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ORIOL JUAN, 
ESTUDIANT DE FÍSICA 
I CAMPIÓ DE CURSES 
DE MUNTANYA
L’Oriol té 20 anys. Ha viscut sempre a Tiana i diu 
que se sent un privilegiat. Es defineix com un 
jove normal, aficionat a la muntanya. “Em conec 
tots els racons de la Conreria”. És esportista 
d’alt nivell que ha competit als mundials amb la 
selecció espanyola i amb la catalana al campionat 
d’Espanya, actualment forma part de l’equip 
ASICS de Trail. Li demano per Tiana però l’Oriol 
torna a portar l’aigua al seu molí: “procuro no 
perdre’m mai l’Enrucada, la cursa de casa. 
Córrer en competició pels camins que cada dia 
fas entrenant, no té preu!”.

Repregunto: i del poble, quins records d’infància 
tens?. “Anar de ben petit a donar la carta als 
Reis a la plaça de l’Ajuntament, les Olimpíades 
de nens del Casino i la fira de la Festa Major 
al Parc dels Teletubis entre d’altres“. 
Em queda claríssim que l’Oriol és un enamorat 
del poble. 

Vull saber com és un dia seu, m’explica que la 
carrera de física a la Universitat de Barcelona 
i els entrenaments, ocupen la major part del 
seu temps. “També faig classes de reforç de 
matemàtiques i física a nois i noies del poble. 
Això ho gaudeixo també molt!”. 
Li demano per què corre? “Per la sensació de 
llibertat, perquè m’ajuda a desconnectar, em 
relaxa, em motiva, em permet conèixer gent 
amb les mateixes aficions i em permet arribar 
a llocs amagats que em deixen sense paraules”. 

Córrer, està de moda? “Si, perquè és un esport 
que necessita molt poc material i et dona unes 
sensacions molt guais. A mi m’agrada molt que 
la gent s’interessi per aquest esport”.

Un missatge per als veïns i veïnes que et 
llegeixen? “Tinguem en compte que la 
muntanya és de tots i per a tots, cuidem-la, no 
la fem malbé”. Acabo demanant-li si ens hem 
deixat alguna cosa important i l’Oriol aprofita i fa 
la falca: “si voleu seguir les aventures i curses 
que faig, aneu al meu instagram @oriol_juann”.

Moltes gràcies Oriol, queda clar que córrer, 
és de valents.
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somcomerç
FEM SALUT

FARMÀCIA COSTA MENA
Som a Tiana des de l’1 d’abril 2021.
Comencem nova etapa oferint 25 
anys d’experiència amb la nostra 
oficina de farmàcia al teu abast.

Vetllem per la bona salut seguint 
criteris professionals i sanitaris en 

els àmbits de l’alimentació i nutrició, 
l’anàlisi, les plantes medicinals,

la dispensació de medicaments així 
com del seu ús humà/veterinari, 

i salut pública.

Treballem juntament amb el col·lectiu 
farmacèutic per fer del món un lloc 

més saludable

ENS TROBARÀS A: 
Passeig de la Vilesa, 8 

T. 93 465 53 02
www.farmaciacostamenafmas.com

HORARI:
De dilluns a divendres 

de 9.00 a 13.30 h i de 16.30 a 20.00 h.
Dissabtes de 9.00 a 13.30 h.

 

Segueix-nos a: @farmaciacostamena
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3a AQUATRAIL SOLIDÀRIA DE L’ESCOLA 
DE TRIATLÓ FES TRI TIANA 
L’Aquatrail l’organitza el C.E. FES TRI TIANA amb 
el recolzament de l’Ajuntament i la Federació 
de Tiana i la Federació Catalana de Triatló.

Després de l’èxit de les altres dues edicions, 
us anunciem que el proper dia 5 de setembre 
a les 10 h podreu tornar a gaudir d’una 
jornada esportiva on els nens i nenes seran 
els protagonistes. 

Es farà a la piscina municipal i voltants. No us ho 
perdeu, només t’ha d’agradar nedar i córrer per la 
muntanya (sempre adaptant els recorreguts 
a les diferents edats). 

Les inscripcions per als federats es fan a la web 
de la Federació a http://www.triatlo.org/ i són 
gratuïtes, i a la recollida del dorsal es donaran 
5€ que es destinaran a l’associació que tracta 
les malalties de Rett. 

