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DANIEL CAMPOS,
un jove poeta 
de la fusta i el metall
En Daniel té 17 anys i ja té el seu propi negoci 
dedicat al disseny, construcció i restauració de 
mobles de fusta, el Taller del Daniel. De tota la 
vida de Tiana, va anar a l’escola Lola Anglada 
i després a l’Institut de Tiana. Quan era més 
petit amb el seu pare ja construïa mobles 
i taules i li deien que tenia un do. En un 
projecte d’institut va crear una làmpada amb 
suport de fusta que a la vegada funcionava 
amb bateries de carregador de mòbils. 

Transmet la passió amb les seves paraules 
quan m’explica els seus projectes, i li pregunto 
com va sorgir aquesta afició i ara feina. 
“Vaig entrar al món de la fusta perquè els 
meus pares volien una taula per a la meva 
habitació, vam buscar un taller de fusteria 
local i li van ensenyar el que jo havia fet. 
Vaig entrar a treballar d’aprenent durant 
un estiu i amb el que vaig estalviar em vaig 
comprar les millors eines del mercat i vaig 
començar amb 16 anys el meu negoci”. 

Va ser just l’estiu després de finalitzar l’institut 
quan va començar amb El Taller del Daniel 
m’explica, “al principi necessitava moltes 
hores per fer un projecte i fer molts mobles 
per omplir les xarxes socials i començar 
a vendre, m’hi estava 10-12 hores”. 

MILLOREM TIANA

Vivim en una vila que estimem i de la qual ens 
sentim orgulloses, però també és cert 
que tenim moltes qüestions pendents. 
En aquestes pàgines trobareu la presentació d’un 
pla d’inversions de més de 3 milions d’euros per 
executar més d’una vintena d’actuacions durant 
aquests propers mesos. 

Les inversions que presentem no són a l’atzar, 
sinó que busquen solucions als problemes 
actuals i van en benefici de la vila i dels seus 
veïns i veïnes, i busquen invertir en la mobilitat 
sostenible i accessible, la transició energètica, 
la seguretat o l’atenció a les persones i la millora 
dels serveis.

Amb aquest gran paquet d’inversions 
millorarem equipaments i la qualitat de 
l’entorn urbà de la vila. I, a més a més, seguirem 
impulsant la mobilitat sostenible i les accions de 
lluita contra l’emergència climàtica, que són grans 
prioritats de l’equip de govern en el seu camí de 
posar les bases de la Tiana del 2030.  

Així, en els propers dies i mesos, Tiana veurà com 
s’executen un gran paquet de projectes destinats 
a millorar la vila i atendre amb més i millors 
serveis a les veïnes i els veïns. 

Marta Martorell Camps, Alcaldessa.

Ara, em diu que ja ha après a optimitzar el seu 
temps de treball i ho combina amb el seu dia 
a dia, es lleva entre 6 i 7 del matí, ja que està 
estudiant un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de 
mecanització, però en referència a fresadores, 
torneria i soldadura, puntualitza. “Després de 
dinar, descanso, faig una mica d’exercici i em 
poso a fer feina, acostumo a treballar unes tres 
hores al dia, de moment tampoc tinc tanta 
demanda. Treballo ràpid i optimitzant el temps, 
sense parar-me”. Destaca que “una de les 
coses que més m’empipa és treballar lent i ser 
desordenat, de petit ho era, però ara he après 
a ser més professional”. Recalca també que 
sempre ha comptat amb el suport dels seus pares.

Vull saber que és el que li agrada més d’aquest 
ofici d’artesania i em diu que el “que m’atrau 
més és veure com d’unes fustes que 
potser llençaries o que tenen molts anys 
es transformen en un moble amb un valor 
econòmic i sobretot sentimental per mi com 
a artista, un procés on li he dedicat hores, 
corregit errors i millora’t defectes”. 

Ens posem a parlar del sector internacional del 
moble i la fusteria, “evidentment que és més 
econòmic comprar a una multinacional del 
moble, però un artesà et donarà el moble 
que tu vulguis, de la forma que tu t’agradi, 
dissenyat per tu i amb un tracte directe, i això 
una empresa gran no pot arribar a donar-ho 
directament al client. Crec que és una cosa 
que s’ha de valorar”. 

Per acabar li pregunto com es veu en el futur, 
tan sols té 17 anys i té tota una vida per endavant, 
“m’agrada sempre ser optimista i vull seguir 
dedicant-me un temps a l’artesania del moble 
i anar estalviant per obrir en un futur una altra 
empresa en un mercat més global, que arribi a 
més gent. També m’agradaria treure’m alguna 
enginyeria universitària”. 

Quin missatge t’agradaria dirigir als teus veïns i 
veïnes de Tiana? “Tiana és un poble amb molta 
història i molt bonic, quan obro la finestra i hi 
veig tot el poble m’entra la inspiració a seguir 
treballant i seguir fent obres d’art, ja que Tiana 
és una obra d’art”. 

Si voleu veure els seus treballs i demanar-li algun 
encàrrec podeu contactar amb ell a través del 
seu Instagram: @el_taller_del_daniel i per mòbil 
al 691 52 90 02. 

Moltes gràcies Daniel i desitgem que segueixis 
amb aquesta empenta. 
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MENGEM SA
ES IMPORTANT PER A TU LA SALUT DELS 
MENUTS I MENUDES DE LA CASA?

Una de les preguntes que més repeteixen els 
joves de la família és “Què hi ha per dinar avui?”. 
Depenent de la nostra resposta, pot haver-hi a 
continuació un entusiasta “Mmmm, que bo!” 
o un decebut “No m’agrada...”.

No obstant, si bé és important gaudir dels 
àpats, ho és més encara que aquests siguin 
sans, equilibrats i variats, ja que una alimentació 
saludable redueix significativament el risc de patir 
algunes malalties greus amb el pas del temps.

Per això, us oferim a continuació alguns consells 
per tal d’aconseguir una nutrició adient i, molt 
possiblement, millorar l’acceptació d’alguns 
aliments que no els agraden tant.

• Feu servir les normes que aconsella 
“La guia per menjar bé”
- 5 racions al dia entre fruites i verdures
- 3-4 racions de carbohidrats
- 3 racions de làctics
- 2 racions de proteïna animal
- Llegums i peix com a mínim 2-3 cops 
per setmana

• Consum esporàdic d’aliments ensucrats, 
sucs, refrescs i aperitius
• Dinars i sopars equilibrats: 
- La meitat ha de ser hortalissa
- Una quarta part, carbohidrats
- L’altre quart, proteïna 
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• Esmorzars complets, que es poden dividir 
  en dos àpats:
- Un làctic
- Un carbohidrat
- Fruita

• Sigueu raonables amb les quantitats i eviteu 
per damunt de tot picar fora d’hores. 
No sempre que els infants diuen que tenen 
gana, la tenen realment. De vegades només 
és avorriment, o ganes de menjar perquè 
els agrada.

• Eviteu plats precuinats i menjar ràpid.
- La beguda habitual per acompanyar els àpats 
i treure la set ha de ser l’aigua.

• Seieu tots plegats a casa un dia que tingueu 
temps i confeccioneu uns menús tot seguint 
aquestes recomanacions:
- Tingueu a mà sempre la guia per menjar bé 
i feu-la servir per elaborar els menús.
- Sigueu realistes a l’hora de pensar els menús. 
Per exemple, si sabeu que arribeu tard a casa al 
vespre i no teniu temps de cuinar àpats elaborats, 
penseu plats senzills i ràpids de preparar, 
però equilibrats.

