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JOAN PLANAS I FONT, 
un home que ha vist 
créixer Tiana

En Joan té 99 anys i el pròxim 22 de juliol de 
l’any 2022 arribarà als cent. Diu que aquest 
any ja han celebrat amb una gran festa 
els 99 “per si no arribava als cent”, però està 
fort i té una memòria envejable.  

El Joan Planas de Ca l’Estruch com el 
coneixen a Tiana no s’ha mogut mai de la 
casa on va néixer, justament “allà on és ara la 
cuina” recorda i on va tenir durant tants anys 
la botiga de comestibles Ca l’Estruch.

Li pregunto quin record té de la Tiana de la 
seva infantesa: “Tiana era aquest carrer”, 
fent referència on viu, al carrer Sant Cebrià, 
anomenat abans carrer la Plaça. On explica 
“hi havia de tot, set tocineries, botigues 
de comestibles i dues barberies”. De fet se’n 
recorda del nom de totes aquestes botigues 
i me les anomena. També m’explica 
“que abans tothom es coneixia i ara 
ha canviat tot molt”, tot i així segueix 
professant un autèntic amor per Tiana. 

UNA TIANA MÉS IGUALITÀRIA! 

Fa pocs dies que hem començat un nou curs 
escolar, i tot i que encara no podem dir que 
haguem tornat a la normalitat, sembla que 
recuperem certes esperances. Aprofito aquestes 
línies per encoratjar a tots els tianencs 
i tianenques que encara no ho han fet a vacunar-
se, ja que és un acte de responsabilitat envers 
un mateix i l’entorn que l’envolta i un acte de 
solidaritat. La vacunació és la millor manera de 
protegir-nos, al·legant que fa fins a vuit vegades 
més difícil el contagi i disminueix molt 
la possibilitat d’emmalaltir de manera greu.

Tanmateix, vull aprofitar per felicitar a tots els 
agents implicats en el recent Pla d’igualtat que 
s’ha aprovat en plenari municipal. Un pla que 
serveix perquè Tiana segueixi avançant cap a 
la transformació i canvi social i donar resposta 
al compromís municipal d’impulsar una vila 
igualitària entre homes i dones, lliure de 
violència masclista.

Aquest pla és un pas ferm per fer de Tiana 
el poble que volem, un poble feminista, verd, 
sostenible i participatiu. 

Marta Martorell Camps, Alcaldessa.

Demano pel seu dia a dia, que és el que fa, 
si surt a passejar, etc. M’explica que no surt gaire 
i que si ho fa, és amb la cadira de rodes, però 
que a casa s’hi està molt bé i que llegeix molt, 
de fet em mostra tota la quantitat de llibres que 
s’ha llegit, alguns sobre la història del poble. 
Actualment ell i la seva dona la Teresa Badia tenen 
una cuidadora que està per ells tota l’estona. 

A mesura que avança la conversació parlem 
sobre com va viure l’època de la Guerra Civil, ell 
abans de l’esclat de la Guerra anava als Maristes 
de Badalona, però un cop començada va tornar a 
casa a ajudar al seu pare a treballar la terra i així va 
passar tots els anys que va durar. M’explica, amb 
especial record i emoció, la mort de la seva mare, 
provocada per les seqüeles que va viure durant 
uns bombardejos a Barcelona. 
En preguntar-li si ell va anar a lluitar al conflicte, 
afirma que “per una quinta no vaig anar a la 
guerra, a més no he trepitjat mai una caserna”, 
i li pregunto, i això?, “no vaig fer la mili tampoc 
perquè em vaig haver de quedar cuidant el meu 
pare i llaurant els camps”. 

El Joan va tenir una vida dedicada al camp, va fer 
de pagès durant molts anys i va conduir també 
una tartana “que actuava com a taxi per portar 
a gent a casaments, batejos, a treballar, 
per transportar llenya...” m’explica. 

I doncs com va conèixer la seva dona? 
“Ens vam conèixer en una festa d’oficials 
nacionals en acabar la guerra, l’any 39, vaig 
demanar-li per ballar i allà vam començar a 
xerrar”. Es van casar l’any 1946 i van anar de 
viatge de noces a Barcelona, Montserrat i Mallorca 
“quan encara no estava de moda” recorda. 
L’any 1947 va néixer la seva primera filla, d’un total 
de 4, també té 4 nets i dos besnets. M’ensenya 
unes revistes que cada mes li fan arribar els 
seus familiars escampats arreu on li envien un 
missatge amb una imatge seva. 

Acabem l’entrevista preguntant-li que què li 
diria a la gent de Tiana que llegirà aquest text, 
“trobo que s’hi està molt bé a Tiana, això és 
important”, respon. 

En Joan Planas tota una vida lligada a Tiana, 
ha format part de la junta de la Llar dels Avis, 
de la junta del Sindicat i ha fet també d’abanderat 
de la festa de Sant Antoni. 

Esperem Joan que puguem gaudir molt més dels 
teus relats i de tot allò relacionat amb Tiana. 
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ADOPCIONS, ACOLLIMENTS I DIFICULTATS 
DE CONVIVÈNCIA

Els serveis socials del municipi disposem d’un 
projecte d’atenció a les famílies, anomenat 
projecte NINS liderat per un educador 
social (Daniel Hernández) que és expert en 
l’acompanyament de famílies adoptives i 
acollidores amb dificultats de relació amb els 
infants, adolescents i joves adoptats o acollits.

L’educador sempre explica, en la seva intervenció 
amb famílies adoptants o acollidores, que hi ha 
un aspecte dels infants adoptats o acollits del que 
es té molt poca informació i que esdevé essencial 
per al seu correcte desenvolupament neuronal: 
la gestació. 

Cada cop se saben més coses de com afecta la 
salut de la mare i del pare biològic en el correcte 
desenvolupament del nadó en gestació; avui dia 
sabem que hi ha substàncies que alteren 
o modifiquen el creixement d’aquest, algunes 
ja conegudes com l’alcohol o les drogues, 
d’altres com el paracetamol, que un recent 
estudi internacional en el qual participa 
l’Institut de Salut Global de Barcelona relaciona 
amb la proliferació de casos d’autisme o TDAH 
(Trastorn del Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat).
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Com passa en la majoria dels infants adoptats 
o acollits, la família biològica perd judicialment 
l’infant, o el lliura a l’administració per problemes 
socioeconòmics o negligències diverses. Alguns 
d’aquests infants, en la seva etapa fetal, van 
ser exposats a alcohol, drogues, desnutrició, 
maltractaments físics... 

