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Estem arribant al final del 2020. Un any molt 
difícil per a tots i a totes, per a les famílies, per 
al comerç i restauració, per al personal sanitari 
i assistencial, per a la comunitat educativa, 
per a les entitats... Un any amb l’aparició d’una 
pandèmia que no havíem viscut cap de nosaltres: 
amb confinaments de mesos i ara en una 
segona onada amb noves restriccions per poder 
encarar uns mesos de tardor i hivern que seran 
molt complicats. La nostra normalitat es veu 
esmicolada dia a dia.

Ha estat un any de renúncies, de molts 
esforços però també de molta solidaritat. 
Hem viscut un inici de curs ple d’incerteses 
però a la vegada ple de coratge per part de la 
comunitat educativa i dels infants. 

La conversa amb en Jordi la fem telemàticament 
donades les circumstàncies sanitàries actuals 
però, així i tot, no es perd ni una gota de la passió 
que sent per la muntanya. Ens explica que tot i 
que des de ben petit la seva família estiuejava al 
mar, ell sempre ha sentit una atracció especial 
per la muntanya.

El primer record que hi té associat és una 
excursió al Montseny amb el seu pare i els seus 
germans quan tenia set anys: “havia nevat i tinc 
les imatges gravades de pujar a una muntanya 
nevada”. L’any 2012 va venir a viure a Tiana i un 
amic seu que és soci del Club Excursionista 
del poble li va presentar d’altres socis i des 
d’aleshores en forma part.

Als Pirineus hi ha 212 tres mils: 129 cims 
principals i 83 secundaris, i els ha fet 
tots. Alguns, diverses vegades. Ha fet 
105 repeticions. Per tant, en total ha fet 317 
ascensions a cims de 3.000 metres als Pirineus. 
Li demanem perquè ho fa: “Que quedi clar 
que el que he fet jo no és una gran gesta 
esportiva, eh? Hi ha gent que els ha fet tots 
en un estiu. Per què ho faig? 
Perquè ho gaudeixo molt. 

És una motivació extra per anar a la 
muntanya, conèixer els Pirineus i compartir 
amb la gent amb qui hi vaig”.
M’explica que el primer tres mil que va fer va ser 
l’Aneto l’any 1985 però que el més especial va ser 
una ascensió a la Pica d’Estats (el cim més alt 
de Catalunya) perquè hi va pujar a la tarda i es 
va quedar a dormir al cim: “hi vaig anar sol i ho 
vaig viure molt intensament, vaig veure posar-
se i sortir el sol i vaig tenir la sensació que la 
muntanya era només per mi aquell dia”.
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Ens diu que segueix enamorat de la muntanya i 
que tot just ha trobat un llistat de cims de 2.900 
metres que no ha fet i ens explica que també que 
ha fet ascensions de quatre mils als Alps i cinc mils 
i sis mils als Andes, per tant queda molta muntanya 
per davant.

Acabant la conversa, en Jordi ens explica que en 
la seva història d’amor amb la muntanya, són molt 
importants els companys de viatge que ha tingut 
però ens destaca el seu amic Albert Oriol: “molts 
cims els he pogut fer gràcies al fet que ell m’ha 
seguit el rotllo. Les muntanyes es queden allà però 
els lligams amb les persones són per sempre”.

JORDI GUTIÉRREZ SEGURA, 
HA FET TOTS ELS TRES MILS DELS PIRINEUS 

(I MÉS D’UNA VEGADA)

ELS 
RESTAURANTS 
A CASA TEVA, 
ELLS 
SEGUEIXEN 
CUINANT 
PER A TU.

CA L’ANÍBAL
AVINGUDA 

11 DE SETEMBRE, 69
676 83 34 75

el CASAL
AVINGUDA 

ISAAC ALBÉNIZ, 12
93 395 23 03
654 82 98 80

CAN ROCA
CAN ROCA, S/N

93 395 07 47
93 395 57 07

MAS BLANC
CAMÍ 

D’ALT D’ALELLA, 15
93 395 38 12
608 71 24 47

ESPAI 
GASTRO-LÒGIC

CARRER 
ANSELM CLAVÉ, 4

93 465 36 44

VERMUTERIA 
CAN PAU

CARRER 
DEL CENTRE, 18

616 99 54 65

KEBAB TIANA
AV. CIUTADELLA, 4

689 69 07 05
93 519 15 58

PIZZERIA 
MODOMIO

PASSEIG 
DE LA VILESA, 6

93 465 80 86

LA CUINA 
DE TIANA

CARRER 
DEL CENTRE, 8

93 465 67 38

BAR 
DEL PIRRI
AVINGUDA 

EDUARD FONTSERÈ, 
CAMP DE FUTBOL 

652 98 51 84

BAR I CAFETERIA 
TÀNIA
PLAÇA 

SALVADOR ESPRIU, 
LOCAL 4

93 519 15 58
689 69 07 05

LES TERRASSES 
DE SANT ROMÀ

CARRETERA B-500 
KM 4

657 82 55 67

L’AVI MINGO
CARRER 

LOLA ANGLADA, 28
93 395 22 06
696 45 83 55
630 07 31 26

ANAÏT
PARC DE L’ANTIC 
CAMP DE FUTBOL

665 21 51 17

Després de més de 6 mesos s’han pogut tornar 
a obrir les escoles i dur a terme les activitats 
extraescolars. Les entitats esportives, del lleure 
i les socioculturals han fet un gran esforç per 
poder tornar a sentir la remor dels infants i 
veure el somriure de tots ells i elles en ple procés 
de creixement personal. Ara hem de tornar a 
reduir la velocitat de contagi d’aquest maleït 
virus perquè hi ha una evolució creixent de la 
pandèmia, hem de tornar a reduir la velocitat 
de les nostres activitats socials. 

Hem de tornar a ser generosos, les nostres 
actituds preserven el nostre futur.
   