• Si els infants es queden a dinar al menjador 
de l’escola, combineu-hi els sopars de manera 
que cada dia hi hagi les racions adients diàries 
de cada grup d’aliments. Per exemple, si el 
primer plat a l’escola ha estat pasta o arròs, 
al sopar hi haurem de posar hortalisses com 
a plat principal.
- Feu una de freda i una de calenta: si el primer 
plat no ens agrada gaire, posem un segon que 
sigui més atractiu.
- Pacteu el menú amb els infants: acceptaran 
millor un pacte que una imposició.
- Feu la compra segons el menú que elaboreu.
- Pengeu el menú a la cuina, a un lloc ben visible, 
perquè tothom es vagi fent a la idea del que toca.

• Quan sigui possible, i en funció de l’edat dels 
infants, animeu-los a participar en la preparació 
dels àpats.
- Sempre que es pugui, mengeu en família.
- Durant els àpats desconnecteu la televisió i 
deixeu els mòbils a banda. Aprofiteu per xerrar 
i compartir les experiències del dia!

Bon profit!
Pilar Esteras  
Infermera pediàtrica del CAP Martí i Julià

QUÈ REIVINDIQUEM EL 25 DE NOVEMBRE? 
La convocatòria de celebració del 25 de novembre 
com a dia contra la violència masclista, va ser 
iniciada pel moviment feminista llatinoamericà 
l’any 1981, en commemoració de la data en la que 
van ser assassinades per motius polítics, l’any 
1960, les tres germanes Mirabal (Patria, Minerva 
i María Teresa) a la República Dominicana, per 
encàrrec del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
L’any 1981, en el transcurs del Primer Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe, es va 
escollir aquesta data com 
el Dia internacional de la No-violència contra 
les dones, en memòria a les tres germanes. 

L’any 1993, l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va aprovar la declaració sobre l’eliminació 
de la violència envers les dones, en la que defineix 
el terme com:
“tot acte de violència basat en la pertinença 
al sexe femení que tingui o pugui tenir com 
a resultat un dany o patiment físic, sexual o 
psicològic per a la dona, així com les amenaces 
d’aquests actes, la coacció o la privació 
arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen 
en la vida pública com en la vida privada”. 

El cas de les germanes Mirabal és un exemple de 
terrorisme d’estat i de violència contra les dones.
Les violències de gènere estan presents en el 
nostre dia a dia i són fruit de la societat patriarcal 
que sotmet a les dones al seu mandat.

Una forma molt gràfica d’entendre les violències 
masclistes és la teoria del triangle de la violència 
que identifica tres tipus de violències, i sosté 
que el fenomen té una estructura similar a la de 
l’iceberg, ja que a la part inferior de la part visible 
sempre hi existeix una part molt més gran que es 
manté oculta.

D’acord amb el triangle, existeix la violència 
directa, cultural i estructural. La violència més 
visible i reconeixible la trobem en la part superior 
de l’iceberg i és la directa, mentre que les que es 
mantenen submergides i invisibles són molt més 
nombroses i són les culturals i estructurals.

Les Dades ICD (Institut Català de les Dones) 
del novembre de 2020:
-Víctimes mortals: 10+1 homicidi vinculat (en aquest 
cas, una menor va ser assassinada junt amb la seva 
mare). Una dada molt alarmant, ja que a l’estat 
espanyol s’han comès 40 assassinats de dones 
víctimes de la violència masclista. Entenem que 
Catalunya representa el 25% de les víctimes de 
l’estat espanyol.
 Mutilació genital: 7
 Matrimonis forçats: 16
 L’edat més habitual entre les dones assassinades 

  és la forquilla dels 41-50 anys amb un 40%.
 En la meitat dels casos, l’agressor era la parella.
 En el 90% dels casos no hi havia denúncia prèvia.
 Els mesos de gener i maig són els més crítics.
 Durant el confinament han augmentat les 

  denúncies un 75%. D’aquest percentatge un 
  73% ha estat per part de la víctima, 6% per part 
  dels professionals i 21% persones de l’entorn 
  (aquesta dada última és molt important, 
  ja que mostra com les persones assumeixen 
  la corresponsabilitat en matèria de violència 
  masclista).

Queda molta feina a fer i aquest any llegirem el manifest amb les companyes d’Aspasmoti, 
volem aprofitar el 25 de novembre per denunciar la doble discriminació que pateixen 

les dones amb discapacitat, pel fet de ser dona i per la mateixa discapacitat.
LES DONES AMB DISCAPACITAT TAMBÉ EXIGIM I LLUITEM PER LA IGUALTAT 

DE DRETS I OPORTUNITATS PER A TOTES LES DONES.



EL CLUB ESPORTIU FESTRI 
TIANA COMENÇA UNA 
NOVA TEMPORADA
Ja tenim preparada la nova temporada de 
l’extraescolar de triatló per a edats infantils i també 
per a adults. T’oferim una varietat d’esports en una 
mateixa activitat. Podràs nedar, córrer i anar amb 
bicicleta per mantenir el cos actiu i, divertir-te fent 
un esport individual treballant en equip.
Tenim diferents horaris i nivells que s’adaptaren 
a les teves necessitats. 
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TRIATLÓ INFANTIL I ADULTS
HORARI I DIES D’ENTRENAMENT:
Atletisme: divendres de 17.30 h a 18.30 h 
(de 6 a 10 anys), dimecres de 19.00 h a 20.30 h 
i divendres de 19.00 h a 20.30 h 
(a partir d’11 anys i posteriors).  
Natació: dimarts i dijous de 18.30 h a 19.15 h 
(de 6 a 10 anys) i de 19.15 h a 20.30 h 
(a partir d’11 anys i posteriors).
Ciclisme: divendres de 17.30 h a 18.30 h 
(de 6 a 10 anys) i dissabte (2 al mes) 
de 9.30 h a 11.00 h 
(a partir d’11 anys i posteriors).

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA ON ES REALITZA:
Duet Sports Tiana Jordi Marí: 
Natació per a totes les edats.
Parc tramvia Tiana: 
Atletisme i ciclisme (de 6 a 10 anys).
Platja del Cristall de Badalona: Atletisme i ciclisme 
(a partir d’11 anys i posteriors).

EDATS DELS PARTICIPANTS:
Obert a totes les edats a partir dels 6 anys.

PREUS PER ACTIVITAT:
De 6 a 10 anys: 45 €/mes + 50 € matrícula.
D’11 a 14 anys: 55 €/mes + 50 € matrícula.
A partir de 15 anys: 60 €/mes + 50 € matrícula

CONTACTE:
David Vergés Martínez · T. 697 75 54 14 
escolafestritiana@gmail.com

Si tens 6 anys o més, vine a fer una prova 
gratuïta amb nosaltres.

EN MARXA LA CREACIÓ DE LA WEB D’ARTISTES 
I EMPRENEDORS/ES, UN DELS PROJECTES 
GUANYADORS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
El passat mes de març es va tancar la primera 
edició dels pressupostos participatius de Tiana. 
Arrel d’aquest procés 4 projectes es faran 
realitat els pròxims mesos gràcies al vot dels 
tianencs i les tianenques. 

Un d’aquests projectes sorgeix arran de la 
proposta de dues vilatanes que van creure 
necessari apostar per la necessitat de realçar als/
les artistes i emprenedors/es del municipi. Les 
propostes “Tiana amb els emprenedors” i “Tiana 
amb els artistes” van tenir molt suport entre els 
participants al procés i, finalment, van resultar ser 
dues de les iniciatives guanyadores.