Es coneix que el nadó en gestació pot tenir sentits 
i sentiments des de la setmana 22 d’embaràs 
perquè el desenvolupament del cervell ja és 
suficient per experimentar les primeres emocions, 
tant positives com negatives (si l’entorn de la 
mare gestant no és segur: ensurt, por i dolor)

Se sap que l’alcohol, les drogues, alguns 
fàrmacs i la desnutrició poden provocar una 
malformació de per vida en el sistema nerviós 
central del nadó en gestació. Aquest fet pot  
comportar dificultats al llarg de la seva vida. 
El dany cerebral més comú, implica la part del lòbul 
frontal de l’infant, que es pot mostrar impulsiu, 
nerviós i amb dificultats per desenvolupar les 
funcions executives superiors com l’autocontrol, 
la reflexió, la planificació o el pensament respecte 
a les conseqüències dels seus actes.

ENS TOCA A TOTS, 
ÉS COSA DE TOTS!
La vacunació és, a hores d’ara, l’eina més 
eficient per contenir l’expansió de la 
pandèmia de la COVID-19, sense oblidar 
mesures com ara la distància de seguretat, 
la rentada de mans, la mascareta i la ventilació 
d’espais tancats. Des dels Ajuntaments de 
Tiana i Montgat, fruit del gran volum de 
mobilitat de veïns i veïnes que compartim, 
volem accelerar el ritme de vacunació per 
fer front a la pandèmia, ara que ja li tenim 
el peu al coll.

La vacunació contra la COVID-19 té com 
a finalitat arribar a la immunitat de grup, 
fonamental per minimitzar els efectes de la 
pandèmia; quan una part de la població, grans 
i petits, ja té els anticossos proporcionats per la 
vacuna, el virus queda bloquejat, baixa la seva 
propagació i els contagis es redueixen fins a 
un nombre residual. 

Arremangar-nos per posar-nos la vacuna. 
Un humil gest que ens està portant i ens 
portarà progressivament a la normalitat que 
tots estem esperant. Arremangar-nos per 
protegir-nos, per tenir cura del nostre entorn, 
per limitar els contagis i per arribar com més 
aviat millor a la immunitat de grup.

És el moment de fer el gest que estàvem 
esperant: arremanguem-nos!

Vacuna’t per formar part de la solució!

Ajuntament de Tiana 
Ajuntament de Montgat

Si a tot aquest trauma prenatal li sumem 
el possible trauma viscut en la primera 
infància (possible manca d’atenció a l’orfenat, 
malnutrició o desnutrició, abandonament, 
manca d’afectivitat o manca d’estimulació) 
podem trobar que els infants adoptats i 
acollits presentin conseqüències biològiques 
a causa de les característiques concretes de 
la família biològica o de les institucions 
on han estat.

Alguns d’aquests són diagnosticats de TDAH, 
TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) i TEAF 
(Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal), tots ells 
implicats en reptes neuronals importants, tant 
per al mateix infant com conseqüentment 
per a la família, amb un especial risc social 
en l’adolescència (12 - 18 anys).

L’educador ens explica que, fruit de la seva 
experiència amb infants, adolescents i joves 
adoptats, ha pogut observar que els infants que 
han estat educats en famílies benestants, des 
de l’educació positiva i emocional, no sempre 
han tingut un millor pronòstic a causa de 
l’existència dels mateixos danys cerebrals.  
Hi ha famílies que pateixen aquestes 
dificultats amb gran incomprensió i poc 
suport. Les conductes derivades dels danys 
cerebrals es confonen socialment com a trets 
de personalitat o mala educació. D’aquesta 
manera les famílies amb infants amb aquestes 
característiques, es troben subjectes a la crítica 
constant del seu entorn, incompreses i soles.

Si el teu infant, adolescent o jove adoptat 
mostra conductes complexes a l’escola, a 
l’institut, a la relació amb el grup d’iguals, 
problemes d’addicció a les drogues o a les 
pantalles, una conducta sexual preocupant o 
qualsevol altre problema difícil d’encarar, us 
animem a contactar amb l’equip de serveis 
socials que de ben segur us podrà orientar.



TIANA SE SUMA AL 
“BENVINGUTS A PAGÈS” 
ELS PRÒXIMS 
2 I 3 D’OCTUBRE

“Benvinguts a Pagès” es tracta d’una iniciativa 
arreu de Catalunya on un cap de setmana a 
l’any explotacions agràries, agrícoles o de tota 
mena obre les portes al públic per mostrar 
la feina que fan i com la fan. 

Aquesta és una oportunitat única per 
redescobrir el lloc on neix i d’on prové allò que 
mengem a casa i també per conèixer de primera 
mà les persones que hi treballen i hi tenen cura. 

A Tiana hi ha dues explotacions que es poden 
visitar durant el cap de setmana del 2 i 3 
d’octubre. Per una banda hi ha Melmelària, 
un petit obrador de melmelades artesanes 
i chutneys amb fruites i verdures de temporada 
i de proximitat. L’horari de visita serà de 10 a 14 h 
i de 16 h 19 h tant dissabte com diumenge. 
S’ha de reservar hora al web: 
www.benvingutsapages.cat 
o a través del whatsapp 654 106 465. 

Per altra banda també es podrà visitar el 
Celler Quim Batlle, amb varietats autòctones 
de la D.O. Alella amb vins ecològics. 
L’horari de visites serà de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
el dissabte i de 10 a 14 h el diumenge. 
Cal reservar cita prèvia al web: 
www.benvingutsapages.cat. 

A més també s’hi ha sumat restaurants com 
Can Roca per gaudir d’una total jornada 
completa al poble. 
Podeu consultar tota l’oferta d’explotacions, 
restauradors i allotjaments que s’han sumat 
a aquesta iniciativa, tant de la comarca del 
Maresme com de tota Catalunya al seu web: 
www.benvingutsapages.com
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Ca l’Elias, una casa pairal al bell mig de Tiana, és un 
projecte que ofereix fruita i verdura de temporada 
i de proximitat directament al client i sense passar 
per intermediaris. Es tracta d’una aposta per un 
canvi global en els patrons de producció, consum 
i salut que impulsen una relació directa entre 
consumidors i productors. La masia, data de l’any 
1820, sempre ha tingut una llarga tradició agrícola 
refermant el passat de la nostra vila. 

Ca l’Elias és sinònim de territori, de proximitat, 
de qualitat, de treball rigorós, de produccions 
de petit volum, de varietat, d’un elevat 
component de treball manual, d’un vincle fort 
amb la natura, de pràctiques sostenibles, de 
tradició, d’emprenedoria i de microempresa.

En el seu quart any d’existència, Ca l’Elias compta 
en el seu catàleg de productes de temporada 
d’estiu i d’hivern, on en destaquen pel seu 
gust i sabor els tomàquets, amb una gran 
varietat, la mongeta o la fruita en època de calor, 
i el calçot, la carxofa, les faves i el pèsol 
en temporada d’hivern.