La síndrome de Rett és una malaltia de les 
denominades rares. És un trastorn greu del 
neurodesenvolupament d’origen genètic que 

tiana’t

passa gairebé exclusivament en el sexe femení i 
que condueix a una discapacitat greu, que afecta 
gairebé tots els aspectes de la vida de la persona: 
la seva capacitat per parlar, caminar, menjar i fins 
i tot respirar de forma normal. El segell distintiu 
de la síndrome de Rett són els constants 
moviments repetitius de les mans.

Els no federats que vulguin participar hauran 
d’enviar un correu electrònic: 
escolafestritiana@gmail.com on se’ls hi donaran 
totes les instruccions per poder participar.

Donat que no hi haurà classificacions tots els 
participants rebran una bossa amb obsequis i es 
farà un sorteig durant la cursa. 

L’objectiu d’aquest esdeveniment és poder 
gaudir d’una jornada d’esport i diversió.
Si vols fer de voluntari posa’t en contacte amb 
l’organització i podràs veure com funciona el 
nostre club gràcies a la col·laboració de la tripleta 
formada per l’entrenador, els/les atletes i els pares 
i mares. Una gran combinació!

El club segueix complint tots els 
protocols que es marquen degut 
a l’actual crisi sanitària, reduïnt els 
grups i mantenint en tot moment la 
distància de seguretat entre 
els participants.
 

Trobaràs tota la informació sobre el que fem a:
CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA

David Vergés 
T. 697 755 414

escolafestritiana@gmail.com
www.escolafestritiana.com

Les categories i les distàncies son aquestes:

AQUATRAIL  NEDAR  TRAIL  
Menors d'edat (2017-2018)   
Poden utilitzar material d’ajuda

25 m.
(Piscina petita) 125 Mt.  

Pre benjamí (2014-2016)    50 m.  500 Mt.  

Benjamí (2012-2013)    100 m.  1.000 Mt.  

Alevins (2010-2011)  200 m.  1.500 Mt.  

Infantils (2008-2009)    300 m.  2.100 Mt.  

Cadets (2006 -2007)    400 m.  3.000 Mt.  
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Després d’aquest llarg període d’inactivitat 
tornem amb un programa presencial amb tota la 
prudència i mesures de seguretat que ens obliga 
el moment actual.

Els cursos començaran passada la Festa Major, 
per tant la primera classe serà el dilluns dia 20 
de setembre seguint el programa detallat 
a la graella.

Les inscripcions es podran realitzar de manera 
presencial, per telèfon: 93 465 29 45 o enviant un 
correu electrònic a: esplai@llartiana.cat 

Les places són limitades d’acord a l’aforament 
permès en cada sala.

MATRÍCULA OBERTA CURS 2021 - 2022

Vine a conèixe’ns, o consulta el nostre banner a la pàgina principal 
de la web de l’Ajuntament: www.tiana.cat

T’ESPEREM !!

 Viatges llarga distancia  Bingo - Plena  Ordinador per a socis

 Excursions d’1 a 6 dies  Celebració festes tradicionals  Wifi gratuït

 Visites culturals 1/2 dia  Concerts  Bar-cafeteria

 Sortides teatre i espectacles  Jocs de taula  Conferències - xerrades

 Caminades per l’entorn de Tiana  Biblioteques (per a consulta i per a préstec)  Club de lectura

 Petanca  Filmoteca pel·lícules DVD per a préstec  Premsa diària

 Gimnàstica, cardio i musculació  Certamen literari  Perruqueria per socis/es

Si ets una persona jubilada o pre-jubilada 
major de 55 anys resident a Tiana, tens un espai 
per a tu a la LLAR DE PERSONES GRANS que 
et farà gaudir d’una vida activa en FORMACIÓ, 
SALUT, OCI i CULTURA.

Els nostres objectius bàsics són:
 Fomentar l’envelliment actiu i saludable.
 Desenvolupar les relacions socials.
 Prevenir la situació d’aïllament 

   i promocionar la participació activa 
   en la vida de la comunitat.

ALTRES ACTIVITATS DE LA LLAR

GRAELLA D’HORARIS CURS 2021 - 2022

LLAR
DE PERSONES GRANS

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

D
ISSA

B
TE

CHI KUNG 
DE 10 A 11 H

PINTAR AMB 
L’ÀNIMA 

DE 10 A 12 H

TALLER PHOTOSHOP 
DE 10 A 12 H

SARDANES I DANSA 
DE 10 A 11.30 H

IOGA 
DE 10 A 11 H

COUNTRY I 
BALLS EN LÍNIA 

DE 9.15 A 11.15 H

TALLER DE 
MEMÒRIA

D’11 A 12.30 H

TALLER DE 
MEMÒRIA

D’11 A 12.30 H

TALLER DE 
MEMÒRIA

D’11 A 12.30 H

TALLER DE MEMÒRIA 
D’11 A 12.30 H

MICRO GIMNÀTICA 
D’11 A 12 H

TALLER DE 
MEMÒRIA

D’11 A 12.30 H

INFORMÀTICA
DE 16.30 A 18 H

CATALÀ 
DE 16.30 A 18 H.