Després del treball conjunt amb els/les 
tècnics/ques municipals es va concloure que una 
manera de donar a conèixer aquests dos sectors 
podia ser la creació d’una web conjunta on tots i 
totes poguessin presentar-s’hi i visibilitzar la feina 
que fan. 

Des de l’Ajuntament estem treballant en la creació 
d’aquesta web i demanem a tots aquells/es que 
hi vulguin ser inclosos/es, que enviïn un correu 
electrònic a blancomg@tiana.cat abans del 20 
de novembre perquè se’ls indiqui la informació 
que necessitem per donar contingut a la web 
i fer-la pública. 

MOLT APRECIATS SOCIS I SÒCIES DE L’AULA 
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA TIMÓ 
En el moment de redactar aquest article 
falten uns dies per arribar al mes de novembre 
i encara tenim la incertesa del que passarà 
amb la reobertura de la sala Albéniz. 
Esperem amb delit que ja en puguem gaudir i 
que tota la programació es pugui realitzar amb 
total normalitat.

La tardor amb el seu bonic color ens obrirà tot un 
ventall de conferències de temàtica diversa i, si la 
situació sanitària segueix pel bon camí, seguirem 
fent les trobades presencials.

El dia 4 de novembre, a la sala Albéniz, rebrem a 
Jordi González, professor d’art de la Universitat 
de Barcelona que ens recrearà el món polifacètic 
de l’artista empordanès més universal. El títol de 
la conferència serà: Dalí pintor, Dalí escriptor, 
Dalí actor.

Si voleu contactar amb nosaltres: 
ho podeu fer a través 

de la nostra pàgina web: 
htpp: //www.tiny.cc/aeutimo 

al correu: 
aulauniversitariatimo @gmail.com 

o al telèfon: 686 17 40 06

D’aquest tema tan visual i artístic, passarem el 
dia 11 de novembre a un que ens farà reflexionar 
i reviure un fet històric contemporani a tots 
nosaltres. El conflicte dels Balcans: com es 
construeix una guerra és el títol de la conferència 
que ens donarà el periodista i reporter de TV3 
Francesc Lozano, a la sala Albéniz.

De la història a la biologia. Així, el 18 de novembre 
a la biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat, Joan 
Jofre, microbiòleg i professor emèrit de la 
Universitat de Barcelona ens explicarà el que 
passa amb els milions de microbis que cadascú 
de nosaltres allibera al medi aquàtic de manera 
diària. El títol: Aigües residuals municipals: 
sanejament i reutilització. 
Aspectes microbiològics.  

El dia 24 esperem recuperar la conferència que 
teníem programada pel dia 30 de setembre i 
que per motius que ja hem explicat en diverses 
ocasions no es va poder realitzar. 
Hem de celebrar els 10 anys de l’Aula!

El periodista Enric Canals, i a la sala Albéniz, ens 
recrearà aspectes tianencs. Tiana en el rerefons 
de la mort d’Enric Granados.

Totes les conferències es faran a les 18.30 h. 
Mantenim informats a tots els socis dels canvis 
que es puguin donar al llarg d’aquests dies. 
Animem a tots els amics tianencs i tianenques 
que coneguin la nostra aula. Aquesta està oberta 
a totes les persones que tinguin lliure el dijous a 
la tarda. Per assistir a una conferència de manera 
esporàdica cal pagar 5€.
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ARRIBA LA FINAL DEL 17É CONCURS DE MÚSICA JOVE
MARESMUSIC 2021
El jurat ha deliberat i triat els 5 projectes que 
passen a la fase final.
El concert de finalistes es realitzarà el 13 de 
novembre a Montgat.
Èxit de participació i de propostes presentades 
aquest 2021.

Maresmusic, el concurs de música jove organitzat 
pels ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, 
Vilassar de Mar i Tiana, arriba a la fase final 
d’enguany. Després del procés d’inscripció el 
jurat ha deliberat i dona pas als 5 seleccionats per 
actuar a la final el proper 13 de novembre a la Sala 
Pau Casals de Montgat. 

En aquesta final, es recupera el format 
presencial del 2019 on podrà assistir el públic 
i atorgar un dels premis per votació popular.

Tot i les dificultats de la pandèmia, aquest any ha 
estat un èxit de participació, l’any amb més
propostes presentades per a concurs. Amb més 
presencia digital i reprenent actes presencials. 
Com les jornades de formació, amb la xerrada 
sobre serveis de mobilitat internacional impartida 
pel Consell Comarcal del Maresme. 

S’han presentat 30 projectes de tota la comarca, 
dels quals 17 han estat validats pels tècnics 
dels ajuntaments i 5 d’ells passen a la final. 
Es poden escoltar totes les propostes 
presentades al web de maresmusic: 
http://maresmusic.cat/projectes-2021/

Tanmateix, és l’any amb més diversificació 
de municipis del Maresme, els grups presentats
enguany representen aquestes poblacions: 
Cabrils, El Masnou, Vilassar de Mar, 
Vilassar de Dalt, Tiana, Montgat, Premià de Mar, 
Mataró, Canet de Mar, Alella, Cabrera de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres, Argentona 
i Arenys de Mar.

El jurat que ha seleccionat els finalistes són: 
Tori Sparks (artista americana afincada a
Catalunya), Marc Lopez (músic montgatí intèrpret 
de bandes com Zephyr Bones) i Joan Tarragó 
(Booker i programador d’Aupamusic).

Els 5 finalistes de 2021 són:
- Beatneeks (El Masnou)
- Gattari (Tiana) 
- Nene (Cabrils) 
- Palmera (Vilassar de Mar) 
- Whale Trip (Premià de Mar)

Beatneeks

Gattari

Nene

Palmera

Whale Trip

NOVA EDICIÓ 
DE LA FIRA 
DE SEGONA MÀ 
La fira de 2a mà es portarà a terme el 
diumenge 21 de novembre en el marc de la 
setmana de la prevenció de residus.

Una nova edició de la fira de 2a mà arriba a 
Tiana el diumenge 21 de novembre al Parc de 
l’Antic Camp de Futbol de 10.30 h a 14.00 h.

S’ofereix la possibilitat d’intercanviar o vendre 
objectes usats que es trobin en bon estat, 
però que el seu propietari ja no els hi dona ús.

Tothom qui estigui interessat a participar 
s’haurà d’inscriure via la seu electrònica 
o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de l’1 al 15 de novembre.

Per poder participar a la Fira de 2a Mà, 
serà necessari complimentar la butlleta 
d’inscripció i realitzar el pagament 
corresponent.

També podeu fer la sol·licitud via 
correu electrònic adjuntant el formulari 
d’inscripció a la fira correctament omplert a:  
firasegonamatiana@gmail.com

MÚSICA I DANSA PER 
A TOTHOM! TINGUIS 
L’EDAT QUE TINGUIS!
Podem pensar que quan ens fem grans ja no hi 
som a temps d’aprendre a tocar un instrument, 
que potser ja no tenim l’agilitat i la flexibilitat per 
fer una activitat de dansa... totalment fals!, 
tothom en algun moment hauria de poder 
experimentar tots els beneficis de l’aprenentatge 
artístic. Hi ha infinitat d’estudis sobre la música i 
la dansa que ens parlen del desenvolupament de 
l’activitat cerebral, l’exercici de la memòria, l’exercici 
físic (en el cas de la dansa), la creativitat, la reducció 
de l’estrès i l’ansietat, l’augment de la confiança...
i és així, no pararíem de parlar de tot el que ens 
aporta. I segurament tot això ens és igual i ho volem 
fer perquè sí, perquè ens ve de gust i prou. 
I afegiríem que mai és tard, que potser mai no hem 
trobat el moment, que no ens hem atrevit, 
i pensàvem que aquest és un tren que se’ns 
havia escapat.