Els tianencs i tianenques poden descobrir, amb la 
visita a Ca l’Elias, un espai agrícola productiu, 
els avantatges dels circuits curts de 
comercialització i de consumir productes locals i 
de temporada, un punt de trobada social i, també, 
el valor d’aquesta àrea verda per a la conservació 
del paisatge. Un paisatge que retorna als orígens 
agrícoles de Tiana, i que suposa un pulmó verd, 
però també un espai de seguretat, ja que la seva 
bassa és un punt de recàrrega dels bombers en 
cas de necessitat. 

CA L’ELIAS, TORNAR ALS ORÍGENS DEL PAGÈS
A més, totes les tècniques utilitzades 
a Ca l’Elias són pràctiques que contribueixen 
al manteniment dels ecosistemes, enforteixen la 
capacitat d’adaptació al canvi climàtic i milloren 
progressivament la qualitat del sòl i la terra amb 
tècniques com l’adob verd o l’ús de l’aigua de 
pous i mines d’aigua pròpies, i com no, sense 
plàstics ni embalatges. 

En paraules dels productors de Ca l’Elias 
“donem resposta de qualitat als veïns i veïnes 
de Tiana que cada cop són més conscienciats 
i informats, i que són especialment sensibles 
a les característiques de nutrició i seguretat 
alimentària i que busquen enriquir l’experiència 
de la compra amb el coneixement de l’origen 
dels productes i dels mètodes de producció”. 

A més destaquen “no tenim de tot perquè 
només volem tenir el millor pels nostres 
usuaris”.

De fet iniciatives com aquestes ens han d’ajudar 
a aconseguir uns hàbits de consum més 
responsables, més respectuosos amb el nostre 
medi ambient alhora que promou, encara que 
sigui de forma molt modesta, la diversificació 
de l’economia a Tiana.

Una proposta per menjar de manera saludable 
i donar suport als petits productors del nostre 
territori. Una bona manera de cuidar la nostra 
salut i el teixit econòmic i mediambiental local.

Una producció agrícola de Km-0 
per vendre directament del camp 
al client al bell mig de Tiana.
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L’escola engega un nou projecte al curs 21/22 
on presenta el primer grup de competició de 
l’escola municipal de música i dansa. 
Aquest grup estarà format per alumnes de dins 
i fora de l’escola amb un bon nivell tècnic en 
les tres especialitats dansa moderna, clàssica 
i contemporània. 

La selecció d’aquest grup es farà a l’octubre 
per tal de poder engegar el projecte durant el 
mateix mes. Tots i totes els/les participants han 
de mantenir la seva formació en les diferents 
disciplines durant la setmana per poder tenir el 
nivell idoni per a les competicions. 

Fora de la formació habitual, es farà la formació 
per al grup de competició, que es portarà a terme 
els divendres de 18.00 h a 20.45 h. En aquesta 
franja de temps es farà una hora de classe i 
la resta coreografies d’estils diferents (clàssic, 
contemporani, jazz o hip hop) i que podran ser 
grupals o individuals segons l’alumnat inscrit 
i sempre estaran acompanyades per la nostra 
professora Júlia, però a la vegada comptaran amb 
altres mestres de dins i fora de l’escola. 

Convidarem a professionals de la dansa per crear 
les coreografies i nodrir a l’alumat en diferents 
estils i de diferents professors. 
Aquesta iniciativa neix principalment amb 
l’objectiu de motivar al nostre alumnat, donar 
l’oportunitat de conèixer diferents maneres 
de treballar i crear, trepitjar més escenari i per 
tant, guanyar experiència professional i sobretot, 
per formar un grup amb ganes de passar-ho bé 
creixent i formant-se. 

Un cop comenci el curs es farà una reunió 
informativa. Aquí s’explicarà el funcionament de 
l’activitat tant per alumnes que es presentin de 
dins de l’escola com de fora, preu dels concursos 
i cost del programa de formació. 

Si no formes part de l’escola, però t’agradaria 
participar-hi, no dubtis en trucar-nos i preguntar! 
Us animem a venir a ballar i gaudir de la dansa 
i d’aquesta experiència!!!

Júlia Pradas i Laura Almenta

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA
GRUP DE COMPETICIÓ 21/22
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BENVOLGUTS SOCIS, 
SÒCIES I AMICS DE 
L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ

La tardor ens porta a l’inici del nou curs acadèmic 
o l’equivalent al tercer trimestre de l’any. 
Esperem començar-lo amb la màxima normalitat 
que es pugui. En el moment d’escriure aquestes 
línies ens és difícil de concretar el terme 
“normalitat”. A Tiana ens preocupa la situació 
de la pandèmia, però també l’estat de les obres 
de la Sala Albéniz. Esperem poder-la gaudir el 
més aviat possible!

Esperant poder trobar-nos-hi, us concretem que 
el dijous 7 d’octubre a les 18.30 h, el musicòleg 
Xavier Echevarria ens aproparà a la música de 
Ludwig van Beethoven. L’any 2020 es van complir 
el 250 aniversari del seu naixement. Per raons 
òbvies, anem endarrerits, però no ho volem deixar 
passar per alt en la nostra programació. 
El títol de la conferència “Beethoven, la força 
de la llibertat. 250 aniversari”.

El 28 d’octubre, al matí, tenim programat 
retornar a les activitats “sortides”. 
Serà una passejada per la riera de Canyamars, 
propera a Mataró. Pere Alzina, bon coneixedor 
del medi natural ens guiarà per la seva fauna, 
flora i geologia. (Els socis de l’aula ja en teniu 
coneixença). El mateix Pere Alzina ja ens haurà 
fet una conferència a la biblioteca Tirant Lo Blanc 
el dia 21 fent-nos coneixedors dels usos del bosc: 
“Del carbó al quad”.

Us tindrem informats del desenvolupament 
d’aquestes activitats tenint en compte la 
complexa situació que vivim. 

Amics i amigues de Tiana, ens agradaria 
moltíssim que us féssiu socis/es de la 
nostra aula!

Si ens voleu localitzar ho podeu fer a través 
de la nostra pàgina web: 

htpp: //www.tiny.cc/aeutimo 
o truqueu al telèfon: 686 17 40 06

LA BIBLIOTECA 
A PLE RENDIMENT

I amb nous horaris!
A partir d’aquest mes d’octubre la biblioteca 
tindrà nou horari d’obertura:
Dimarts i dissabtes de 10 a 14 h.
De dilluns a divendres de 15.30 a 20 h.
D’aquesta manera la biblioteca recupera 
la totalitat d’hores de servei que oferia a la 
ciutadania abans de la pandèmia.