TALLER DE TEATRE 
DE 16 A 17.30 H

PATCHWORK
DE 16 A 18.15 H

MANUALITATS
DE 16.30 A 18.30 H

ANGLÈS
NIVELLS A I B 
A: DE 17 A 18 H
B: DE 18 A 19 H

SEVILLANES
DE 18 A 19.30 H

CHI KUNG 
DE 18.45 A 19.45 H

BALLS DE SALÓ
DE 20.15 A 21.30 H

M
A

TÍ
TA

R
D

A
N

IT

DE 9 
A 11 H

D’11 
A 13 H

DE 16 
A 18 H

DE 18 
A 20 H

DE 20 
A 22 H
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Les TIC (Tecnologies de la Informació i 
Comunicació) han fet un pas de gegant amb 
l’aparició d’internet i de totes les possibilitats que 
això comporta (xarxes socials, videojocs, sèries 
de televisió…), estem actualment en un canvi 
d’era tecnològic amb una revolució digital que 
està canviant el món, l’accés i la transferència 
de coneixement, la forma com la societat es 
comunica i es diverteix. Tot això comporta 
nombrosos beneficis i noves oportunitats, però 
no està exempt de riscos (ciberbulling, sexting, 
grooming, vamping, etc.) i pot arribar a produir 
una addicció.

Tots som conscients de la gran immersió dels 
diferents dispositius electrònics en les nostres 
vides quotidianes. No hi ha cap dispositiu tan 
intrusiu en les nostres vides com el Smartphone, 
que al costat de les tauletes han arribat als més 
petits de la casa. Més de la meitat de famílies 
utilitzen el mòbil per mantenir els petits 
entretinguts, i més del 70% dels nens menors 
de 8 anys utilitzen aquests dispositius.

Davant aquest panorama que podem fer?
En aquest context tant pares com fills, i la 
societat en general, haurem de desenvolupar 
noves habilitats i competències, ja que aquests 
poden utilitzar-se en benefici o en detriment de 
l’educació i del desenvolupament dels nostres fills. 

Depèn de nosaltres i del sistema educatiu dotar 
de competències digitals als infants i als adolescents 
i ensenyar-los a navegar segurs per un món, 
com l’espai analògic, que comporta perills 
i ofereix oportunitats.

Alguns signes d’alarma d’un trastorn addictiu 
que podem detectar en els nostres fills són: 
alteracions en el patró de la son, de la fam, de la 
higiene, de l’oci, nous amics, alteració de l’estat 
d’ànim, irritabilitat, disminució del rendiment 
acadèmic, obsessió pels productes tecnològics 
o presència de petits furts.

Proposem algunes recomanacions preventives: 
adequar a l’edat i maduresa de l’infant el dispositiu 
i l’activitat, limitar o pactar el temps d’ús, situar el 
dispositiu en un espai i ús comú de la família, educar 
en l’ús responsable, i posar en coneixement del 
menor els possibles perills, usant el sentit comú i no 
des dels prejudicis, moltes vegades sense fonament. 
Hem de tenir en compte, que el nostre exemple té 
molt valor en l’educació dels nostres fills.
 
Font: Las nuevas tecnologías en niños y 
adolescentes. Guía para educar saludablemente 
en una sociedad digital. Cuaderno Faros 9.

Jaume Claramunt 
Cap Clínic del CAP Morera - Pomar

ADDICTES A LES XARXES SOCIALS?
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INSCRIPCIONS A 
L’ESCOLA D’ADULTS TIMÓ
Estem a punt per començar un nou curs, 
amb les mesures COVID de nou presents. 
L’oferta de l’escola seguirà sent semipresencial 
i, amb l’experiència del curs passat, esperem ser 
més flexibles i estar adaptades als nous temps 
i a les noves realitats del nostre alumnat.

PER INSCRIURE’S I INFORMAR-SE CAL:

1) Trucar durant els dies d’inscripció 
(detallats a continuació) 
als telèfons 664 288 665 i 697 85 36 84. 
Si és necessari, podrem fer la inscripció 
presencialment a l’escola.

2) Omplir la fitxa d’inscripció en línia que enviarem 
per whatsapp.