Des de l’EMMD només us podem dir que vingueu! 
Que teniu les portes obertes i que de ben segur 
podreu trobar alguna activitat que s’adapti a les 
vostres inquietuds.

Des de tocar un instrument, cantar en un cor, 
participar en un combo de percussió o un combo 
instrumental o bé posar-se en forma fent pilates 
o treure el ballarí o ballarina que portem dins les 
classes de Fitdance o dansa contemporània.
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MILLORA DE LA MOBILITAT A LA CRUÏLLA 
D’EDITH LLAURADOR, JOAN GARÍ 
I CAMÍ DALT D’ALELLA 
Import: 150.000€
Millora de la mobilitat donant prioritat al vianant 
i instal·lació d’un encreuament de mobilitat 
elevada per a cotxes que permetrà reduir 
la velocitat i una distribució del trànsit més 
endreçada. Ampliació de les voreres per donar 
prioritat a la mobilitat sostenible i la seguretat. 
Cofinançat per la Diputació de Barcelona. 
L’Ajuntament complementa aquest projecte 
amb una aportació de 52.900€.

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 
DEL PASSEIG DE LA VILESA
Import: 198.994€ 
Arranjament de les voreres d’ambdós costats 
per adaptar-les a una accessibilitat per mobilitat 
reduïda i l’eliminació d’esvorancs del passeig 
de la Vilesa, entre els carrers Telèfon i Pau Giralt. 
A més s’adaptaran tots els passos de vianants 
a nivell accessible.
  

MILLORA DE LA MOBILITAT 
A LA ZONA DE VESSANTS
Import: 21.257€
Estudi de pavimentació del tram final de la Riera i 
soterrament de la riera al Carrer Castellar. També 
millora de la mobilitat a la zona de vessants amb 
mesures de reducció de velocitat, per fer la zona 
més segura.

MILLOREM TIANA: 
PROPERES INVERSIONS
En aquestes pàgines trobareu la informació 
de les inversions municipals amb l’objectiu 
de millorar zones del poble i equipaments.

L’Ajuntament preveu executar un seguit de 
projectes, molts dels quals són estratègics 
per a la transformació de la Vila.

ACCESSIBILITAT 

SOSTENIBILITAT

ACTUACIÓ PER A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES 

MILLORES MOBILITAT

MILLORES EQUIPAMENT

ATENCIÓ A LES PERSONES

SEGURETAT

AMPLIACIÓ DE CALS FRARES, 
PUMTRACK I BOSC URBÀ
Import: 457.502€ 
Construcció de la segona fase dels locals de 
Cals Frares. Execució d’un pumtrack per a 
bicicletes, patinets, skates i creació d’un bosc 
urbà per fer de l’espai un punt de cohesió 
intergeneracional. 

REFORMA DE L’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT 
AMB CREACIÓ DE L’OFICINA D’ATENCIÓ 
CIUTADANA
Import: 174.990€
Reforma integral de l’entrada de l’Ajuntament per 
tal de millorar i facilitar l’atenció als tianencs 
i tianenques i apostar per la gestió digital. 
Millora de l’accés de la ciutadania a tots els tràmits 
i serveis d’atenció al ciutadà.

MILLORES DEL CARRER DE SANT BRU 
I MONTALEGRE
Import: 69.800€
Pavimentació del carrer Sant Bru amb sauló 
compactat i millora d’accessibilitat del carrer 
Montalegre per aconseguir una millor mobilitat, 
tant per a vianants com per a trànsit rodat.

MILLORES A LA PLANTA BAIXA DE CAN RIERA
Import: 38.000€
Adequació de la planta baixa de Can Riera 
millorant la instal·lació elèctrica i la pavimentació. 
S’aposta per canvis de revestiments i nova 
climatització per millorar l’eficiència energètica 
de l’edifici.

AMPLIACIÓ INSTITUT
Import: 2.200.000€
Ampliació per donar cabuda al batxillerat. 
El projecte incorpora els criteris de sostenibilitat 
i eficiència energètica utilitzant la fusta com a 
principal material generador dels espais. 

INSTAL·LACIÓ D’UN SEMÀFOR 
AL CAMÍ DELS FRANCESOS AMB LA B-500
Import: 40.000€
Semaforització de la cruïlla per millorar la 
mobilitat de la zona amb l’objectiu de donar 
més fluïdesa al trànsit i donar sortida a punt 
important de la mobilitat local.

ADEQUACIÓ ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS
AL PARC DEL TRAMVIA
Import: 30.000€
Instal·lació una zona d’esbarjo de gossos per 
passejar-los lliurement, sense necessitat 
de dur corretja i on es puguin socialitzar 
i relacionar-se amb altres animals.

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
A LA LLAR DE PERSONES GRANS
Import: 20.000€
Aposta per la transició ecològica amb la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques per cobrir la 
demanda energètica de l’equipament municipal. 
La iniciativa suposarà una millora energètica amb 
un programa d’autoconsum de l’equipament.

MILLORA DE LA LLAR DE PERSONES GRANS
Import: 42.000€
Ampliació de la planta baixa de l’equipament 
a través d’una estructura de fusteria d’alumini 
i vidre desmuntable que suposarà un augment 
de metres funcionals. 
Projecte dels pressupostos participatius.

IL·LUMINACIÓ SENSORIAL 
DEL CARRER LOLA ANGLADA I CARRER CENTRE 
FINS AL CARRER ANTONI CLAPÉS
Import: 39.000€
S’instal·larà un sistema d’il·luminació que 
detectarà la presència de persones variant la 
intensitat de la llum. Això permetrà una gestió 
més responsable i sostenible del consum elèctric 
de l’enllumenat públic.
Projecte dels pressupostos participatius.

VIANANTITZACIÓ CARRER MATAS 
FINS ENRIC BORRÀS, I MILLORA DE VORERES 
DEL CARRER CASTELLAR, ENTRE PAU CASALS 
I L’ESCOLA LOLA ANGLADA.
Import: 580.000€
Millora de l’accessibilitat donant prioritat 
al vianant al carrer Matas per garantir la seguretat 
i la salut pública dels veïns i veïnes en els 
seus desplaçaments.
Finançament Entitat Metropolitana.

 
REFORMA DE L’EDIFICI DEL CASAL 
I MILLORES DE LA SALA ALBÉNIZ 
Import: 1.089.000€ 
Reforma i rehabilitació de l’edifici del Casal en els 
espais de les sales d’exposicions, bar, Sala Sant 
Jordi i pati i entorn per aconseguir una instal·lació 
adaptada al seu servei. Cofinançament pla 
Feder Metropolità.
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MILLORA VORERA RONDA ERNEST LLUCH
Import: 10.000€
Millora de l’accessibilitat de vorera modificant 
paviments i condicionant, adaptant i suprimint 
barreres arquitectòniques per aconseguir 
uns itineraris més segurs i incrementant 
així progressivament el nombre de carrers 
condicionats i accessibles.

ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS 
DE L’ESCOLA TIZIANA
Import: 32.000€
Obres de consolidació i reforçament dels talussos 
del carrer Ciutadella Vella, carrer Escalfapé i horts 
municipals per aconseguir que el terreny tingui 
les condicions idònies per transitar 
amb seguretat. 