Marta Martorell Camps, Alcaldessa de Tiana

Fotografia de Pep Morata
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L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ 
US INFORMA 
Podem dir amb il·lusió: 
hem començat el curs!!
Ja som a novembre, i la nostra programació 
pren el seu ritme, noves conferències, noves 
propostes que ens apropem, com és l’objectiu 
de l’aula, a realitats diverses. Així, el dia 5 
de novembre el científic Joan Vilanova ens 
aproparà amb la seva conferència “SINCROTRÓ 
ALBA, ciència internacional a Catalunya“ a una 
infraestructura científica de primer ordre, que 
té la seva ubicació al Vallès, a prop dels nostres 
municipis. (la visita programada a aquesta 
instal·lació ha quedat ajornada).
De la temàtica de l’accelerador d’electrons 
passarem a la “Conquesta dels 14 cims de vuit 
mil”. L’escalador Ferran Latorre ens els farà pujar 
i viure quasi en directe... el 19 de novembre.
Us esperem socis i no socis a les 18.30 h a la sala 
Pau Casals de la biblioteca Tirant lo blanc de 
Montgat. Recordeu que tenim la sala Albéniz de 
Tiana tancada per obres i ens trobem a Montgat.
Esperem el proper trimestre poder reprendre 
l’alternança d’espais per trobar-nos.
Recordeu que ens trobem 
AMB TOTA LA CURA DEL MÓN!!!
Podeu consultar la programació del trimestre 
vinent a la web: tiny.cc /aeutimo
Telèfon: 686 17 40 06
Per fer-vos socis envieu un e-mail a: 
aulauniversitariatimo@gmail.com

LA SOSTENIBILITAT 
A LA BIBLIOTECA 
CAN BARATAU 
La sostenibilitat és protagonista a la biblioteca 
aquest novembre!
Divendres 13 a les 18 h, per als infants d’entre 
6 i 11 anys, oferim un taller de subirrigació, a 
càrrec d’Smartions. Fent de científics, reciclarem 
ampolles de plàstic per crear un sistema 
d’irrigació d’aigua que ens permetrà cultivar 
amb les llavors sempre al punt d’aigua! 

I no us perdeu l’hora del conte del dijous 19 a les 
18 h, La galleda d’en Billy, que també ens parlarà 
sobre tenir cura del medi ambient!
A més, en venir a la biblioteca us donarem una 
còpia de la guia de recursos d’enguany: 
El Maresme es mou per la sostenibilitat, 
on podreu conèixer diferents accions que es 
porten a terme a les poblacions de la nostra 
comarca per tal de ser més sostenibles.
I per últim, per commemorar l’any Carner, us 
convidem a gaudir de l’espectacle Faules 
de La Fontaine, el divendres 27 de novembre 
a les 18 h, una teatralització amb titelles 
d’algunes faules de La Fontaine, traduïdes 
per Josep Carner. 

Recordeu que per participar a les activitats 
cal inscripció prèvia i que és obligatori l’ús de 
mascareta en tot moment, així com mantenir 
la distància de seguretat i netejar-se les mans 
en entrar.

ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA I DANSA: SEGUIM!
Fa gairebé un mes que vam començar el curs 
de forma presencial, després de molts dies 
de preparació.
Davant de la incertesa inicial i de la prudència amb 
què hem de continuar, creiem que és el moment 
de valorar la tasca que entre tots hem fet.
Hem de felicitar especialment els/les alumnes, 
que amb molta il·lusió, esforç i responsabilitat 
s’han adaptat a aquesta nova situació. Ells són els 
que estan fent millor la prevenció i el seguiment 
de les pautes que donen els professors.
Creiem que les famílies també han de rebre la 
nostra felicitació per respectar els torns i facilitar 
la dinàmica d’entrades i sortides, per continuar 
amb el conjunt de mesures preventives com 
venir a esperar els alumnes, mantenir la distància 
de seguretat fora del centre, assistir amb la 
màxima correcció a les reunions telemàtiques... 
Gràcies, famílies per la vostra confiança i 
col·laboració. Gràcies també per totes les 
aportacions positives que heu fet per millorar 
el bon funcionament del centre.

És de justícia felicitar a tot el personal que 
treballa a l’escola, per l’alegria amb què cada 
dia reben els alumnes i la professionalitat amb 
què estan encarant el curs, sempre amb un 
somriure rere les mascaretes. 
És clar que no podem assegurar com anirà tot 
més endavant, però tenim la certesa que si 
continuem fent les coses igual de bé, i millorant 
allò que calgui, entre tots podrem continuar!

ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL 
EL MÉS PETIT DE TOTS
L’equip de l’EBM va començar a posar-se en 
marxa a partir del dia 1 de setembre 
per adaptar-se a tot el nou protocol degut 
a la COVID-19, i també a preparar l’inici del curs, 
ja que portàvem 4 mesos sense realitzar 
la nostra activitat.

La primera setmana es va netejar i preparar 
tots els espais i l’equip es va reunir per acordar 
els nous protocols d’higiene, d’entrada i sortida 
d’infants i preparar l’inici de curs, també es 
van fer proves PCR a tot el personal docent. La 
segona setmana es van fer reunions individuals 
amb les famílies i educadores referents.

El dia 14 es va iniciar el curs i les famílies amb 
torns pactats van poder estar al jardí de l’escola 
amb els seus fills i filles. Degut al protocol de 
la Covid les adaptacions han estat diferents a 
altres cursos. Seguint la pedagogia de l’escola 
les famílies han col·laborat en tot moment 
respectant els torns i sempre vetllant pel 
benestar dels infants.

L’equip de l’EBM el més petit de tots agraïm 
la confiança que les famílies han dipositat 
amb nosaltres.
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L’Associació Esportiva Sala 5 Tiana ha canviat 
la seva junta directiva intentant seguir la 
potenciació del futbol sala al poble 
i retornar a la “nova normalitat” dins de la
situació que ha deixat la crisi sanitària.

Mantenim categories en la situació actual, 
el pas de la pandèmia ha fet dubtar sobre la
continuïtat dels equips de base que teníem 
l’any passat. Tot i els problemes, s’ha aconseguit 
mantenir les quatre categories que ja hi havien.

Seguim mantenint l’esperit “cap noi/a sense 
jugar” tothom que vulgui, pot venir a provar el
futbol sala a l’entrenament que li pertoqui per 
edat i apuntar-se o no a l’equip dependrà de la
seva pròpia decisió. Nosaltres com a club no 
exclourem ningú de jugar a futbol sala.

Com apuntar-s’hi:
Mantenim places obertes durant tot l’any per 
a totes les categories, com també període de
prova per a tothom que vulgui venir.

(Davant la situació sanitària actual demanem 
que qualsevol persona que vulgui venir a provar 
als entrenaments ens avisi abans, ja sigui a 
través de xarxes socials, correu o als telèfons 
de contacte habituals.)