I amb moltes ganes, i gràcies a la 
col·laboració de la Llar de les Persones Grans 
també recuperem la sessió de contes: 
Àvies de conte! Serà dijous 7 d’octubre 
a les 18 h. Aquest any no podrem fer 
xocolatada, però de ben segur que ens ho 
passarem bé i que hi haurà alguna sorpresa. 
Recordeu que cal inscriure’s a la biblioteca!

I també us volem convidar a participar 
al Bibliolab: La vareta de Harry Potter, 
que serà divendres 15 d’octubre a les 18 h, 
a càrrec de Smartions. 
En aquest taller farem la nostra pròpia vareta 
amb un led, un circuit de connexió i una 
branqueta del bosc de Howards.

Us recordem a més que podeu participar 
dels diferents clubs de lectura: de novel·la, 
en anglès, en francès, de teatre, infantils; 
que us oferim les habituals hores del 
conte i molt més; així que no us perdeu tot 
el què fem a la biblioteca! 

Si voleu rebre el butlletí mensual d’activitats 
us podeu subscriure mitjançant l’espai 
personal del catàleg aladí a: aladi.diba.cat 
i rebreu cada mes un correu electrònic amb 
totes les activitats que fem.

T. 93 465 77 41
Bloc: http://biblioteca.tianat.cat/
b.tiana.cb@diba.cat



tiana’t tiana’t

91110

EL CORO DE TIANA

Des dels primers dies del mes de setembre la 
Coral Tianenca, la coral mixta del Coro de Tiana, 
ha iniciat les activitats del curs 2021-2022 tant 
amb els assajos periòdics i intensius com amb 
la participació en diversos actes institucionals 
i populars de la Diada i la Festa Major de Sant 
Cebrià, com l’ofici solemne el dia 16 i el concert 
de sardanes amb cobla el diumenge 19. 

La resta de seccions de l’entitat des iniciació a 
la música i el cant coral amb els més petits, els 
grups de guitarres i la coral de gòspel, arrencaran 
aquest mes amb les classes, assajos i activitats.

Així mateix ens plau anunciar que el dissabte 
16 d’octubre al matí farem un taller de cant 
gregorià, iniciació, organitzat per la Federació 
Catalana d’Entitats Corals. 

A la nostra web www.corodetiana.cat podeu 
veure el cartell i el programa del taller. 

També us avancem que estem preparant un 
concert especial per al mes de desembre que 
us detallarem en una propera comunicació.

Les nostres activitats es fan sempre tenint cura 
d’aplicar les mesures i protocols de prevenció i 
higiene Covid-19 establerts.

Us convidem un cop més a venir a la nostra 
entitat a cantar, aprendre i gaudir de la música, 
del bon treball de l’equip de direcció 
i col·laboradors/es i en bona companyia. 

ARRIBA LA TERCERA 
EDICIÓ DEL T&M 
WOMEN MARKET
Un esdeveniment organitzat per 6 dones 
emprenedores de Tiana i Montgat que, a poc 
a poc, es va consolidant. 
El Market es durà a terme els dies 16 d’octubre 
en horari de matí i tarda i 17 d’octubre al matí, 
en l’espai del Tiana Garden Experience (Riera 
d’en Font, 55).

El Market pretén ser un espai estable, 
consolidat com a punt de trobada periòdic 
per a l’emprenedoria femenina del territori, on 
les dones del Maresme puguin intercanviar 
coneixements i experiències, mostrar les seves 
activitats, parlar de les seves creacions, donar 
visibilitat als seus projectes empresarials, artístics... 
de manera continuada. Tal és el compromís de 
les seves creadores que coincidint amb aquesta 
tercera edició han decidit organitzar-se i crear 
l’ADEM (Associació de Dones Emprenedores 
del Maresme) per compartir inquietuds, talents, 
donar suport i crear aliances que es converteixen 
en fortaleses i generin negoci. 

La segona edició del Market va sobrepassar tots 
els pronòstics en nombre de visitants, vendes, 
sinergies... i les seves creadores encaren aquesta 
tercera edició amb molta il·lusió i optimisme. 
Tal com diu la seva presidenta Gisela Romero: 
“La cooperació entre nosaltres és el secret 
de l’èxit”.

Tant dissabte com diumenge podrem gaudir 
d’una extensa i variada mostra dels productes, 
però també és una oportunitat única per conèixer 
les dones emprenedores que estan darrere de 
cada projecte.

El moviment Viles Florides, promogut per la 
Confederació d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC), va entregar el passat divendres 
17 de setembre les Flors d’Honor 2021 en un acte 
que va aplegar unes 200 persones a Cabrera de 
Mar, entre representants del moviment a tot el 
país, representants institucionals i del món de la 
jardineria i de la planta a Catalunya i Andorra.

Tiana va aconseguir dues Flors d’Honor 
en reconeixement al seu treball de 
transformació dels espais públics a través de 
l’enjardinament i la millora dels espais verds. 
Hi va assistir l’alcaldessa Marta Martorell 
i el regidor Jaume Darbra. 

Viles Florides ha valorat la riquesa natural i 
paisatgística de Tiana mitjançant el reconeixement 
públic de tots aquells projectes d’enjardinament, 
mobiliari urbà i espais lúdics. 
Més enllà de propiciar espais agradables, també 
ha tingut en compte valors com la protecció 
dels espais verds, la millora de la qualitat de vida 
dels veïns, l’estat i conservació del mobiliari urbà, 
la presència de parcs infantils, la conscienciació 
social envers les polítiques de sostenibilitat 
mediambiental o el desenvolupament de les 
economies locals a través de l’atractiu dels jardins 
i parcs urbans.

En paraules de l’alcaldessa, Marta Martorell, 
encarregada de recollir el guardó “això ens diu 
que seguim en la bona línia. El que volem és fer 
créixer cada cop més el nostre verd urbà i que 
sigui més sostenible”. 

VILES FLORIDES PREMIA TIANA AMB DUES 
FLORS D’HONOR

També va voler destacar el treball transversal fet 
dins de l’Ajuntament i tot l’equip de treball amb 
els productors locals del municipi. 

El projecte de Viles Florides pretén, a banda del 
guarniment de carrers i espais verds municipals, 
la implicació ciutadana fomentant la participació 
de tot aquell particular, empresa o institució que 
promoguin la sensibilitat ambiental i paisatgística 
i que treballin per a la conservació i difusió del 
patrimoni vegetal des del seu àmbit.