REFORMA DE LA PISCINA I ENTORN 
I MILLORA DEL PAVELLÓ ESPORTIU
Import: 186.000€
El projecte es focalitza en dos espais, el pavelló 
municipal que es dotarà amb una nova sortida 
d’emergència que permetrà augmentar 
l’aforament i, la piscina descoberta amb la 
reforma dels vestuaris i substitució del paviment 
de la platja de les dues piscines. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
DE LA RIERA D’EN FONT
Import: 157.000€
Manteniment actiu de la llera per afavorir la 
circulació de l’aigua i minimitzar el risc d’obturació 
i inundacions reduint de forma selectiva la 
densitat de la vegetació i restes vegetals.
Confinançament ACA.

REFORMA DE CA N’ORELLA
Import: 7.800€
Pavimentació i instal·lació de sauló compactat 
per aconseguir l’accessibilitat dels vehicles 
de neteja i dels veïns i veïnes de la zona.

CAMÍ DELS INFANTS
Import: 80.000€
Adopció de mesures per pacificar els entorns 
educatius entre l’Avinguda Onze de Setembre 
i la Plaça Jordana per garantir espais segurs per 
a famílies i infants i impulsar l’ús de vehicles no 
motoritzats i de mobilitat sostenible.
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ELS 
DIMARTS

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

Mercat setmanal. 

AGENDA NOVEMBRE 2021
DINAMITZACIÓ 

ESPORTIVA GRATUÏTA 
AL PARC 

CAN PUIGCARBÓ
DILLUNS I DIMECRES 

de 10.45 h a 11.45 h
DIMARTS I DIJOUS 

de 19.00 h 
a 20.00h 

DIMARTS 2 
18.30 h Sala de plens 
Audiència pública. 
19.30 h Sala de plens 
Ple ordinari. 

DIJOUS 4 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: El mico i la tortuga, 
a càrrec de Cacauet Teatre. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 
18.30 h Sala Albéniz 
Conferència: Dalí pintor, Dalí escriptor, Dalí actor, 
a càrrec de Jordi González, 
doctor en Geografia i Història a la UB, 
llicenciat en Filosofia i Lletres a la UAB. 
Organitza: Aula d’extensió universitària Timó.

DIUMENGE 7 
D’11.30 h a 14.00 h Parc del Tramvia 
Jugateca ambiental. 
Land Art, art amb la natura del parc.

DILLUNS 8 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Llegir teatre: Nosaltres, 
d’Helena Tornero Brugués,
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 11 
18.30 h Sala Albéniz 
Conferència: El conflicte dels Balcans: 
com es construeix una guerra, 
a càrrec de Francesc Lozano, periodista, reporter 
de TV3 especialitzat en informació internacional. 
Organitza: Aula d’extensió universitària Timó.
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club du livre: Le testament français, 
d’Andreï Makine. 
Coordina Enriqueta de la Fuente. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 12 
17.30 h Biblioteca Can Baratau 
El club de lectura infantil del gomet vermell:  
El ratolí del senyor Maxwell, 
de Frank Asch i Devin Asch, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

ELS 
DISSABTES

Als carrers del Centre 
FIRA DELS 
DISSABTES

DIUMENGE 21 
De 10.30 h a 14.00 h 
Parc de l’Antic Camp de Futbol 
Fira de segona mà. 
Activitats i tallers per als més petits. 
Inscripcions de l’1 al 15 de novembre. 
Més informació a www.tiana.cat 
o al telèfon 93 395 51 07. 
Activitat emmarcada en la setmana Europea 
de la Prevenció de Residus. 
D11.00 h a 12.30 h Plaça de la Vila 
Geocaching familiar: rutes per descobrir Tiana. 
Acte en commemoració del 20 N, 
dia Universal dels Drets dels Infants.
D’11.30 h a 14.00 h Parc del Tramvia 
Jugateca ambiental. 
Reciclatge Creatiu, 
construïm una joguina amb residus?
12.00 h Parc del Doctor Mascaró 
Cicle d’Acords. 
Concerts de petit format. 
Places limitades. 
Reserves a: https://www.entrapolis.com
/organitzador/ajuntament-de-tiana. 

DIMECRES 24 
18.30 h Sala Albéniz
Conferència: 
Tiana en el rerefons de la mort 
d’Enric Granados, a càrrec d’Enric Canals, 
llicenciat en Ciències de la Informació, 
periodista, guionista i productor televisiu. 
Organitza: Aula d’extensió universitària Timó.

DIJOUS 25 
18.00 h Sala Albéniz 
Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones. 
Presentació del Pla Local d’Igualtat, 
amb la participació de l’Escola de Música 
i Dansa. 
Inscripcions a: pij.tiana@tiana.cat.
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Book’s club: Little adventures in Yemen, 
de Franca Sol. 
Coordina: David Requena. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 26 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club de lectura: Històries d’exili, de Josep Roth. 
Coordina Toni Sala. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 27 
De 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h 
i diumenge de 10 a 14 h 
Sala d’exposicions del Casal 
Coneix els bolets del nostre entorn. 
Exposició col·laborativa: Si t’agrada el món del bolet, 
pots aportar 2 unitats de cada espècie i els micòlegs 
els identificaran i els posaran a l’exposició. 
Aportacions dissabte matí al mateix espai 
de l’exposició.
10.30 h Biblioteca Can Baratau 
Taller de compostatge domèstic. 
Inscripció prèvia al telèfon 93 395 51 07 
o al correu electrònic mediambient.tiana@tiana.cat 
Activitat emmarcada a les activitats de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus.
De 12.00 h a 21.00 h Tiana Garden Experience  
T&M WOMEN CHRISMAS MARKET. 
Organitza: ADEM. 
(Associació de dones emprenedores del Maresme).
18.30 h Sala Albéniz 
ELLES: Píndoles Feministes 
a càrrec de la Melancòmica.  
Espectacle teatral més col·loqui. 
Inscripcions a: pij.tiana@tiana.cat

DIUMENGE 28 
Passejada guiada: La Conreria-Turó d’en Galzeran. 
Coneix i fotografia els nostres bolets. 
Més informació i inscripcions: 
Oficina del Parc de la Serralada de Marina. 
Feiners de 10 h a 13 h al tel. 933 956 336.
D’11.00 h a 15.00 h Tiana Garden Experience  
T&M WOMEN CHRISMAS MARKET. 
Organitza ADEM. 
(Associació de dones emprenedores del Maresme).
D’11.30 h a 14.00 h Parc del Tramvia 
Jugateca ambiental. Qui viu al parc? 
La importància dels parcs urbans metropolitans. 
N’observarem i n’identificarem la biodiversitat.
Caminada per la Marató de TV3 
Organitza: Escola d’adults Timó.
18.00 h Sala Albéniz 
Bambolines. 
Espectacle Cotó de la cia. Txo Titelles.

DISSABTE 13 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: Sons de colors, 
a càrrec de La botzina. 
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. 
19.00 h Sala Albéniz 
Concert solidari a favor dels afectats 
pel volcà de l’illa de La Palma. 
19.00 h Sala Pau Casals de Montgat 
Final del 17è Concurs de Música Jove 
Maresmusic 2021.

DIUMENGE 14 
D’11.30 h a 14.00 h Parc del Tramvia
Jugateca ambiental. 
Ecotitelles, taller d’elaboració de titelles 
a partir de materials reciclats.