Els nostres horaris d’entrenament són:
- Aleví (2009-10): dilluns de 18.00 a 19.00 h.
  (Escola Tiziana) 
  i dimecres de 17.00 a 18.00 h.
- Infantil (2007-08): dimecres de 18.00 a 19.00 h 
  i divendres de 17.00 a 18.00 h.
- Cadet (2005-06): dimarts de 19.30 a 20.30 h 
  i divendres de 18.00 a 19.00 h.
- Juvenil (2002-03-04): dimarts de 20.30 a 21.30 h 
  i dijous de 21.00 a 22.00 h.
- Senior (majors de 18 anys): dilluns i dijous 
  de 22.00 a 23.30 h.

Projecte de futur, l’actual Junta és optimista 
respecte el futur de l’entitat i planteja diverses
mesures per tal de recuperar la força d’anys 
passats. Les aplicades ja en la vigent temporada 
com la relació i promoció directa entre categories, 
permeten generar un sentiment de club entre els 
jugadors/es, com també la creació de més càrrecs 
per tal de diversificar les feines dins la junta i que 
les famílies i jugadors/es tinguin més persones
encarregades del seu benestar dins del club. 
També en un futur es preveu una reducció de
les quotes, per tal que cap nen i nena tingui 
impediments de tipus econòmic per jugar. 
La intenció del club és ampliar les categories 
actuals, amb l’objectiu final de recuperar el futbol 
sala femení.

NOVA DIRECCIÓ, MATEIX SENTIT (FUTSAL TIANA)
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Contacte i xarxes:
+34 648 72 49 39 / +34 689 37 04 48

aesala5tiana@gmail.com
Twitter: A.E. Sala 5 Tiana

Durant el mes d’octubre l’Ajuntament en 
col·laboració amb el Consell d’Igualtat 
i la fundació Surt, ha iniciat la redacció del nou 
Pla local d’igualtat de Tiana. 
Aquest té per objectiu promoure activament 
la igualtat efectiva de dones i homes i la no-
discriminació de les persones del col·lectiu 
LGTBIQ+ i marcar un full de ruta per a les 
polítiques d’igualtat, de forma transversal al 
nostre poble durant els propers anys.

El Pla s’ha encarregat a l’empresa “SURT, 
Fundació de dones”, entitat d’acció social que 
treballa per fer efectius els drets econòmics, 
socials i culturals de les dones i per erradicar les 
discriminacions per raó de sexe, amb la vista 
posada en assolir una societat amb equitat de 
gènere efectiva. L’elaboració d’aquest pla que 
s’inicia amb un ampli anàlisi de la realitat en 
matèria d’Igualtat de gènere al nostre poble 
s’allargarà fins al mes d’abril del 2021.

NOU IMPULS PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE A TIANA

25N Dia internacional per l’eliminació 
de la violència envers les dones.
Un any més des del l’Ajuntament conjuntament 
amb el Consell d’Igualtat s’han organitzat una 
sèrie d’actes i accions per tal de posar el nostre 
gra de sorra i acabar de mica  amb aquesta 
xacra social. 

“150 PARAULES PER UNES RELACIONS 
EN IGUALTAT”: Concurs de relats bianual 
que combina l’edició de vídeos breus i el 
concurs de relats amb l’objectiu de fer 
reflexionar especialment a la població jove 
sobre la violència masclista. 

ITINERARI FORMATIU EN MATÈRIA DE GÈNERE 
A L’INSTITUT TIANA: Durant el mes de novembre 
i desembre conjuntament amb la Cooperativa 
Candela es realitzaran diferents tallers i xerrades 
a l’institut Tiana, amb l’objectiu de promoure la 
igualtat i la prevenció de la violència de gènere. 

ACTES INSTITUCIONALS 25 N: A partir de 
les 18 h a la Plaça de la vila, ens podreu 
acompanyar a la lectura del manifest 
institucional del dia internacional de l’eliminació 
de la violència envers les dones i tot seguit 
acompanyar-nos a la xerrada sobre violència 
filioparental a càrrec de l’Associació Raices, 
entitat reconeguda i especialitzada en aquesta 
temàtica, tot sovint silenciada. 

JO, AMY PLATH - EL CONTE DE LES SABATES 
VERMELLES: L’Escola d’Adults Timó ens porta 
aquest espectacle de petit format que, a través del 
conte, dels textos de Sílvia Plath i de la biografia 
d’Amy Winehouse i d’altres, reflexiona sobre què 
fem i què no fem per aconseguir el consentiment 
de la societat. Una reflexió sobre l’hàbit, tan 
femení, d’anar contra la pròpia voluntat per ser 
acceptades, per mantenir l’estatus quo. 
Dijous, 26 de novembre a les 18.30 h 
a Can Riera. 

TALLERS de SEXUALITAT FEMENINA
També durant aquest mes de novembre 
s’inicia un cicle de 4 tallers virtuals, per a 
dones sobre sexualitat femenina. 
Aquest constarà d’1 taller al mes: 
salut sexual femenina, autoconeixement 
i sexualitat femenina, el camí cap al plaer, 
comunicació sexual i relacions 
de parella. 
El primer serà el dimarts dia 24 de 
novembre a les 18 hores. Ben aviat 
tindreu més informació a les xarxes 
socials i al web municipal www.tiana.cat
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Les concentracions de suport als presos polítics i exiliats es faran el primer dilluns 
de cada mes a les 20.00 h als jardins de la Biblioteca Can Baratau. 
ORGANITZA: ANC TIANA I ÒMNIUM CULTURAL.i

DIUMENGE 
1 DE NOVEMBRE

FESTA 
DE TOTS SANTS

ELS 
DIMARTS
De 7.00h a 14.00h 

Parc de l’antic 
camp de futbol  

Mercat 
setmanal. 

TOTES LES ACTIVITATS SON AMB AFORAMENT LIMITAT, PER TANT, CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

DIMARTS 3 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència telemàtica.
19.00 h Sala de Plens 
Ple telemàtic.

DIJOUS 5 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora del conte: Contes ferotges i altres criatures, 
a càrrec de Sherezade Bardají. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 

DIVENDRES 6 
17.30 h Biblioteca Can Baratau
El club de lectura infantil del gomet vermell: 
Malva lluna, d’Anna Punset, Santi Luján 
i Sara Luján. 