En aquest sentit, el consistori va estendre la 
mà a les empreses de Tiana per col·laborar 
activament i per aprofitar el seu coneixement 
del sector i del producte a l’hora de fer les 
actuacions en el marc del projecte “Tiana 
Vila Florida”. La seva expertesa i el profund 
coneixement que tenen de les varietats autòctones 
han estat importants en el desenvolupament del 
projecte. Des de l’Ajuntament de Tiana estem molt 
satisfets amb aquesta col·laboració. 



tiana’t

12

ELS 
DIMARTS

De 7.00 h a 14.00 h 
Parc de l’antic 

camp de futbol  
Mercat setmanal. 

AGENDA OCTUBRE 2021
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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 

DIVENDRES 1 
11.00 h Llar de les Persones Grans 
Festa dels presidents/es de la Llar. 
Activitat emmarcada dins el Dia Internacional 
de les Persones Grans. 
Més informació a: www.tiana.cat 

20.00 h Jardins de la Biblioteca. 
Actes commemoratius referèndum 1 d’octubre. 
Concentració i projecció d’imatges 
dels moments que fan història. 
Organitza: Òmnium cultural i ANC Tiana.

DISSABTE 2 
D’11.00 h a 14.00 h Can Riera 
Exposició de pancartes: La lluita al carrer, 
des del 13 D de 2009 fins a l’1 O de 2021.
Organitza: Òmnium Cultural i ANC Tiana.

De 20.30 h a 21.30 h Observatori astronòmic 
Observació nocturna del planeta Júpiter. 
Inscripció prèvia a l’oficina del Parc 
de la Serralada de Marina. T. 93 395 63 36
Més informació a: www.tiana.cat 

DIUMENGE 3 
De 10.30 h a 13.30 h 
Parc de l’antic camp de futbol 
Jornada de mobilitat sostenible: 
Circuit de surfskate i tallers per a infants. 
Més informació a: www.tiana.cat 

D’11.00 h a 14.00 h Can Riera 
Exposició de pancartes: La lluita al carrer, 
des del 13 D de 2009 fins a l’1 O de 2021.
Organitza: Òmnium Cultural i ANC Tiana.

DILLUNS 4 D’OCTUBRE 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Llegir teatre: La Víctor C, 
d’Anna Maria Ricart Codina. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

ELS 
DISSABTES

Als carrers del Centre 
FIRA DELS 
DISSABTES

DIMARTS 5 
18.30 h Audiència pública telemàtica
19.00 h Ple ordinari telemàtic

DIJOUS 7 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: Àvies de conte, 
a càrrec de la Llar de Persones Grans. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

18.30 h A determinar
Conferència: Beethoven, la força de la llibertat. 
250 aniversari, a càrrec del musicòleg, 
Xavier Echevarria. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

19.30 h Can Riera
Tast de vins de la DO Alella, maridats amb 
productes de proximitat. Preu: 15 €. 
Reserva d’entrades per correu electrònic a: 
blancomg@tiana.cat 

DIVENDRES 9 
17.30 h Biblioteca Can Baratau 
El club de lectura infantil del gomet vermell: 
Un petó de mandarina, d’Eulàlia Canal. 
A càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 14 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club du livre: Les oubliés, de Christian Gailly. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

DIVENDRES 15 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
Bibliolab: Vareta de Harry Potter, 
a càrrec d’Smartions. 
Per a infants a partir de 6 anys. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

DISSABTE 16 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: Sons de colors, 
a càrrec de La botzina. 
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

De 10.00 h a 21.00 h Tiana Garden Experience 
T&M Women Market. Organitza: ADEM. 
(Associació de dones emprenedores 
del Maresme).

De 16.00 h a 20.00 h Parc de Can Puigcarbó 
Campionat de cal·listènia. 
Inscripcions fins al 14 d’octubre a: 
https://tiana.reservaplay.cat/view/reserves
/actividades

DIUMENGE 17  
10.00 h Passejada guiada:  
Paisatges geològics, sòls i vinyes. 
Les vinyes de Tiana.
Informació i inscripcions a l’oficina del Parc 
de la Serralada de Marina. T. 93 395 63 36 

De 10.00 h a 14.00 h Tiana Garden Experience 
T&M Women Market. Organitza: ADEM. 
(Associació de dones emprenedores 
del Maresme).

DIJOUS 21
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: 
La fada del mercat i el tresor de les taronges, 
a càrrec de Bufamots. 
En commemoració del Dia Mundial 
de l’Alimentació i l’Any Internacional 
de les fruites i verdures. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

DILLUNS 25 
19.00 h Sala Albéniz 
Lliurament del premi Joan Armengol i Moliner. 
Més informació a: www.tiana.cat 
Organitza: Òmnium Cultural Tiana.

DIJOUS 28 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Book’s club: Little adventures in Yemen, 
de Franca Sol. 
Coordina: David Requena. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

DIVENDRES 29 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Club de lectura: Petita crònica: 
quatre narracions, de Stefan Zweig. 
Coordina Toni Sala. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.
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La periodista literària tianenca Laura Garcia ha 
impulsat Booklife, un projecte de biblioteràpia 
i prescripció literària amb el que pretén ajudar a 
través de la literatura. Ofereix tallers per a tota 
mena de públic i per a totes les edats amb els 
que apropa la literatura a través d’emocions 
i sentiments del nostre dia a dia. A l’octubre 
inicia una nova ronda de tallers a la Biblioteca 
Can Baratau. 

La biblioteràpia és una disciplina literària molt 
estesa als Estats Units o a Anglaterra, però força 
desconeguda a casa nostra. Utilitza la literatura 
amb finalitats terapèutiques, d’acompanyament 
personal i de desenvolupament per ajudar-nos 
a afrontar diferents situacions, sentiments o 
emocions del nostre dia a dia. 

La periodista tianenca Laura Garcia la va 
conèixer ja fa anys a través del treball de les 
psicòlogues angleses Ella Berthoud i Susan 
Elderkin que la utilitzaven per complementar 
diversos tractaments. Des d’aleshores s’ha estat 
documentant i fent la selecció d’aquells temes 
que més ens preocupen en el nostre dia a dia 
i d’aquells llibres que més ens poden ajudar a 
entendre’ls, analitzar-los i acompanyar-nos. 
Té una selecció de més de 50 temes entre els quals 
es troben: la por, l’angoixa, l’esperança, la culpa, 
l’alegria, el dol, la resiliència, la depressió, la família, 
etc... Cada tema és un taller que des de gener 
de 2020 realitza a biblioteques, llibreries, escoles, 
centres hospitalaris, associacions etc, i que adapta 
segons el públic a qui va dirigit: infantil, jove o 
adult. Ja n’ha fet un centenar i han tingut 
un gran èxit. 

Una de les biblioteques pioneres en programar 
els tallers de Booklife va ser la Biblioteca 
Can Baratau. 