DIMARTS 16 
De 17.30 h a 19.30 h 
Taller virtual de salut emocional: 
Acompanyant la incertesa. 
Inscripcions fins al 8 de novembre 
a https://forms.gle/wEcdqxAkYbbgqJm37 
o pij.tiana@tiana.cat. Per a joves de 12 a 18 anys.

DIJOUS 18 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: La veritat de les princeses, 
a càrrec de Clara Algaba. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys.
18.00 h Xerrada virtual 
per a famílies d’adolescents 
Els canvis a l’adolescència. 
Inscripcions a: pij.tiana@tiana.cat.

DIVENDRES 19 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Recital: El crit i el criteri, 
a càrrec de Josep Pedrals. 
En commemoració de l’Any Joan Triadú.
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DILLUNS 
DIA 8

20.00 h Plaça de laVila
Concentració en favor 

dels exiliats i represaliats
i com a reclam de la llibertat 

i independència
de Catalunya.



Nens, nenes i adolescents són mereixedors de 
drets per la simple raó de néixer. Es tracta de drets 
inalienables, irrenunciables i imprescindibles per a 
una infància segura, justa, igualitària i tolerant però 
que, tot i així, sovint no són reconeguts ni respectats 
arreu del món.

La Convenció sobre els Drets dels Infants és un 
instrument internacional, adoptat per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 20 de novembre 
de 1989, que recull les necessitats i drets específics 
dels nens i nenes i obliga els estats a actuar a favor 
dels seus interessos. 

La convenció consta de 54 articles fonamentats en 
quatre principis bàsics:

 No discriminació
 Defensa del millor interès de l’infant
 Dret a la vida, a la supervivència 

   i al desenvolupament
 Respecte per les opinions dels infants

TIANA CELEBRA EL DIA UNIVERSAL DELS DRETS 
DE LA INFÀNCIA
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Amb motiu d’aquesta celebració, Tiana 
celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 de 
novembre una gran festa en què els infants 
i les seves famílies podran tastar la 
responsabilitat que comporta gestionar un 
municipi, mitjançant estratègies polítiques. 

La programació serà: dissabte tarda l’audiència 
pública, i al vespre un acte cultural, participatiu 
i lúdic adreçat als infants i adolescents en el seu 
dia. Diumenge 21 donarem llum verda al camí 
dels infants, amb la celebració d’un geocaching 
seguint la ruta del metrominuto elaborat pel 
Consell d’Infants. Un cop acabat l’itinerari, es farà 
la primera pintada del mural col·lectiu que serà 
el símbol que indicarà el camí dels infants 
del poble.

Es vol que sigui una jornada de reivindicació, 
visualització i de reconeixement dels drets dels 
més petits, que per la seva edat, puguin ser 
objecte de vulneració dels seus drets. 

L’Ajuntament ha obtingut el distintiu per la igualtat de 
gènere. Aquesta certificació reconeix la implementació 
de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. 

L’Associació FORGENDER SEAL, de conformitat a la 
Norma SG CITY 50-50, ha certificat que l’Ajuntament ha 
implementat el sistema de gestió de gènere per tal 
d’afavorir la integració de la perspectiva de gènere en les 
polítiques i actuacions de l’administració municipal.

El distintiu per la igualtat de gènere és una certificació 
d’àmbit internacional que permet implantar un sistema 
de gestió per reconèixer i certificar el compromís polític 
i estratègic dels governs municipals a favor de la igualtat 
efectiva entre dones i homes.

EL DISTINTIU ATORGA:
 Reconeixement públic al govern municipal i 

   enfortiment del lideratge institucional mitjançant 
   el treball en xarxa, el treball en col·laboració 
   i el treball cooperatiu.
 Millora de les competències de gestió municipal 

   i potencia de les capacitats tècniques i polítiques 
   cap a la igualtat.
 Afavoriment de la transparència i la rendició 

   de comptes.
 Oportunitat per revertir les desigualtats de gènere 

   i promoure el desenvolupament humà i sostenible.
 Eines per a la integració de la perspectiva de gènere 

   en les polítiques públiques municipals.
 Garantia d’alineació amb la normativa nacional 

   i internacional i permet la identificació i l’anàlisi 
   de les desigualtats de gènere.
 Oportunitat per corregir pràctiques de caràcter  

   discriminatori i relacions de poder injustes.
 Promoció de polítiques, plans i programes socials que  

   busquin la realització de drets i la millora de capacitats.

L’AJUNTAMENT OBTÉ EL 
DISTINTIU PER LA IGUALTAT 
DE GÈNERE

Sens dubte a Tiana tenim clar que la infància és protagonista de la vida activa de la vila 
i necessita el seu espai de cura social i institucional.



Nou servei de préstec domiciliari per a persones 
amb problemes de mobilitat.

Gràcies al conveni signat entre l’Ajuntament 
de Tiana i la Creu Roja, ara les persones amb 
problemes de mobilitat que no es poden apropar 
a la biblioteca poden gaudir del servei de préstec 
a domicili.

El servei domiciliari s’ofereix amb les mateixes 
condicions que el servei de préstec a la biblioteca. 
Es podran tenir en préstec fins a 30 documents 
(llibres, revistes, pel·lícules o música) per 30 dies. 
Els voluntaris de Creu Roja s’encarregaran de portar 
i recollir els documents al domicili de les persones 
usuàries en divendres al matí. 

ARA, LA BIBLIOTECA CAN BARATAU A CASA!
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Per primer cop a la història, com a conseqüència 
directa de l’augment de la longevitat i canvis 
produïts en la dinàmica reproductiva, l’estructura 
per edats de la nostra societat ha canviat.

En el conjunt de l’Estat Espanyol, segons dades 
estadístiques del Padró Continu de l’INE, a data 
1 de gener de 2019, d’un total de 47.026.208 
persones, 9.057.193 són majors de 65 anys (un 
19,3% sobre el total de la població). Pel que fa 
a Catalunya, segons dades de l’IDESCAT, d’un 
total de població de 7.727.029 persones, 1.463.702 
persones són majors de 65 anys, suposant aquest 
volum el 18,9% del total de població. En general, 
cal dir que segueix creixent la proporció de 
persones octogenàries, suposant, en el conjunt de 
l’Estat Espanyol, un 6,1% del total de la població, 
i a Catalunya, un 5,8% (446.998 persones). 

En definitiva, l’envelliment de la població planteja 
molts reptes pel que fa a la concepció de les 
polítiques públiques, els serveis i els recursos.

LA SOLEDAT NO VOLGUDA 
EN LA VELLESA 

La soledat té un impacte clar en la salut 
(física i psicològica) i la qualitat de vida de les 
persones. La soledat no desitjada és un fenomen 
social complex i a l’alça, una realitat present i 
creixent en la nostra societat.
Un dels reptes serà, sens dubte, la feminització 
de la vellesa. En general, les dones viuen més 
que els homes (una esperança de vida de 86 
anys enfront dels 81 anys dels homes) i aquesta 
tendència s’accentua a mesura que augmenta 
l’edat. En el cas de Catalunya, concretament, 
les dones conformen el 57% del total de la 
població major de 65 anys (834.000 dones 
enfront 629.000 homes). Si escalem fins als 
85 anys, el percentatge és d’un 66% de dones 
(167.184) enfront del 34% d’homes (83.661).

En aquests últims anys de vida és quan es 
produeix cada vegada més el fenomen de la 
soledat no volguda per part de les persones grans. 

La vellesa és una etapa per explorar noves 
vivències, per dedicar-te temps a tu mateixa, 
moltes vegades per primera vegada, de crear 
nous vincles d’amistat mantenint els antics. 