DIUMENGE 8 
De 10.30 h a 13.30 h Obrador de Melmelària 
(C. Sant Isidre, 13B) 
Taula de formatges i melmelades. 
Més informació i inscripcions a: 
melmelaria@gmail.com o al tel. 654 10 64 65
D’11.00 h a 13.00 h Plaça de la Vila 
Jocs gegants de fusta. 
S’accedirà amb grups reduïts i control d’accés.

DIJOUS 12 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Club du livre: Un pedigree, de Patrick Modiano. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente. 

ELS 
DISSABTES
De 10.00h a 14.00h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  DIVENDRES 13 

19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Bibliolab: Taller de subirrigació, 
a càrrec d’Smartions. 
Per a infants d’entre 6 i 11 anys. 

DISSABTE 14 
11.00 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora menuda: Les formigues també ballen, 
a càrrec d’Ada Cusidó. 
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.

DIJOUS 19 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: La galleda d’en Billy, 
a càrrec de Laura Asensio. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys.

DIUMENGE 22 
9.30 h Plaça de la Vila (punt de trobada)
Col·laborem amb la Marató de TV3: 
3a caminada per les masies de Tiana. 
Informació i inscripció als telèfons: 
664 28 86 65 i 697 85 36 84. 
Organitza: Escola d’adults Timó

12.30 h Parc del Doctor Mascaró
Acords: cicle de concerts en format petit, 
amb la presentació del nou disc On començo jo, 
de Gesamí Boada. 
Entrades a: www.entrapolis.com/organitzador/
ajuntament-de-tiana

DIJOUS 26 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Book’s club: The noise of time, 
de Julian Barnes. Coordina: David Requena.

DIVENDRES 27 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora del conte: Fàules de la Fontaine.
Cal inscripció prèvia, aforament limitat.
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Club de lectura: La gent d’Hemsö, 
d’August Strindberg. Coordina: Toni Sala.
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M’agradaria transmetre breument la intenció 
amb el que realitzem allò que anomenem 
pintar amb l’ànima.
“Allò que l’ésser humà origina, té en el seu entorn 
un efecte sobre ell.”

Aquestes paraules ens donen una responsabilitat 
que requereix canviar-se a si mateix, per tenir 
un altre efecte sobre el món, l’artístic, l’activitat 
que realitzem en la Llar de Persones Grans, 
pretén contribuir a la transformació d’allò vell en 
una cosa nova. També significa metamorfosi o 
creixement de determinades possibilitats latents. 
Ens renova en idees perquè la mirada, més ben dit 
el seu enfocament és únic. Si només busquem en 
l’àmbit material, la humanitat emmalaltirà cada 
vegada més. Quan una cosa renovada actua cap a 
l’exterior, genera conseqüències molt immediates, 
és per aquest motiu que plantem llavors noves, 
sabent que li donem força per a germinar, que 
significa futur.

El talent, sol estar tant en el centre, que cal 
aproximar-se i aprofundir, generalment és deixat 
en mans d’artistes genials i formats com a ofici.
A la llar, proposem exercicis pràctics, i donem 
indicacions que s’entenen com una invitació a 
indagar, des de si mateix donant resposta a través 
d’una imatge, que serveix de reflexió personal, 
que passa a ser compartida en finalitzar la classe. 

La història de l’art, els contes, el món mineral, 
vegetal i animal, les emocions, la dualitat, la ment, 
l’essència, els records, el present, tot es planteja i 
es resol en una petita obra d’art, que aspira a ser 
mirada, compresa, i compartida.

A les nostres trobades, m’agrada més dir-ho així, 
tot és creatiu, és nou, els recursos sorgeixen com 
una font i som rius en constant canvi. Tot el que 
succeeix és únic, perquè l’artístic no es deixa fixar, 
una vegada s’experimenta, en un mateix, veient 
que hi ha una saviesa en nosaltres que aflora de 
manera natural.

Proposem amb una intenció, contemplem 
amb una actitud diferent els dibuixos o pintures, 
esperant que ens revelin veritats que ens puguin 
il·luminar el camí de vida. Ens mou l’alegria 
de compartir en un espai segur i íntim, 
amb persones de confiança, on manifestem 
la nostra veritat.

El que vivim els dies que ens trobem ens fa 
avançar, mai finalitzar ni concloure, ens obre, 
ens fem preguntes... L’artístic és una qüestió 
del cor, que desitja per sobre de la pròpia obra, 
ser portador d’amor.

Rosa Mª Alconchel / Artterapeuta

PINTAR AMB L’ÀNIMA 
A “LA LLAR DE PERSONES GRANS - L’ESPLAI TIANA”

3a CAMINADA PER LES 
MASIES DE TIANA
Caminem per la Marató de TV3
L’Escola d’Adults Timó organitzarà diferents 
activitats per col·laborar amb La Marató de TV3, 
enguany dedicada a la COVID. 
El dia 22 de novembre està prevista la 3a 
caminada per les Masies de Tiana. 
Si la pandèmia ens ho permet, sortirem de la 
Plaça de l’Ajuntament a les 9.30 h, en grups 
reduïts i separats, i visitarem i coneixerem la 
història de les masies més antigues de Tiana. 
Si no és possible fer la caminada plegats, 
us informarem de la manera de realitzar-la 
i gaudir-la igualment.

Inscripció prèvia als telèfons: 
664 28 86 65 / 697 85 36 84, 

       @escoladadults.timo 

       @EA_Timo
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visctiana

@xavi_barroso

@pau.riba

@anapunset

@nelagoldendog @pattycarosi

@joanmartin_

@caaaarlius

@hortsdelalegria @avimingotiana

@oscarvertt

DIMARTS 3 DE NOVEMBRE 
 Mercat setmanal de 10 h a 12 h
 Casal de Tiana de 17 h a 19 h

DIJOUS 5 DE NOVEMBRE 
 Camp de futbol del Tiana de 17 h a 18.30 h
 Parc de l’Antic Camp de Futbol (Tubis) de 16.30 h a 18 h

DISSABTE 7 DE NOVEMBRE 
 Mercat dels dissabtes de 10 h a 12 h
 Carrer Sant Bru de 10 h a 11 h
 Parc de Can Puigcarbó d’11 h a 12 h

DIMARTS 10 DE NOVEMBRE 
 Mercat setmanal de 10 h a 12 h
 Llar d’avis de 17 h a 19 h