BOOKLIFE, 
LA LITERATURA 
AMB FINALITATS 
TERAPÈUTIQUES A TIANA  

Durant el confinament els tallers virtuals van ajudar 
a molta gent de la vila a combatre la por o l’angoixa 
i els van acompanyar en processos de pèrdua i dol. 
Des d’aleshores la biblioteca municipal del poble 
ha continuat apostant pel projecte, i aquest mes 
d’octubre inicia un nou cicle incorporant els tallers 
per a famílies i per a joves. 

Booklife només treballa amb llibres de ficció perquè 
segons la seva creadora la literatura ens parla de la 
vida, és un reflex d’aquesta, ens ajuda a entendre-la 
i en ella ho trobarem tot. A cada taller hi trobarem 
llibres de literatura catalana, castellana i estrangera, 
clàssics i novetats, novel·les, relats, contes, poesia i 
teatre. La selecció dels llibres és la part més difícil, 
però també la més bonica del projecte perquè els 
títols escollits han de ser adequats per parlar d’aquell 
tema, però també han de tenir una gran qualitat 
literària. La gran protagonista de Booklife és la 
literatura i les capacitats infinites que té d’ajudar-nos 
en molts àmbits de la nostra vida. 

Els tallers de Booklife per a nens i joves ens ajuden 
a trobar les millors eines i ajudar als més petits 
en aquells temes que més els preocupen. Hi ha 
contes meravellosos per abordar temes com la 
gelosia, la frustració, la tolerància, l’amistat o la por 
i novel·les meravelloses sobre l’assetjament escolar, 
l’aïllament, el sentir-se diferent o les addiccions. 
Booklife promou la lectura perquè si t’interessa un 
tema potser et vindrà més de gust llegir llibres sobre 
aquell tema que sobre un altre. 

En un moment tan complicat com el que estem 
vivint en el que les relacions personals s’han 
vist greument afectades, la literatura ens pot 
acompanyar i ajudar a entendre moltes de les 
coses que ens passen. Pot ser un bàlsam i un refugi 
personal i íntim només cal trobar aquell llibre més 
adequat per nosaltres. Hi ha un llibre per a cada 
moment i per a cada persona i Booklife t’ajuda 
a trobar-lo. 

Booklife és un projecte obert que espera créixer 
en nombre de tallers i de llibres i que neix amb 
l’objectiu de difondre la biblioteràpia arreu i 
establir-la com una eina més en l’ajuda d’aquesta 
meravellosa però a vegades difícil aventura de viure. 

Trobareu més informació de Booklife i els seus 
tallers al Facebook (https://www.facebook.com/
booklife.biblioterapia) al Twitter (https://twitter.
com/BBiblioterapia) i a l’Instagram (https://www.
instagram.com/booklife.biblioterapia/) 
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L’AJUNTAMENT 
DE TIANA COMENÇA 
ELS TREBALLS 
DE L’ÀREA D’ESBARJO 
DE GOSSOS

L’Ajuntament ha iniciat les obres per 
a la construcció d’una àrea d’esbarjo 
de gossos al Parc del Tramvia. 
Aquestes obres s’han realitzat sota 
la supervisió de tècnics de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) que 
han redactat el projecte. Aquesta àrea, 
la primera d’aquest tipus a Tiana, està 
emmarcada dins un projecte que preveu 
la creació d’altres àrees repartides en 
diferents punts de la vila per tal de millorar 
la qualitat de vida dels animals 
de companyia. 

L’empresa adjudicatària del contracte 
administratiu d’obres, Infraestructures 
Coser SL és l’encarregada de fer aquests 
treballs que tenen un cost de 29.737,39€. 
S’espera que les obres s’allarguin unes 
quatre setmanes en total comptant 
també amb les tasques d’il·luminació 
de la zona. 

Tiana aposta per la bona convivència 
entre les persones i els animals 
de companyia. 

L’objectiu de l’Ajuntament és construir 
espais còmodes i agradables per passejar 
lliurement als gossos, sense necessitat de 
dur corretja i on es puguin socialitzar 
i relacionar-se amb altres animals.



L’Ajuntament referma el seu compromís en 
l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones 
i homes, millorant la conjuntura en la que es 
troben les dones a partir de donar resposta 
a les desigualtats i discriminacions.

El Plenari de l’Ajuntament va aprovar el passat 
14 de setembre, en sessió plenària, el nou Pla 
de d’Igualtat entre dones i homes. El Pla, que es 
va aprovar amb el vot a favor de tots els grups 
municipals, dóna compliment a la normativa 
vigent que requereix a les administracions 
públiques garantir la igualtat efectiva en l’àmbit 
laboral de les administracions públiques i adoptar 
mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació entre dones i homes. 
És un mecanisme adreçat a garantir que el 
funcionament intern es basa en la igualtat 
d’oportunitats, es combat qualsevol discriminació 
i es propicien comportaments i maneres de fer 
basats en el respecte mutu entre dones i homes 
en tots els àmbits de l’Ajuntament, prevenint i 
afrontant l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

El Pla constitueix el full de ruta en aquesta matèria 
pels propers anys. 

S’APROVA EL NOU PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES 
I HOMES 2020-2023 DE L’AJUNTAMENT

18 19
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La Llar vol celebrar enguany el Dia Internacional 
de la Gent Gran amb una festa molt entranyable 
per recordar als presidents i presidentes que 
ens han precedit.

Aquest dia ha de ser per a nosaltres festiu 
i reivindicatiu per sensibilitzar els polítics i 
la població en general sobre el lloc que han 
d’ocupar les persones grans a la nostra societat.

MATÍ A LES 11.00 H.
Homenatge a tots els presidents i presidentes 
amb les seves juntes directives que han exercit 
des de la fundació de l’Associació l’any 1979, 
i posterior col·locació de les seves fotografies 
a la Galeria de Presidents. Les fotografies les 
col·locaran els presidents/es o els familiars dels 
que ens han deixat.

Ens acompanyarà a l’acte la Sra. Alcaldessa 
Marta Martorell i membres del Consistori, 
que faran els corresponents parlaments.

Per finalitzar s’oferirà un brindis d’honor.

HOMENATGE ALS PRESIDENTS I PRESIDENTES 
DE LA LLAR DE PERSONES GRANS
DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN
1 D’OCTUBRE 2021 

Lloc del concert: Llar de Persones Grans
Control d’aforament pel concert.

DEMANAR TIQUET NUMERAT.

TARDA A LES 18.00 H.
Extraordinari concert de música clàssica i popular 
interpretat pel solista i compositor moldau Iulian 
Gogu flauta travessera, acompanyat al piano per 
Irina Veselova.