A la Llar de persones grans comptem amb 
activitats diverses però, a banda de les diferents 
disciplines que s’imparteixen, el nostre principal 
recurs és l’entramat humà, la complicitat, les 
relacions humanes que s’originen…
si encara no ets soci et convidem a coneixe’ns!

Per sol·licitar el servei cal contactar amb la 
biblioteca Can Baratau al telèfon 93 465 77 41 
o al correu electrònic b.tiana.cb@diba.cat. 
Per fer ús del servei de préstec és obligatori tenir 
el carnet de la biblioteca. El repartiment es farà 
exclusivament en el terme municipal de Tiana i 
es podran sol·licitar documents disponibles a la 
biblioteca Can Baratau.
A més, a banda de les activitats que realitzem 
generalment us destaquem dues activitats per a 
aquest mes de novembre:
Divendres, 19 de novembre a les 19 h. 
Recital: El crit i el criteri, a càrrec de Josep 
Pedrals. Joan Triadú va aplegar, l’any 2003, 
un recull de poemes titulat “100 poesies catalanes 
que cal conèixer”. 

En Josep Pedrals l’ha repassat ben repassat i 
certificarà si realment coneixem o no tot aquest 
repertori posant-nos-el al davant amb aplom 
i gràcia, a la recerca de l’arrel expressiva dels 
poemes (el crit que els va fer néixer) i dels motius 
que van portar Triadú a fer la selecció (el criteri 
que els va reunir). En commemoració de l’Any 
Joan Triadú.

Dissabte, 27 de novembre a les 10.30 h biblioteca 
Can Baratau. Taller de compostatge domèstic. 
Cal inscripció prèvia al telèfon: 
93 395 51 07 o al correu electrònic: 
mediambient.tiana@tiana.cat. 
Activitat emmarcada a les activitats de la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

www.biblioteca.tianat.cat

LLAR
DE PERSONES GRANS

Aquest any, fruit de la pandèmia de la Covid-19, no 
ha estat possible la celebració que s’acostuma a 
fer al Carrer Sant Bru per tal d’homenatjar el seu 
patró, les veïnes i els veïns no han volgut perdre 
l’oportunitat per fer menció i recordatori a la figura 
de Sant Bru.

Així, de nou el 6 d’octubre, el carrer de Sant Bru 
va celebrar la festivitat amb el tradicional rosari 
i l’ofrena floral a Sant Bru, amb un format reduït 
per respectar les mesures sanitàries establertes.

CELEBRACIÓ DE SANT BRU, 
UNA TRADICIÓ HISTÒRICA
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OBRA DE GOVERN
Fa dos anys i escaig que ERC està al capdavant 
de l’Ajuntament de Tiana i s’ha fet molta feina. 
Volem posar de manifest algunes de les actuacions 
que s’han portat a terme:

Quant a l’educació:
 S’han iniciat les obres d’ampliació de l’institut que 

finalitzaran el pròxim 2022. L’Educació a Tiana dels 
0 als 18 anys ja és una realitat.

 Durant la pandèmia la infermera municipal ha 
gestionat totes les escoles del poble.

Quant a les polítiques de gènere:
 S’ha aprovat el Pla d’Igualtat de Tiana i s’està 

elaborant el Pla intern d’igualtat de l’Ajuntament 
de Tiana.

 Hem editat una guia interna per a l’ús no sexista 
del llenguatge en l’atenció al públic.

 Volem visibilitzar el paper social i polític de la 
dona. S’ha posat el nom de Neus Català a un carrer 
del poble.

Quant a seguretat:
 S’ha posat en marxa l’app de seguretat ciutadana 

que permet connectar ràpidament amb la policia 
del poble.

 S’ha pensat en l’entrada segura a les escoles 
amb entorns pacificats i sense cotxes creant així 
espais segurs.

 Han estat creades tres places d’agents i 
convocada una de caporal.

Quant a sostenibilitat:
 S’ha eliminat els plàstics d’un sol ús en els edificis 

municipals i a les activitats organitzades 
per l’Ajuntament.

 Instal·lació del primer carregador per a cotxes 
elèctrics a Tiana.

 S’han instal·lat 98 plaques fotovoltaiques a la 
coberta de l’Ajuntament. La instal·lació genera fins 
a 30 kW i abasteix el consum energètic 
de tot l’edifici.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana

21

EL PRESSUPOST ÉS 
RESPONSABILITAT DEL GOVERN
El pressupost municipal és el pla econòmic i financer 
que explica com l’Ajuntament gestiona els diners 
públics per donar resposta a les necessitats del 
municipi. Serveix per planificar, programar, controlar 
i avaluar les actuacions municipals i fer el seguiment de 
les finances. És una eina de caràcter anual i especifica 
les previsions d’ingressos i despeses.

Per tal d’aprovar el pressupost es necessita de la 
majoria del Ple perquè tirin endavant. Actualment, 
no existeix a Tiana el consens necessari degut a les 
diferències notòries en quan a planificació i gestió 
municipal. Tampoc sens pot dir o culpar de no tenir 
un pressupost no concorde a les nostres prioritats 
i objectius de l’acció municipal que ens agradaria. 
És responsabilitat del govern presentar-lo i arribar a 
acords, no solament amb nosaltres sinó amb la resta 
de grups. 

Si una cosa té clara el PSC és que no volem que torni 
a passar com a l’any 2011 on l’Ajuntament estava 
en fallida i sembla que aniríem encaminats amb la 
proposta del govern.

La feina l’hem fet presentant la nostra proposta 
de pressupostos. Som l’únic grup municipal que 
ho ha fet. Hem tingut molt present la recaptació 
d’ingressos per poder distribuir les despeses anuals  
i seguint les indicacions dels i les tècniques. 

Som realistes i coherents. Tenim un pla de 
modernització del nostre ajuntament a mig termini 
però no a qualsevol preu i sempre que sigui compartit.

L’avantprojecte de pressupost 2022 que proposem 
té entre un dels seus objectius, millorar poc a poc 
l’estructura organitzativa interna per tal de millorar les 
condicions laborals dels i les treballadores públiques 
creant tres places d’administratiu per promoció interna 
i una plaça més de la Policia Local. És bàsic tenir-la 
dotada de personal suficient per donar un servei 
públic de qualitat. Segons un estudi de la Diputació de 
Barcelona estem molt per sota de la mitjana i en dèficit 
de recursos humans per una població al voltant de deu 
mil habitants.

Un dels altres objectius que abanderem a Tiana i 
prioritari pel PSC, és la lluita contra el canvi climàtic i 
tampoc veiem que el govern hi tingui molt d’interès.

La lluita contra l’emergència climàtica és la lluita 
de la nostra supervivència i per a la nostra vida. 
Les persones i el planeta la nostra raó de ser d’una 
política de gestió responsable.

 

tiana’t

LA RESIDÈNCIA SANT CEBRIÀ 
Recordem que en el Ple de l’Ajuntament de data  
5 de maig de 2020, va quedar clara l’estratègia de 
l’equip de govern davant la crisi sanitària produïda 
per la Covid-19 a la Residència de Gent Gran de 
Tiana. En primer lloc, es va recórrer a la Generalitat 
per tal que n’assumís la gestió sanitària sol·licitant 
una intervenció total, sobretot perquè mèdicament 
decidís com s’havien de tractar els residents davant 
la malaltia que s’estava estenent ràpidament i 
afectant a molts d’ells. 