DIMECRES 11 DE NOVEMBRE 
 Associació de veïns de la Virreina de 17 h a 19 h

DIJOUS 12 DE NOVEMBRE 
 Parc Infantil dels Vessants de 17 h a 19 h

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE 
 Plaça de la Bòbila de 17 h a 19 h

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE 
 Plaça d’Antoni Gaudí de 10 h a 12 h

DIMARTS 17 DE NOVEMBRE 
 Mercat setmanal de 10 h a 12 h
 Casal de Tiana de 17 h a 19 h

DIMECRES 18 DE NOVEMBRE 
 DUETSPORTS de 8 h a 10 h i de 18.30 h a 20 h

DIJOUS 19 DE NOVEMBRE 
 Institut de Tiana d’11 h a 12 h
 Parc de l’Antic Camp de Futbol (Tubis) de 16.30 h a 18 h

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE 
 Mercat dels dissabtes de 10 h a 12 h

DIMARTS 24 DE NOVEMBRE 
 Mercat setmanal de 10 h a 12 h
 Llar d’avis de 17 h 19 h

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE 
 Camp de Futbol del Tiana de 17 h a 18.30 h

PARTICIPA I VOTA 

“Connecta’t i participa a: 
  decidim-tiana.diba.cat 
o acosta’t a algun dels punts de votació itinerants. 

Cinema a LA SALA ALBÉNIZ

50.000 €
MILLORA DE L’ARBRAT

 I enllumenat 
DEL Parc Dr. Barraquer

50.000 €

Escales de connexió 
al Carrer Verge del Pilar

40.000 €

CONNEXIÓ PEATONALITZADA 
ENTRE EL CARRER 

DE LES AIGÜES 
I EL CARRER DELS VESSANTS

60.000 €

INSTAL·LACIÓ D’UN PIPI-CAN 
I MILLORES EN L’ARBRAT 

DEL PARC D’ERNEST LLUCH 

60.000 €

Tiana amb els artisteS.
ESPAI DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 

DELS ARTISTES LOCALS 
AL WEB MUNICIPAL

5.000 €

PIANO 
A LA SALA ALBÉNIZ

20.000 €

PARc DE L’Antic camp 
de futbol (TUBBIES). 

MILLORES EN LES ÀREES 
DE JOCS INFANTILS

60.000 €

Bandes reductores 
de velocitat al passeig 

de la vilesa.

7.000 €

Prova pilot 

sensorial a carrers de Tiana.
CARRER LOLA ANGLADA

CARRER DEL CENTRE
CARRER ANSELM CLAVÉ

20.000 €

Tiana amb els emprenedors.
ESPAI DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
DELS EMPRENEDORS LOCALS 

AL WEB MUNICIPAL

5.000 €

11

ENTRE LES 13 PROPOSTES FINALISTES PER MILLORAR EL POBLE I DECIDEIX EN QUÈ 
INVERTIR 100.000 EUROS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A 2021.

DE desembre
FINS AL 15 1

Ampliació de l’Espai Social 
de l’Associació de Gent Gran 

i pensionistes de Tiana

30.000 €

2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12de la Il·luminació 

punts
de participació

Els punts de votació funcionaran, o no, segons 
la evolució de la pandèmia de la COVID19. 
En cas de suspensió o canvis informarem 
a les xarxes socials municipals.
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Per tal de seguir millorant recentment s’han 
instal·lat noves àrees de contenidors per a la 
recollida diferenciada de paper i cartró, envasos 
i vidre a diferents espais del municipi amb la 
finalitat d’apropar aquests punts de reciclatge 
a tots els veïns i veïnes. En total s’ha previst 
la col·locació de 9 noves àrees que suposen un 
increment d’àrees del 16%, passant de 54 a 63. 

Les noves àrees s’han ubicat als següents punts: 
Can Basora amb Riera de Tiana, Cals Frares amb 
Xirinacs, Onze de setembre, 16 cantonada amb 
Plaça Jordana, Creu de Terme amb Rafael Ballús, 
Santiago Rossinyol, 33 i Can Gaietà amb Camí Mig 
d’Alella. També està previst col·locar-ne dues més 
a la zona de Vessants II.

Cal recordar que les àrees de carrer estan 
destinades exclusivament a les fraccions paper 
i cartró, envasos i vidre. Les fraccions orgànica 
i resta es recullen a la porta seguint el calendari 
de quatre dies de recollida de matèria orgànica, 
dilluns, dimecres, divendres i dissabte i un dia 
per a la fracció resta, els dimarts. Cal treure el 
cubell a la porta entre les 20 h i les 22 h. Si no 
disposeu de cubells per participar del porta a 
porta els pots sol·licitar a l’Ajuntament i te’ls 
lliurarem sense cap cost.

Per residus de gran volum, mobles, poda, 
branques, caixes grans de cartró podeu trucar 
al telèfon gratuït de recollida de voluminosos, 
el 900 102 538 que realitza el servei de recollida 
a la porta i de manera gratuïta. 

També disposem del servei de deixalleria a la zona 
esportiva i obre de dilluns a dissabte de 9 a 13 h 
i de 16 a 19 h i el diumenge de 10 a 14 h. A més a 
més la deixalleria mòbil ens visita tots els dimecres 
a la tarda entre les 16 h i les 20 h i fa dues parades 
a dues zones diferents del nostre municipi 
(podeu consultar les parades al web municipal, 
a les xarxes socials o la revista mensual).

Al carrer també podeu trobar contenidors 
destinats a la recollida de l’oli de cuina usat, a la 
roba que ja no necessitem o a les piles, a més dels 
contenidors d’envasos, paper i cartró i vidre on 
només hi hem d’abocar aquests residus. 
És important que a cada contenidor hi llencem 
la fracció que toca ben seleccionada.

“T’HO 
POSEM 
MÉS 
FÀCIL”

OFICINA D’INFORMACIÓ AMBIENTAL 
93 395 51 07

Medi Ambient Tiana
@mediambienttiana
Mediambient.Tiana

Si teniu qualsevol dubte o pregunta entorn 
la recollida o la gestió dels residus domiciliaris, 
ens podeu contactar a l’Ajuntament o trucar 
a la Oficina d’Informació Ambiental per poder 
resoldre’ls. Recorda: T’ho posem més fàcil!

La situació en què ens trobem és absolutament 
extraordinària, i d’un temps cap aquí vivim amb 
incertesa els continus canvis i les renúncies a què 
ens veiem obligats a sotmetre’ns. Des de fa uns 
mesos patim una sensació de ruptura en el temps 
i això ens pot arribar a afectar l’estat d’ànim.

