI 
AMBIENT

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

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 3 DE MARÇ
De 16.00 h a 17.50 h Plaça de la Vila
De 18.00 h a 20.00 h C. Tarragona 
/ C. Ciutat Comtal (La Virreina) 

DIMECRES 10 DE MARÇ
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 17 DE MARÇ
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 24 DE MARÇ
De 16.00 h a 17.50 h C. Matas / C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h Pg. Vilesa / C. Joaquima Vedruna 

DIMECRES 31 DE MARÇ
De 16.00 h a 17.50 h C. Matas / C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h Pg. Vilesa / C. Joaquima Vedruna

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6 7
ESPINÀS MEDRANO BRUFAU MEDRANO CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

8 9 10 11 12 13 14
MAQUA BRUFAU MEDRANO CAPDEVILA CIRICI MAQUA MAQUA

15 16 17 18 19 20 21
BRUFAU MEDRANO CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

22 23 24 25 26 27 28
MEDRANO CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA CIRICI CIRICI

29 30 31
CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS
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