3) Fer el pagament a l’Ajuntament respectiu.

4) Portar el justificant de pagament al personal 
docent el primer dia del curs.

OFERTA FORMATIVA I DIES DE MATRÍCULA:
Graduat IOC: del 2 al 9 de setembre
Batxillerat IOC: del 7 al 13 de setembre
Prova accés a CFGS IOC: del 16 al 23 de setembre
Català (tots els nivells), castellà (nivell inicial A2), 
informàtica i tallers: del 13 al 23 de setembre
Conversa d’anglès: els dies 7, 8 i 11 d’octubre.
Les classes d’anglès començaran el dia 13 
d’octubre.

HORARI D’ATENCIÓ PRESENCIAL:
Dies 3, 7, 13, 16 i 21 de 10 a 13 h i 17 a 20 h. 

BENVOLGUTS SOCIS, 
SÒCIES I AMICS DE 
L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ
L’aula compleix deu anys!!!

Fa deu anys que es va constituir l’Aula i les 
persones que van fer que aquesta tingués vida li 
van posar per nom TIMÓ (Com sabeu, TI de Tiana 
i MO de Montgat). La seva seu va lligada a la de 
l’escola d’adults dels dos municipis amb el nom 
de TIMÓ, per això porten el mateix nom. 
Excel·lent idea!! Excel·lent per diverses raons, 
una d’elles són la de fer activitats que en 
puguin gaudir els dos municipis tan propers 
històricament com geogràficament, una altra 
és l’encert semàntic de la paraula TIMÓ que 
representa part de l’essència dels pobles veïns: 
Tiana té TIMÓ (farigola) en el seu entorn de la 
Serralada i Montgat aporta el timó que ens guia 
per l’ample mar. Més ben triat impossible!!

Des de la perspectiva dels deu anys de vida, cal 
fer un reconeixement a totes les persones que ho 
han fet possible, des de les juntes fins a tots els 
socis/es i amics i amigues que, mes a mes, han 
gaudit de les conferències i activitats culturals. 
Esperem i desitgem molts més anys d’aniversaris...

La junta actual ha cregut oportú celebrar aquest 
desè aniversari fent una conferència lligada a 
unes persones que varen conèixer i varen gaudir 
de la nostra vila. El periodista tianenc Enric Canals 
ens els farà reviure i passejar pels nostres racons.

El dijous 30 de setembre a les 18.30 h us 
esperem a tots a la sala Albéniz. 
El títol de la conferència: “Tiana en el rerefons 
de la mort d’Enric Granados”.

Desitgem que tots els entrebancs que hem 
tingut: Pandèmia, obres a la sala Albéniz s’hagin 
resolt i que puguem traslladar-nos per una estona 
a la Tiana de principis de S. XX i en acabar fer 
un brindis per aquests deu anys!!

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

htpp: //www.tiny.cc/aeutimo 
(apartat nous socis) 

o truqueu al telèfon: 686 17 40 06
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INICIS I FINALS
A Can Baratau ens volem engrescar en una nova 
aventura i esperem que ens hi acompanyeu. 
A partir d’octubre, tindrem un nou club de lectura: 
Llegir teatre. Aquest club de lectura està vinculat a 
la programació del Teatre Nacional de Catalunya; és 
a dir, llegirem les obres que s’hi representen i, posats 
a fer, les anirem a veure. Si voleu participar us heu 
d’inscriure durant el mes de setembre, no badeu!
No deixem de fer, però, les nostres activitats més 
habituals. Així que com cada setembre, aquest 
mes tindrem la trobada de club de lectura amb 
autor. L’autor convidat d’enguany és Xavier Bosch i 
comentarem el seu llibre Paraules que tu entendràs. 
Aquesta trobada tindrà lloc el 17 de setembre a 
les 19 h. Recordeu que cal inscripció prèvia i que 
l’aforament és limitat.

Però a més d’inicis i continuïtats, també hi ha etapes 
que finalitzen. Anunciem, doncs, la jubilació del 
nostre company Daniel –que ja serà efectiva quan 
llegiu aquestes línies-, de qui esperem que vingui 
a fer-nos la guitza però sobretot que gaudeixi molt 
del temps lliure i que el final de la vida laboral sigui 
l’inici de moltes altres històries. Cap al Daniel només 
tenim paraules d’agraïment, pel companyerisme, 
per la bona disposició, per l’esperit crític, per la 
dedicació. Per sobre de tot, per la seva estima cap 
a la nostra/vostra biblioteca. I tot això és tant veritat 
que potser mai no ha passat (en el cas del Daniel, 
que així hagués estat!)
L’equip de la biblioteca

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

PRESERVEM EL NOSTRE 
PATRIMONI DOCUMENTAL
Des de l’arxiu municipal de Tiana continuem amb 
la preservació del nostre patrimoni documental. 
S’ha efectuat la restauració del llibre “Tiana. 
Matriz primitiva catastral” de 1852 que 
complementa el “Plano geométrico del termino 
jurisdiccional de Tiana con su barrio de Montgat” 
també de 1852 que es va restaurar el 2019.