Que ens passa? Que sentim?
· Por al contagi o a ser transmissor i contagiar 
  a una altra persona. 
· Incomoditat a l’hora de treballar amb situacions    
  “inusuals”.
· Desconfiança respecte als altres.
· Dubtes sobre la informació que ens arriba 
  de diferents mitjans.

Com ens afecta?
A moltes persones aquesta situació els afecta 
d’una manera agreujada i es solen tenir quadres 
d’estrès que ens afecta a les nostres emocions 
(irritabilitat, impotència, tristesa, sensibilitat, 
angoixa... etc) i també estrès físic que es pot 
manifestar amb els següents símptomes:  
pressió al pit, insomni, mal de cap, contractures 
musculars, etc.

Què puc fer?
• CUIDAR LES NECESSITATS BÀSIQUES: Fer tots 
els àpats d’una manera sana i equilibrada, beure 
molta aigua i evitar excés de cafeïna o estimulants. 
Dormir les hores recomanades (aprox. 8 hores).
No cuidar les necessitats bàsiques posa en risc la 
nostra salut mental i física i compromet la nostra 
capacitat de cuidar dels altres.

• DESCONNECTAR: És fonamental el descans, 
però també tenir la ment i el cos ocupats en coses 
que ens agradin. És important estar informats 
sobre el que està passant, però sense intoxicar-
nos. Hem de racionar la informació tant dels 
mitjans de comunicació com de les xarxes socials.

• UTILITZAR LA VENTILACIÓ EMOCIONAL
 La competència personal i la fortalesa no són 
incompatibles amb sentir confusió, inquietud 
i sensació de descontrol. Compartir aquestes 
emocions amb algú ens pot ajudar a portar-les 
millor, no t’exigeixis més i si és necessari demana 
ajuda a un professional.

• VALORAR LA FEINA FETA
 Recordar que malgrat els obstacles o les 
frustracions, s’està complint una gran missió: 
contribuir a frenar la pandèmia i la crisi sanitària 
i econòmica. Reconèixer que el que estem fent 
tots plegats és una gran tasca per a la societat.

Com parlo de la situació 
amb els infants?
• Explicar la realitat de la situació actual de manera 
  breu i senzilla.
• Respondre als dubtes que puguin tenir, 
  amb naturalitat i sinceritat, però sense alarmisme.
• Explicar per què han de complir les mesures 
  de protecció.

COM EM CUIDO AQUESTA TARDOR?
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El juliol de 1936, fracassat a Catalunya el cop 
d’Estat de Franco, s’inicià un moviment que 
en pocs dies va fer que hi hagués Comitès 
revolucionaris a tots els pobles. A Tiana també. 
Pere Salarich i Riera, amb els anys conegut pels 
veïns com “l’home de les pedres i les rajoles” va 
ser un dels qui en va formar part des del primer 
moment. Tenia 37 anys, era paleta de professió i 
vidu. Militava a l’Esquerra Republicana 
de Catalunya i, sindicalment, a la CNT.

Carlos Maynar i Duplá era un dels estiuejants 
que aquells dies es va trobar atrapat pels 
esdeveniments a la casa d’estiueig. Aquest 
home era nascut a Saragossa i veí de Barcelona. 
Enginyer prestigiós, home de dretes i amic del 
fundador de Falange José Antonio Primo de 
Rivera, compartia amb Luís Buñuel, cineasta 
comunista i figura del moviment surrealista, 
l’afició per l’entomologia. 

De joves feien sortides al camp a la recerca i 
classificació d’espècies d’escarabats.

Pere Salarich i Carlos Maynar es coneixien de 
Tiana. Tenien una bona relació d’amistat i havien 
parlat sovint de política. Maynar li havia confessat 
la seva amistat amb el fundador de la Falange. 
Fins i tot havia intentat convèncer políticament a 
en Pere Salarich, cosa que no va aconseguir. 
És més, en Pere Salarich, iniciada la guerra, 
va participar activament al Comitè local fent 
guàrdies a les entrades de la vila. Ho feia armat 
d’un rifle “Remington” i un revòlver de “tambó” 
marca “Smith” que li va proporcionar l’alcalde i 
dirigent del Comitè Josep Roselló.
Salarich va actuar sempre d’acord amb el seu 
caràcter d’home afable i pacífic i va protegir el seu 
amic Carlos Maynar des del primer moment. Fins 
i tot el va ajudar a amagar una cunyada, monja a 
Mataró, sor Consuelo Coll. 

PERE SALARICH, UNA HISTÒRIA POC CONEGUDA 

També va aconseguir despistar quatre incontrolats 
arribats de Badalona que buscaven al capellà de 
les Carmelites, Mossèn Josep Roca, per a matar-lo. 
Salarich els va enganyar dient-los “que ja havien 
vingut uns altres abans i l’havien matat”.

En els primers dies de la revolució el Comitè de 
Tiana, per tal d’evitar que incontrolats de fora 
arrasessin l’Església, van decidir fer un simulacre 
d’incendi i cremar a la plaça uns quants bancs i 
unes quantes imatges. En Pere Salarich va tenir 
una participació destacada en l’acte de fer caure 
les campanes. Com ell mateix declararia va ser qui 
“las elevaba y más tarde las empujaba al espació”. 
El destí de les campanes era la foneria de la 
indústria de guerra per tal de fer-ne canons. 
Encara avui la façana de l’església parroquial de 
Sant Cebrià mostra els senyals d’aquella acció 
amb un notable esvoranc a la cornisa. 

A en Pere Salarich aquest fet de les campanes 
hauria de passar-li factura el 1939, un cop perduda 
la guerra. 

Els nacionals van entrar a Tiana el 27 de gener 
de 1939. El 28 d’Agost en Pere Salarich era 
detingut a casa seva pel caporal Leovigildo Solá 
Rubiales, comandant del “puesto” de Tiana 
de la Guardia Civil. L’havia denunciat Joaquin 
Giró, cap del Servei d’Investigació de la Falange 
local. L’acusació era per l’afer de les campanes 
i per “actividades marxistas”. Va anar a parar a 
la Presó Model de Barcelona, a disposició de la 
justícia militar. El 20 de Setembre la “Auditoría de 
Guerra del Ejército de Ocupación” (així és com 
s’autoanomenaven els nacionals) anunciava en 
un escrit que obria un sumaríssim d’urgència 
-el 14545- contra Pere Salarich.