Iulian Gogu, flautista i compositor moldavo.
Era solista (flauta travessera) de l’Orquestra 
Simfònica R.T.V. de la República de Moldàvia.
Com a músic i compositor de música 
contemporània va actuar en molts festivals a 
Moldàvia, Romania, Dinamarca, Espanya, Grècia, 
Rússia, Àustria, Itàlia….
Va ser guardonat amb el premi de la UNESCO per 
la composició de quartet de corda.

Irina Veselova, pianista. Va néixer a Bernault 
(Rússia). A l’edat de 5 anys va començar els 
estudis de piano. Als 18 anys es trasllada a Moscou 
per continuar la seva carrera de formació al
Conservatori Estatal de Piotr Tchaikovsky.
Obté nombrosos premis al llarg de la seva carrera, 
com el 1r premi del concurs internacional Paper 
de Música de Capellades i també el 1r premi al 
concurs Josep Mirabent i Magrans a Sitges, etc.

LLAR
DE PERSONES GRANS

Prioritza els àmbits fonamentals d’intervenció i 
fixa els objectius i els resultats concrets a assolir 
en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes i d’eliminació de qualsevol 
discriminació per raó de sexe. També defineix les 
mesures i accions que s’han d’adoptar per assolir-los.

Està estructurat en un objectiu principal: definir 
un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques 
i mesures que possibilitin que les dones i els 
homes del municipi puguin assolir el seu màxim 
potencial i participar en tant que ciutadans i 
ciutadanes sense que es doni cap discriminació 
per raó de gènere.

El Pla ha estat elaborat per la Fundació SURT  
i la Comissió Tècnica del Pla d’Igualtat, integrada 
per les persones membres del Consell d’Igualtat 
de Tiana. 

Consulta el pla en aquest enllaç: www.tiana.cat/media/repository/noticies/Pla_igualtat.pdf

El Pla té com objectiu general garantir 
la igualtat efectiva entre homes i dones 
de l’Ajuntament.

Tiana s’ha dotat d’un Pla d’Igualtat per 
promoure activament la igualtat efectiva 
de dones i homes i la no-discriminació per 
raó de sexe, orientació sexual, i/o identitat 
de gènere.
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LA FESTA MAJOR DE TOTHOM
Per fi hem pogut celebrar la Festa Major!

És cert que encara no ha pogut ser la festa que 
totes i tots desitjàvem, tot i això ha estat una bona 
Festa Major en la que hem pogut recuperar la vida 
al carrer amb activitats esportives com l’Enrrucada, 
espectacles infantils, nit de foc amb els diables, 
concerts...
 
Cal agrair i reconèixer la feina feta per part de les 
entitats del poble i la Comissió de Festes durant 
la festa major i sobretot durant la pandèmia ja 
que han vist com la seva activitat es veia afectada 
per limitacions i canvis els quals els ha obligat a 
reinventar-se dia a dia.

Ara bé, també és evident que els fets violents 
esdevinguts la matinada de diumenge han estat 
molt greus, i des d’ERC Tiana volem ser clars 
i valents en les nostres valoracions.

La gran concentració de gent, majoritàriament 
de persones d’altres municipis no és un fet nou, 
i és per això que hi va haver una coordinació i 
planificació amb la Policia Local de Tiana i amb 
l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra a 
Premià de Mar.

Fruit d’aquesta planificació el consistori va decidir 
el tancament de tres parcs, la contractació de 
servei de vigilància, demanar reforços d’efectius 
de Montgat i de mossos. Així com sol·licitar dues 
dotacions ARRO en prealerta.

Tancar els parcs, on no hi havia programada 
cap activitat de festa major, va evitar incidents 
simultanis a diferents llocs que haguessin sigut 
incontrolables, a l’hora que vetllava pel dret al 
descans dels veïns i garantia un accés segur per 
part de famílies i infants l’endemà. 

Si bé tot això no va ser suficient per evitar els 
disturbis, si va fer que no fossin pitjors, en opinió 
pròpia, de Policia, de Mossos i d’Interior. 

Així doncs, cal felicitar-nos entre totes i tots per 
haver pogut gaudir de nou de la festa major de 
Sant Cebrià, on molts ens hem pogut retrobar tot 
gaudint dels múltiples actes i espectacles que han 
conformat la festa major 2021.

Des d’ERC Tiana, volem donar les gràcies de 
tot cor a tots els col·laboradors de la Festa 
Major, entitats, Comissió de Festes, treballadors 
municipals, persones a títol individual i molt 
especialment als membres de la Policia Local de 
Tiana, i als efectius de reforç de la Policia Local 
de Montgat i dels Mossos d’Esquadra.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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UNA OPOSICIÓ RESPONSABLE 
I PENSANT TIANA
El passat divendres 17 de setembre vam anunciar que 
marxàvem del govern de Tiana. Hi han diversos motius 
el que ens han portat als i les socialistes a prendre 
aquesta decisió.

Podem afirmar que hem contribuït fidelment a les 
exigències del moment (pandèmia) i a les necessitats 
de la ciutadania però creiem que el nostre estil i model 
de governança ens ha de caracteritzar d’una manera 
diferent. 

Ningú pot posar en dubte el nostre compromís, 
treball i gestió durant tot aquest temps al govern 
però són temps de repensar objectius i redissenyar 
plantejaments per assolir una administració forta 
que garanteixi amb solvència la lluita contra el canvi 
climàtic, redueixi les desigualtats, millori la seguretat 
i tingui cura des de les persones grans fins als més 
petits. Tot això, passa per canvis. Uns canvis que ara 
amb únicament dos regidors són difícils de fer-los 
efectius i esperem que en el 2023 amb més suport de 
la ciutadania els puguem emprendre. 

Un canvi. Un canvi necessari i exigent. Tenim un 
model propi, seriós i realista de poble. El nostre 
model incorpora el compliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts 
a l’Agenda 2030 i per això, és necessari més 
autosuficiència energètica, econòmica, social, en 
recursos hídrics,... ens hi va la vida en això.
Una socialdemocràcia amb ingredients ecologistes.
Durant aquests temps al govern hem anat elaborant 
propostes i projectes que ven aviat s’aniran 
materialitzant encara que no estiguem al govern ja 
que ho hem deixat tot preparat i enllestit per la seva 
execució i del qual ens sentim satisfets perquè sempre 
posem al capdavant l’interès general.

Seguirem treballant com sempre per l’amor que 
tenim a aquest poble però des d’altra banda. La 
banda de l’oposició. Una oposició responsable i 
compromesa i molt allunyada del que ens tenen 
acostumats algun grup de l’oposició. 

Som garantia de progrés i benestar. 
El nostre compromís és amb tu i amb Tiana. 