El procés que ha dut a terme la restauradora 
Berta Blasi, ha consistit en una neteja mecànica 
en sec, tant de l’enquadernació com del bloc 
del llibre, la neteja puntual del llom de pell i les 
cantonades amb un cotó humit. 
S’ha consolidat l’enquadernació i empalmat els 
nervis que es trobaven partits. Un cop consolidat 
el bloc del llibre i els nervis s’ha procedit a tornar 
unir el bloc a l’enquadernació.

Aquesta acció s’emmarca dins del Programa 
de restauració que ofereix la Xarxa d’Arxius 
Municipals de la Diputació de Barcelona 
als ajuntaments adherits al programa 
de manteniment.

L’objectiu d’aquestes actuacions són la 
preservació i la difusió del llegat documental 
que dona identitat al municipi i en manté 
la seva memòria.

LITICACIÓ DELS LOCALS 1, 3 I 5 
DEL PASSATGE MORAGAS
L’Ajuntament disposa de 3 locals comercials 
lliures al Passatge Moragas per llogar i facilitar 
a emprenedors i emprenedores l’inici d’una 
activitat comercial al municipi. Els locals es 
destinaran a establiments comercials (obert en 
horari comercial) i les condicions del contracte 
i la licitació seran les establertes en la Llei 
d’Arrendaments Urbans i la Llei de contractes 
del Sector Públic.

Els contractes s’adjudicaran a favor del licitador 
que hagi presentat l’oferta amb la millor relació 
qualitat/preu, d’acord amb els criteris establerts 
en els plecs que es publicaran el mes de setembre 

(per a la valoració de les ofertes s’atendran diversos 
criteris d’adjudicació). 

La llei de contractes del sector públic obliga a 
fer la licitació per mitjans electrònics i des de 
l’Ajuntament s’oferirà una formació a principis 
de setembre per a tots aquells qui vulguin optar 
a un contracte de lloguer i que no coneguin els 
procediments legalment establerts amb l’objectiu 
que aquesta condició no representi un perjudici 
per a cap possible adjudicatari. 

Per a més informació podeu escriure a 
blancomg@tiana.cat

TIANA JA ÉS MEMBRE 
DE L’OBSERVATORI 
INTERNACIONAL 
DE LA DEMOCRÀCIA 
PARTICIPATIVA
L’Observatori Internacional de la 
Democràcia Participativa (OIDP) és una 
xarxa de més de 1000 ciutats d’arreu del 
món, entitats, organitzacions i centres 
d’investigació que volen conèixer, 
intercanviar i aplicar experiències sobre 
democràcia participativa en l’àmbit local 
per aprofundir la democràcia en el govern 
de les ciutats.

L’ OIDP és un centre de referència 
mundial per a la producció de 
coneixement relacionat amb la 
democràcia participativa. L’OIDP és 
consolidat com a espai d’intercanvi 
d’experiències de democràcia 
participativa. L’OIDP contribueix amb tota 
aquesta producció a enriquir les polítiques 
públiques dels governs municipals.

A través de la reflexió col·lectiva es 
pretén promoure instruments que 
permetin als governs locals enfortir la 
democràcia i impulsar l’exercici de la 
ciutadania protagonista en el debat, 
disseny, decisió i implementació de les 
polítiques públiques.

El passat mes de juny el comitè de 
coordinació de l’OIDP va aprovar l’adhesió 
de Tiana a seva xarxa de municipis. 
Esperem poder col·laborar i aprendre 
de totes les experiències que s’estan fent 
arreu del món en aquest àmbit. 
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ELS 
DIMARTS

De 7.00 h a 14.00 h 
Parc de l’antic 

camp de futbol  
Mercat setmanal. 

AGENDA SETEMBRE 2021

12

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 

DIUMENGE 5 
10.00 h Poliesportiu municipal  
3r Aquatrail solidària.
 Organitza FES TRI TIANA.
Més informació a: www.escolafestritiana.com

DILLUNS 6 
20.00 h Plaça de la Vila  
Concentració de suport i reivindicació 
per la llibertat dels presos i exiliats polítics.
Organitza: ANC Tiana i Òmnium Cultural.