En aquest sumari hi van declarar el nou alcalde, 
Joan Nolis, el fuster Sebastià Vilaró Valls i el 
comerciant Albert Abelló. Tots ells van destacar 
que coneixen Pere Salarich i que sempre es va 
manifestar contra els actes de violència i els 
assassinats. Finalment, el 16 de novembre de 
1939, Salarich va haver de fer front a un Consell 
de Guerra. La petició fiscal era de 12 anys i un dia 
de presó. L’aute-resum de l’instructor s’alineava 
més amb els continguts de la denúncia dels 
falangistes que amb els matisos favorables que 
havien destacat Nolis, Vilaró i Abelló. Tot feia 
presumir una condemna segura i dura.

Però en la vista del judici va ser cabdal el 
testimoni de Carlos Maynar. 

Aquest va relatar al Tribunal militar, amb pèls 
i senyals, l’ajut que va tenir de Salarich per a 
salvar la seva vida i la manera com va despistar 
els incontrolats. També va explicar com en Pere 
Salarich es va enfrontar, en una altra ocasió, a 
un grup de facinerosos que anaven en un cotxe 
a saquejar la finca de Can Sentromà, propietat 
d’Epifani de Fortuny, baró d’Esponellà. Deia 
Maynar que Salarich els va fer aturar, a l’alçada de 
la farmàcia, i els hi va dir: “a robar os marchaís a 
otro lado o habreís de pasar por encima de mi”. 
El relat de Maynar també feia esment que 
Salarich va ajudar a evacuar de Tiana la monja 
carmelita Isabel Maria de los Angeles -de seglar 
Maria Furquet Santamaria- germana del qui fou 
secretari de l’Ajuntament. El tribunal militar li va 
demanar la pena de dotze anys i un dia de presó. 
El van absoldre.

Malgrat l’absolució, de manera sorprenent i 
contra tota lògica, la sentència ordenava que la 
Inspección General de Campos de Concentración 
estudiés si calia algun tipus d’acció punible contra 
Pere Salarich. La denúncia dels falangistes locals 
pesava molt i li encolomaven, a més de llençar 
daltabaix les campanes de l’església, la crema 
d’imatges religioses, la crema del convent de les 
Carmelites, del de les Franciscanes i l’acusaven de 
ser un “entusiasta de los rojos” amb militància, a 
més d’ERC i la CNT, al PSUC. Per tot això, Salarich 
hagué de continuar pres a la Model fins que el 4 
d’abril de 1940 va arribar l’ordre d’alliberar-lo.

Quan va sortir de la presó, en Pere Salarich va 
tornar al poble on, com és conegut, va continuar 
fent la seva vida sense cap mena de complicació. 
A Tiana en Pere Salarich és conegut i recordat, 
sobretot, per la generosa proliferació de les 
seves “pedres i rajoles”, encimentades en 
façanes, fonts i llocs rellevants del poble. 
Va morir l’any 1986. Tenia 87 anys.

Respecte al seu amic, Carlos Maynar també va 
continuar estiuejant a Tiana. Almenys fins al 
1946 consta com a soci del Casino. Els anys 60 va 
ser depurat pel franquisme com a funcionari i 
després rehabilitat. En el seu vessant d’entomòleg 
va destacar com a estudiós dels coleòpters 
cerambícids (escarabats amb llargues antenes). 
Ja jubilat, Maynar va retornar a la seva natal 
Saragossa i fou un dels fundadors de l’Associació 
Europea de Coleopterologia. Va morir el 1992, 
als 92 anys.

Article escrit per Enric Canals
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Can Riera per a la cultura

La cultura és la columna vertebral d’un poble viu 
i educador. Tiana és bressol cultural d’artistes de 
totes les disciplines. L’art i el talent que ens identifica 
dibuixa la vila d’art i cultura oberta al Mediterrani 
que volem ser. La música, el teatre, el circ, les lletres, 
la dansa, la veu, la fotografia o les arts plàstiques 
tenen els seus referents al poble. I amb tots ells 
cal fer el projecte comú que Tiana necessita per 
retornar-li la riquesa cultural. Perquè en la cultura 
reposa la identitat dels pobles. 
Aquest pòsit creatiu necessita eines i espais per a 
desenvolupar-se, per a créixer, i necessita també 
símbols que el representin. L’any 1978, l’Ajuntament 
de l’alcalde Josep París compra el Casal de Tiana, amb 
la Sala Albéniz. L’any 1998 l’Ajuntament de l’alcalde 
Ferran Vallespinós inaugura la biblioteca, llargament 
reclamada. Fa massa anys que el consistori no 
inverteix en l’estructura que li cal al teixit artístic 
i cultural. Vam perdre la Catequística. Hem deixat 
a mig fer la sala d’exposicions Casa de la Punxa i la 
sala Sant Jordi. Vam perdre pel camí el museu Lola 
Anglada i, amb ell, hem deixat perdre la casa de la 
Palmera. I el projecte cultural d’arranjament del parc 
Mascaró també ha quedat en un calaix. 

Cal no perdre la memòria institucional. 
Cal mantenir el fil de la història engegada per 
la mateixa institució, representada en la figura 
dels alcaldes Ester Pujol, Emili Muñoz i Ferran 
Vallespinós, que donen Can Riera al poble i repensen 
la masia per ser un dels símbols del teixit cultural 
tianenc. El desconeixement no pot malmetre la feina 
feta fins ara, al llarg de 16 anys, per tres equips de 
govern diferents.
No podem seguir instal·lats en la provisionalitat, 
ara no podem perdre can Riera. El món de la 
cultura tianenc és massa important i fa massa 
anys que espera.

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

Comença l’elaboració 
del Pla d’Igualtat! 

Una de les temàtiques que més ens 
preocupen a ERC Tiana són les polítiques de 
gènere i igualtat, ja en el nostre programa 
electoral de les passades eleccions municipals 
hi havia forces propostes d’aquesta matèria.

Un dels principals punts a destacar va 
ser l’elaboració i implementació del Pla 
d’igualtat de Tiana.

Un cop entrem a govern ens trobem amb 
uns pressupostos prorrogats amb una partida 
destinada a igualtat insuficient per a poder 
portar a terme les polítiques d’igualtat que 
creiem necessàries per al poble.