Aquesta intervenció la va fer la Generalitat el 
dia 8 d’abril de 2020, però va ser parcial, ja que 
l’administració del centre es va mantenir en mans 
de l’Empresa gestora, BROFAR. Només es va derivar 
la gestió sanitària a Badalona Serveis Assistencials 
(BSA).

El dia 19 del mateix mes hi va haver una segona 
inspecció de l’Àrea de Salut de la Generalitat i 
aquesta vegada sí que va comportar una resolució 
d’intervenció total de la residència, mantenint 
la part sanitària en mans de BSA i derivant 
l’administrativa a l’Ajuntament. 

A instància de l’Ajuntament, es va obrir un 
procediment legal amb la instrucció d’un expedient 
administratiu. Això es va fer i notificar el dia 4 de 
maig de 2020 a BROFAR, sense que es produís 
la compareixença de l’empresa. i el procés es va 
portar a la jurisdicció administrativa competent.

Posteriorment, superada la primera onada de la 
pandèmia, que va ser molt dura a la Residència de 
Tiana, es va nomenar un interventor i una persona 
que a càrrec de l’Ajuntament se n’encarregués de la 
gestió i coordinació.

Després de gairebé un any i mig que l’alcaldessa 
presentés la demanda contra l’empresa gestora, 
Brofar ha rebut l’auto d’arxiu i sobreseïment de la 
causa penal. 

Aquesta notícia de darrera hora, per la seva 
transcendència, la valorarem quan el govern 
municipal ens hagi detallat tots els fets. 

Tot i que és el govern qui té una persona que ha 
de vetllar pel bon funcionament de la residència, 
i en conseqüència per l’atenció i el benestar de 
les persones residents, creiem que hauríem d’unir 
esforços tots plegats, govern i oposició, per trobar 
una solució definitiva a la residència.

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

10 COSES QUE HAS DE SABER 
SOBRE LA SITUACIÓ POLÍTICA 
ACTUAL A TIANA  
1. Junts per Tiana va guanyar les eleccions a tots els col·legis 
electorals (28,4%), amb un ampli suport. Des dels anys 90 
que no es donava una victòria tan contundent, en unes 
eleccions, a més, amb una participació molt alta (70,1%), 
molt influïda pel context nacional i en què es van presentar 
més partits que mai (8).
2. La llei electoral diu que serà alcalde qui sumi la majoria 
absoluta dels vots del ple municipal (7, a Tiana). Sinó, 
automàticament és proclamat alcalde el cap de llista 
de la força més votada a les eleccions municipals.
3. El juny de 2019, Marta Martorell (ERC) va sortir investida 
amb els vots del PSC i Jxcat. 
4. El març de 2021 Junts per Catalunya Tiana surt del govern 
per la manera com l’alcaldessa, Marta Martorell, ha gestionat 
el cas de les obres del cine a la Sala Albèniz. 
5. Uns dies després, Martorell dona un càrrec i un sou 
a la regidora de JxCat Marta Guàrdia. S’impedeix així la 
possibilitat d’una moció de censura. 
6. Guàrdia va ser escollida el maig del 2019 per la llista de 
Junts per Catalunya. El juliol del 2021 deixa el seu partit. 
És la segona vegada que Guàrdia deixa el seu partit. 
El 2015 va ser escollida per ERC i va abandonar el grup 
municipal el 2019 per passar-se com a regidora no adscrita. 
La llei impedeix que un regidor que deixa el seu grup a 
l’Ajuntament obtingui millores polítiques i econòmiques. 
És una mesura legal per evitar el transfuguisme.
7. La supeditació de Guàrdia al govern de Martorell es fa 
evident en el ple telemàtic del juliol del 2021. El regidor 
Jaume Darbra es deixa un micro obert i es pot sentir: 
    Guàrdia: “Digue’m, Jaume”.
    Darbra: “Això, que t’he enviat un Whatsapp. Que ens   
    hauries de mirar d’ajudar fins que no vingui l’Àlex”. 
    Martorell: “Jaume, Jaume! Teniu el micro obert”. 
 

8. El PSC ha estat 20 mesos al govern d’ERC. Va entrar 
el febrer del 2020 i n’ha acabat sortint l’octubre del 2021 
després de tot el cas de transfuguisme i acusant el govern 
de “mala gestió”.
9. Si ara es fes un ple de constitució, Martorell no seria 
investida alcaldessa perquè no va guanyar les eleccions 
i perquè ja no té els 7 vots necessaris.
10. La gestió de l’actual equip de govern ha estat 
manifestament dolenta per la greu situació que es viu a la 
residència municipal, per tot l’enrenou de les obres del cine 
i el vot dels pressupostos participatius, per l’abandonament 
de la policia local, l’endarreriment de les obres de la Sala 
Albéniz o l’embolic de Can Riera.

Mira aquí el vídeo: 



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.
• Planificació estratègica i programes transversals, 
  govern obert, participació ciutadana, 
  transparència i E-Administració, comunicació, 
  planificació i avaluació de polítiques públiques, 
  educació, via pública i obres públiques i cultura.
• Telèfon: 93 395 50 11 · martorellcm@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. JAUME DARBRA MUÑOZ
• Primer Tinent d’Alcaldia. 
• Urbanisme i habitatge, seguretat ciutadana, 
  règim intern (OAC, acció jurídica i contractació, 
  gestió del personal i hisenda pública) 
  i l’arxiu municipal i la memòria històrica. 
• Telèfon: 93 395 50 11 
  tiana.jaumedarbra@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. ÀLEX ROBLES MINGUELL
• Segon Tinent d’Alcaldia. 
• Medi ambient i sostenibilitat 
  (agenda 2030, parcs i jardins, neteja viària, 
  enllumenat públic), mobilitat sostenible 
  i accessibilitat i comerç (impuls econòmic, 
  emprenedoria i turisme).
• Telèfon: 93 395 50 11 · roblesmal@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM.

SRA. GEMMA ROSÉS HERNANSAEZ
• Tercera Tinenta d’Alcaldia. 
• Benestar social (Inclusió i plena ciutadania), 
  igualtat i LGTBIQ+, cicles de vida, solidaritat 
  i cooperació i esports..
• Telèfon: 93 395 50 11 · roseshg@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM.  

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

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

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

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

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

SR. ALBERT SALES CASTELL 
• Regidor i portaveu del PSC Tiana. 
  salescal@tiana.cat

SR. ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
• Regidor del PSC Tiana. 
  sanchezrantn@tiana.cat

SR. MONTSERRAT TORRES PRENAFETA 
• Regidora i portaveu de Junts per Catalunya Tiana. 
  montsetorresprenafeta@gmail.com

SRA. MARTA GUÀRDIA PUJADES
• Regidora no adscrita amb dedicació especial 
  de la residència i gent gran. 
• guardiapm@tiana.cat

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

els 7 dies de la setmana.

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

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

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

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

TIANA
MEDI 
AMBIENT

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

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 3 NOVEMBRE
De 16.00 h a 17.50 h Plaça de la Vila
De 18.00 h a 20.00 h Camí dalt d’Alella 
/ C. Tarragona (La Virreina) 

DIMECRES 10 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 17 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 24 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 2 3 4 5 6 7
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU MEDRANO CIRICI CIRICI

8 9 10 11 12 13 14
ESPINÀS MAQUA BRUFAU MEDRANO COSTA ESPINÀS ESPINÀS

15 16 17 18 19 20 21
MAQUA BRUFAU MEDRANO COSTA CIRICI MAQUA MAQUA

22 23 24 25 26 27 28
BRUFAU MEDRANO COSTA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

29 30
MEDRANO COSTA
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