DIMARTS 7 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública online. 
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari online. 

DIVENDRES 10 
19.00 h Plaça de la Vila 
Havaneres amb Clara Sánchez.
Reserva d’entrades a: 
https://www.entrapolis.com/organitzador/
ajuntament-de-tiana

DISSABTE 11 
DIADA DE CATALUNYA. 
Acte institucional. 
Més informació a: www.tiana.cat

FINS AL 26 DE SETEMBRE 
BIBLIOTECA 

CAN BARATAU
EXPOSICIÓ: 

El meu nom és Calotriton i només visc 
al Montseny!. 

Exposició divulgativa sobre el tritó 
del Montseny, un anfibi únic i endèmic. 

Dins del projecte Parcs i Biblioteques... naturalment! 

DIVENDRES 17 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Club de lectura amb l’autor:
Paraules que tu entendràs, de Xavier Bosch. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

DISSABTE 18 
10.30 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora menuda de Festa Major: 
El cuquet de llana, a càrrec de Glòria Arrufat. 
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

DIJOUS 23 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
Hora del conte de Festa Major: 
Contes de la lluna sota les estrelles, 
a càrrec de Moises Aznar. 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

visctiana

@costabcnmaresme

@drakkarsbr

@hazlotuyoo

@hortsdelalegria

@jmolinarom
ero

@kast84

@quepereza.a

@nadias_days

@xavier_gravier

DEL 16 AL 19 DE SETEMBRE 
ACTES DE FESTA MAJOR DE SANT CEBRIÀ

Més informació a: www.tiana.cat

ELS 
DISSABTES

Als carrers del Centre 
FIRA DELS 
DISSABTES

DIVENDRES 24 
21.30 h Ermita de l’Alegria 
Cinema de muntanya amb les projecció 
de pel·lícules: 
Made in voyage i Everest- The hard way.
Reserva d’entrades a: 
https://www.entrapolis.com/organitzador/
ajuntament-de-tiana.

DIJOUS 30 
18.30 h Lloc a confirmar 
Conferència: Tiana en el rerefons de la mort 
d’Enric Granados, a càrrec d’Enric Canals. 
Organitza: Aula d’extensió universitària Timó.
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Book’s club: The meaning of night, 
de Michael Cox. 
Coordina: David Requena.  

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

600 00 22 33
DIRECTE 
A L’AJUNTAMENT



14 15

tiana’t tiana’t

SORTEIG I OBSEQUIS!

Inscripcions a: enrucada.tianat.cat 
PREU: 10€

18

SETEM
BRE

EN
RU
CA
DA
15 KM CORRENT 
10 KM CAMINANT, 
TU TRIES...!
 

TIANA ET MOU

2021

10a EDICIÓ
2021

Tipogra�a: Myriad Pro (Bold)

Organitza: Col·labora:

AFORAMENT LIMITAT
ACTE ON ES COMPLIRAN 

TOTS ELS PROTOCOLS 
COVID-19 VIGENTS.

Els mercat setmanal dels dimarts impulsa el nostre model 
de comerç de proximitat i garanteix a la població de Tiana 
una oferta comercial variada i de qualitat. 

El dia de mercat es fomenta la cohesió social al municipi, 
els veïns i veïnes surten al carrer, convertint-se així en 
punt de trobada per a la gent i fomentant la socialització 
de diferents generacions. Aquest fet també afavoreix que 
es dinamitzi l’activitat econòmica d’altres comerços 
i serveis del municipi donat que es complementa amb 
el comerç urbà, es genera una interacció i es promouen 
els circuits de compra. 

Comprar al mercat setmanal és apostar pel negoci 
i la dinamització local, pel comerç de proximitat amb el 
que sempre podem comptar. Els paradistes han patit 
les conseqüències de la COVID19 de manera molt dura, 
molts d’ells han estat mesos sense poder treballar, 
recolzem-los o tots hi perdrem! US HI ESPEREM!

ÉS EL MEU MERCAT SETMANAL
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EL PASSAT MES DE JUNY, 
ELS NOU PRESOS POLÍTICS 
SORTIEN DE LA PRESÓ 
GRÀCIES ALS INDULTS

Benvinguts siguin aquests, ja que possibiliten 
que nou persones innocents i que mai haurien 
d’haver entrat a la presó puguin tornar a casa 
amb els seus. Mai s’hauria d’haver qüestionat 
aquest fet ni aquesta possibilitat. Estem parlant 
de famílies i drets humans.  