El Consell d’Igualtat porta molta feina feta, 
sobretot amb el protocol de prevenció de 
violències masclistes en l’entorn d’oci nocturn. 
El Consell sempre ha mostrat la predisposició 
per treballar i tirar endavant les propostes 
però els components no tenim ni l’expertesa 
ni els coneixements, ni el temps suficient per 
elaborar el Pla d’Igualtat.

Per això s’ha fet necessària la contractació 
d’una consultora que serà l’encarregada 
d’elaboració implementació i seguiment 
de l’esmentat Pla.

La consultora escollida és la Fundació SURT 
i la previsió és que a l’abril del 2021 el Pla 
estigui finalitzat.

Encoratgem a totes les persones que tinguin 
inquietuds en els temes de gènere i igualtat 
que participin en el Consell, només entre 
totes aconseguirem que la Igualtat no sigui 
una quimera sinó una realitat. 
Hi ha molta feina a fer.

La identitat d’un poble

En aquests temps que ens han tocat viure 
es fa més necessari que mai la solidaritat i la 
cooperació entre persones, remant plegades en 
la mateixa direcció per guanyar-se un futur millor 
sense deixar a ningú enrere. Qui no té un veí, un 
familiar... que ho està passant malament degut 
a aquesta crisi i que necessita de la nostra ajuda 
o simplement del nostre suport encara que sigui 
emocional?

És aquí on radica la identitat d’un poble. 

Sortir, ens en sortirem però com? depèn de totes 
i tots nosaltres. No cal mirar enrere, cal afrontar 
les adversitats enfortint la resiliència per seguir 
projectant el futur.
El Partit dels Socialistes de Catalunya està al teu 
costat i present diàriament des de la dedicació i la 
proximitat personal. Per nosaltres l’important és 
Tiana, creant esperança i futur en uns temps que 
vindran convulsos. Estem preparats i preparades 
per afrontar-lo tot i saber, que no serà fàcil.

Més justícia social, més feminisme, més ecologia, 
més futur, s’aconsegueix treballant colze a colze, 
oferint la mà a aquell, a aquella que ho necessita 
i també amb grans acords de poble. Des de la 
humilitat i perseverança que es requereix per tractar 
les coses que ens preocupen a totes i a tots.

En aquesta segona onada, ens necessiten els 
nostres comerços, les nostres empreses, les famílies. 
Ens necessiten implicats i implicades des de 
l’ajuntament i als ciutadans i ciutadanes d’aquest 
poble, perquè darrera de cada llar, de cada negoci, 
hi ha una família, hi ha una història de vida. 

Els i les socialistes volem ajudar als nostres 
restauradors i comerços per això, vam acordar i 
es van impulsar en Junta de Govern una sèrie de 
mesures d’urgència per pal·liar les restriccions de la 
pandèmia aprovades per la Generalitat. Entre elles, 
el retorn del cànon d’octubre ja cobrat als lloguers 
dels locals de titularitat municipal. 
Així mateix, aquesta mesura es podria prorrogar 
durant el mes de novembre i desembre en funció 
de l’evolució de la pandèmia.
No esteu soles. No esteu sols. Ens en sortirem.

tiana’t

Can Riera

Un dels projectes que volem dur a terme és la 
reforma i l’habilitació de Can Riera. Ens hem 
trobat que el projecte tècnic existent és molt 
car i pensem que no és viable des del punt 
de vista financer. 

El projecte que defensem té un cost molt més 
baix, cosa que ara ens permetrà racionalitzar 
molt millor les despeses i més davant de 
l’agreujament de la crisi econòmica que estem 
iniciant, causada per la Covid 19. Creiem que 
l’obligació del govern és optimitzar els recursos 
tant com sigui possible a més de vetllar i calcular 
molt bé on, com i en què s’inverteixen els diners 
dels contribuents. 

La reforma de Can Riera complirà amb la 
normativa d’accessibilitat i posarà a disposició 
del poble una sala polivalent i multicultural 
a la planta baixa, com ja fa anys que es va 
demanant i es disposarà, també, d’unes 
oficines al primer pis per cobrir necessitats 
en l’àrea Social. 

Aquest és un projecte pensat en les necessitats 
reals del poble i per donar utilitat a un espai 
infrautilitzat, i alhora tenint en compte les 
característiques tècniques del lloc i del 
pressupost que aquesta infraestructura suposa. 

Estem ben lluny de voler fer despeses que no 
siguin del tot necessàries, la nostra prioritat és 
vetllar pel benestar del poble. No som com el 
govern espanyol, que en temps de pandèmia ha 
signat un contracte de 2.000 milions d’euros per 
a la construcció de 348 tancs de guerra, gastant 
més diners en armament que en salut pública. 

Estem convençuts que el projecte de Can Riera 
que defensem és el més racional i el més 
equilibrat tècnicament i monetàriament, atès 
que dóna resposta a les necessitats del poble a 
un cost molt inferior que l’anterior.

+34 682 441 547@juntstiana                   

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana



TELÈFONS D’UTILITAT

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

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

els 7 dies de la setmana.

600 00 22 33
DIRECTE A L’AJUNTAMENT
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA NOVEMBRE 2020

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 les 9.00 h fins les 21.00 h inclosos diumenges i festius.

Farmàcia TOURÍS  Rambla del Turó, 10 · Montgat · T: 93 469 00 45
Farmàcia CAPDEVILA  Passeig de la Vilesa, 8 · Tiana · T: 93 465 53 02
Farmàcia CIRICI  C. Riera Sant Jordi, 14 · Montgat · T: 93 469 11 87
Farmàcia ESPINÀS  Camí Ral, 3 · Montgat · T: 93 469 17 50
Farmàcia MAQUA  C. Lola Anglada, 30 · Tiana · T: 93 395 27 06
Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56 · Montgat · T: 93 469 08 86

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

TIANA
MEDI 
AMBIENT

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

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 4 DE NOVEMBRE
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 11 DE NOVEMBRE
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 18 DE NOVEMBRE
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 25 DE NOVEMBRE
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
ESPINÀS

2 3 4 5 6 7 8
MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI MAQUA MAQUA

9 10 11 12 13 14 15
BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

16 17 18 19 20 21 22
TOURÍS CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA TOURÍS TOURÍS

23 24 25 26 27 28 29
CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU CAPDEVILA CAPDEVILA

30
CIRICI
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