 

tiana’t

Un any més vam commemorar la Diada Nacional 
de Catalunya i novament vam alçar la veu en contra 
de la repressió de l’estat envers el nostre país, ja 
que tot i haver dut a terme la via de l’indult als 9 
presos polítics independentistes, Catalunya segueix 
tenint membres, tant del govern legítim com de 
la societat civil, a l’exili i més de 3000 represaliats 
a causa de lluitar per la llibertat de Catalunya sota 
valors democràtics, pacífics i en defensa dels 
drets civils.

L’independentisme ha anat guanyant les 
eleccions, cada vegada amb més solidesa malgrat 
les circumstàncies adverses. Hem de fer valer 
aquest resultat i aconseguir la unitat estratègica 
reclamada pel poble català. Any darrere any, una 
colla de polítics i molts mitjans de comunicació,  
vaticinen un descens d’independentistes. 

Però any darrere any som més els catalans que  
continuem manifestant la nostra voluntat de ser 
independents, de ser un estat, i de poder elegir 
lliurement el nostre futur com a país. Per això cada 
11 de setembre mantenim el pols al carrer. 

En el Ple d’aquest mes de setembre, el nostre 
regidor Mateu Hernández, va presentar la seva 
dimissió, tal i com ja havia anunciat que faria si 
finalment portava el seu cas al Contenciós. 
El partit, JUNTS (per Catalunya), li ha donat suport 
en tot moment, i li agraïm sincerament tota la feina 
que ha realitzat en bé del municipi i del nostre 
partit. Amb la seva experiència i professionalitat, 
ha tramitat una sèrie d’ajuts i de subvencions que 
han estat atorgades i que permetran dur a terme 
projectes que necessitava el municipi. 

Aquest regidor amb un gran bagatge professional, 
molt expeditiu i treballador únicament és culpable 
d’haver volgut optimitzar els recursos que tenia a 
l’abast per aconseguir més celeritat i eficiència en 
la instal·lació d’uns cables per al so a la polivalent 
Sala Albéniz, a fi que, en el seu dia, el poble de 
Tiana pogués gaudir d’un cinema i per a la qual 
cosa havia fet una donació de milers d’euros 
(donació que encara no sabem per què no es va 
acceptar). Ara ha deixat el seu càrrec de regidor i 
Junts per Catalunya li agraïm públicament tota la 
feina ben feta que ha fet, així com la col·laboració 
i l’assessorament que ha posat al servei de la nova 
regidora, Montserrat Torres, a qui desitgem molta 
sort i encert. 

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

ANATOMIA D’UNA FESTA MAJOR 
per Isaac Salvatierra
Crec que tots els tianencs i tianenques compartim aquests 
dies un sentiment de tristesa ben estrany i ben impropi, que 
res té a veure amb el que s’espera d’una festa major. Deixeu-
me que disseccioni els fets viscuts el cap de setmana de 
Festa Major a Tiana en tres escenes inconnexes.

La cassolada. Dijous 16 a la nit, patró de Sant Cebrià, 
hi va haver una sorollosa xiulada mentre l’alcaldessa parlava, 
i que es va aturar quan els pregoners del CCE Tiana van 
començar el discurs. El dia abans, Marta Martorell havia 
signat un ban municipal que tancava tres parcs per evitar 
“el soroll existent fins a altes hores de la matinada” des de 
“fa anys” durant els dies de la festa major.
La decisió per sorpresa de tancar el Mascaró “per evitar 
molèsties als veïns”, sense cap interlocució prèvia, sense 
debat dins la comissió de festes, va ser vista com un atac a 
una generació de joves, ànima i motor durant anys d’una 
programació alternativa, que ha millorat sovint l’oficial. 
Es va tancar un símbol.

L’atac a la policia. El desafiament a l’autoritat és 
preocupant i l’anàlisi, que ultrapassa el fet local, cal abordar-
lo des de la complexitat, com a símptoma de moltes coses.
Fa anys que les facilitats del NitBus i el reclam de les 
Matinades han fet créixer els participants de la festa. 
Els joves del poble us asseguro que es preocupen per cuidar 
l’entorn, perquè hi viuen i perquè han mamat Matinades de 
petits: cases del poble que serveixen esmorzars opípars de 
bon matí al so de les gralles. Fa anys que hi ha incidents al 
voltant del parc del Camp de Futbol Vell i a la Ciutadella, mai 
al Mascaró. Les mesures que s’havien aplicat els últims anys 
per dissuadir participants incívics van funcionar prou bé: 
fer acabar el recorregut del NitBus excepcionalment abans 
d’arribar al centre del poble i posar controls policials per 
requisar l’alcohol dels botellots. Aquest any no ha estat així. 
I no només això: la falta de mitjans de la policia local de 
Tiana ha deixat l’operatiu al descobert.
És urgent repensar entre tots la festa major de Tiana, sense 
un model clar (ja no som 5.000 habitants!) i sense espais 
alternatius de celebració entrada la nit. Els últims anys ens 
hem dedicat a omplir forats al calendari més que a trobar-hi 
un fil conductor. Ens cal una festa major popular, genuïna, 
intergeneracional, participativa, segura i integradora.

I el tomàquet... entra a aquest enllaç 
http://www.juntstiana.cat/2021/09/26/article/  
o escaneja el QR 
per acabar de llegir 
de l’article i veure els vídeos



TELÈFONS D’UTILITAT

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

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

SRA. MARTA MARTORELL CAMPS 
• Alcaldessa.
• Alcaldia, participació ciutadana, transparència,
  comunicació, educació, cultura, via pública 
  i promoció de la vila.
• Telèfon: 93 395 50 11 · martorellcm@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. ALBERT SALES CASTELL 
• Primer Tinent d’Alcaldia. 
• Medi Ambient, parcs i jardins, gestió de residus 
  i neteja viaria, benestar dels animals, esports, 
  relacions institucionals i protocol 
  i agermanament. 
• Telèfon: 93 395 50 11 · salescal@tiana.cat
• Partit polític: PSC Tiana.

SR. JAUME DARBRA MUÑOZ
• Segon Tinent d’Alcaldia. 
• OAC, seguretat i civisme, urbanisme, 
  patrimoni públic i habitatge. 
• Telèfon: 93 395 50 11 
  tiana.jaumedarbra@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 OCTUBRE 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 6 OCTUBRE
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 13 OCTUBRE
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 20 OCTUBRE
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 27 OCTUBRE
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
CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

4 5 6 7 8 9 10
COSTA BRUFAU MEDRANO CAPDEVILA CIRICI COSTA COSTA

11 12 13 14 15 16 17
BRUFAU CIRICI CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

18 19 20 21 22 23 24
MEDRANO CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS COSTA CIRICI CIRICI

25 26 27 28 29 30 31
CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS COSTA BRUFAU CAPDEVILA CAPDEVILA
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