Ara bé, amb aquesta mesura no n’hi ha prou, 
el govern espanyol te ara l’oportunitat de fer 
política fora dels Tribunals i afrontar el conflicte 
polític mitjançant una llei d’amnistia que 
seria la solució per a centenars de persones 
represaliades a Catalunya.

Eliminaria la pena i la condemna de culpabilitat 
a diferència de l’indult, el qual no deixa de ser 
una solució individual i en aquest moment 
necessitem solucions col·lectives i sobretot 
polítiques. 

L’amnistia és un reconeixement necessari 
per a posar el comptador a 0 i començar 
a treballar per a la resolució del conflicte.

Destacar que la majoria de catalans defensen 
un referèndum d’autodeterminació per resoldre 
el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat. 
Per això és vital i una obligació que les forces 
polítiques catalanes arribem a un acord referent 
a l’amnistia i l’autodeterminació, ja que donaria 
resposta al poble de Catalunya.

Construir un país digne del seu poble, 
transversal, respectuós, divers, donant resposta 
i estima a tots els habitants de Catalunya, camí 
de la República Catalana. 

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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A TIANA SENTIM 
Les coses més boniques ni es veuen ni es toquen, 
només se senten. Una carícia, una abraçada, una 
mirada, una salutació o un... “Com estàs avui?”. 
Els sentiments són l’autèntica fórmula d’un poble. 
El més maco de Tiana, sempre ha estat al nostre 
voltant. Malgrat això, a vegades no ho gaudim 
el suficient perquè durant gran part del dia 
portem un aparatós filtre d’activat per les rutines, 
els automatismes, els pensaments remugants, 
mecànics i aquesta escassa intuïció que sembla 
haver-se desconnectat completament de les 
nostres emocions.

Ara que hem tornat de vacances i encara, amb una 
crisi sanitària que sembla que no s’acabarà mai i una 
crisi climàtica que hem d’assumir molt seriosament 
tots i totes, arriba un mes de setembre carregat de 
petites trobades durant la festivitat de Sant Cebrià, 
enllestir els projectes que teníem en marxa 
i sobretot, tornar a sentir-nos.

Sentir els nostres carrers, les nostres entitats, els 
nostres comerços, la natura que ens envolta i 
l’activitat educacional i esportiva. Des del grup 
municipal socialista donem molta importància 
en tota la nostra activitat política a aquestes 
emocions que transformen i donen forma a Tiana. 
Tenim ganes de començar aquest curs amb 
esperança i optimisme, i això és el que precisament 
hem d’abordar durant els propers mesos, després 
d’un any molt dur. A l’horitzó hi ha moltes 
expectatives. La principal, continuar fent front a 
la crisi econòmica i social. En segon lloc, seguir 
treballant des de la responsabilitat per allò que més 
et preocupa en el dia a dia. I, en tercer lloc, seguir 
augmentant de nou la confiança de les tianenques 
i els tianencs en el Partit dels Socialistes de 
Catalunya a Tiana.

Volem acabar aquest article donant les gràcies a les 
persones que formen part de la comissió de festes 
pel seu treball i implicació proposant i preparant 
una Festa Major que de ben segur és una de les 
més difícils de la història pels moments que vivim. 
I tampoc ens volem oblidar dels i les treballadores 
de l’ajuntament que fan que puguem viure, gaudir i 
sentir la nostra vila.
BONA FESTA MAJOR DE SANT CEBRIÀ 2021 
 

tiana’t

Junts per Catalunya comuniquem que la Sra. 
Marta Guàrdia, el 26 de juliol, va presentar 
la seva dimissió al partit i va comunicar que 
deixava el grup municipal de Tiana, per passar 
al grup no adscrit.

Per altra banda, el regidor Sr. Mateu 
Hernàndez, ha fet arribar un escrit en el qual  
posa el seu càrrec i la seva acta a disposició 
del partit a més de manifestar la seva voluntat 
de continuar col·laborant amb Junts 
per Catalunya.

Certament, tant el grup municipal així com el 
mateix partit hem passat uns mesos difícils, 
hem tingut discrepàncies, però sempre hem 
pensat que la unió fa la força, que es pot 
discrepar i fins i tot estar en desacord en 
algunes decisions però que el més important 
és tenir l’objectiu clar i lluitar per aconseguir 
dur a terme el programa electoral per Tiana, 
que amb tanta il·lusió vam defensar a les 
passades eleccions.

Tots els col·lectius humans poden passar  
per moments tensos, però la grandesa 
de la persona es demostra entomant les 
responsabilitats amb valentia en els moments 
difícils, buscant consensos, tenint serenitat 
i temprança quan cal i sobretot tenint 
generositat per posar l’interès del grup per 
damunt del propi. 

Les dificultats són reptes que anem trobant 
en el nostre camí i des d’aquest grup 
municipal i des del partit n’hem hagut 
d’afrontar algunes i de ben sonades.

Ara iniciem aquest setembre amb il·lusió, 
som un partit transversal però més unit 
que mai, amb força renovada i amb tot un 
col·lectiu de persones donant suport 
i recolzant el grup municipal.

Us desitgem a tothom una bona Diada 
Nacional i una bona Festa Major i que 
puguem participar i gaudir dels diferents 
actes amb alegria i seguretat. 

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

RÀDIO TIANA, 
25 ANYS AL SERVEI DEL POBLE

L’11 de setembre 
del 1996 
s’inaugurava 
Ràdio Tiana, 
ara fa 25 anys. 
L’emissora 
municipal naixia 

de l’empenta del poble i per voluntat política, i amb 
una clara vocació de servei públic. En un moment 
en què el poble estava en ple creixement urbanístic 
i absorbint nous tianencs, l’emissora era una eina 
d’integració per mantenir el poble viu.
Aquell 1996, amb Ferran Vallespinós com a alcalde, 
Josep Antoni Ruíz de regidor de Participació 
Ciutadana i Isaac Salvatierra com a director de Ràdio 
Tiana, el poble feia un pas de gegant que amb el pas 
dels anys es pot valorar encara amb més intensitat. 
El buit comunicatiu dels anys anteriors es va trencar 
amb aquesta eina al servei del poble. Les democràcies 
fortes ho són més amb mitjans de comunicació 
lliures, valents, que exerceixin control de govern i que 
vertebrin la societat. Ràdio Tiana irrompia amb força 
amb una graella repleta de col·laboradors i amb un 
objectiu que ressorgia per sobre de tots: treballar 
per la vertebració del poble. El que ara en diem el 
poble viu i que pretenia intentar frenar el trencament 
social que podia suposar un poble dormitori. D’aquí 
l’eslògan dels anys més potents de l’emissora: 
Junts fem poble.

La ràdio bevia del talent tianenc, de l’efervescència 
cultural, i ho projectava amplificat. La ràdio, més enllà 
de la funció comunicativa, va desplegar una funció 
social que abraçava totes les generacions, totes 
les entitats, i els tianencs que sempre havien viscut 
a Tiana i els que acabaven d’arribar. 
Un exèrcit de voluntaris es barrejava amb els 
estudiants de periodisme que van aterrar a Ràdio 
Tiana i ara treballen en mitjans de primera línia. La 
fórmula perfecte que donava força a l’emissora i 
la blindava per fer un autèntic control de govern. 
La història de Tiana es retransmetia en directe pel 
107.2FM: trencament del pacte de govern, expulsió 
de regidors, impostos impagats, expropiació el camp 
de futbol, implantació de la recollida selectiva, festes 
majors, cavalcades de reis, l’ascens del CCE Tiana...
Les institucions són més fortes quan ho són 
els seus mitjans de comunicació. Retornem als 
objectius ara que la ràdio arriba a les noces d’argent. 
Per molts anys i gràcies a tots els que heu fet gran 
Ràdio Tiana. 



TELÈFONS D’UTILITAT

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

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

SRA. MARTA MARTORELL CAMPS 
• Alcaldessa.
• Alcaldia, 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 

SR. MATEU HERNÀNDEZ BOSCH
• Regidor i portaveu de Junts per Catalunya Tiana. 
  hernandezbmt@tiana.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 SETEMBRE 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 1 SETEMBRE
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 8 SETEMBRE
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 15 SETEMBRE
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 22 SETEMBRE
De 16.00 h a 17.50 h C. Matas / C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h Pg. Vilesa / C. Joaquima Vedruna

DIMECRES 29 SETEMBRE
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
COSTA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

6 7 8 9 10 11 12
MEDRANO COSTA CIRICI ESPINÀS MAQUA CIRICI CIRICI

13 14 15 16 17 18 19
COSTA CIRICI ESPINÀS BRUFAU MAQUA COSTA COSTA

20 21 22 23 24 25 26
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU MEDRANO CIRICI CIRICI

27 28 29 30
ESPINÀS MAQUA BRUFAU MEDRANO
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