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“WAVES OF SAND 
– THE INEVITABLE 
DOWNFALL”
“Aquest disc reflecteix la bellesa i la 
complexitat de l’ésser humà: tanqueu 
els ulls, sentiu i deixeu-vos portar.” 
Això és el que ens diuen l’Alessandro 
Berghella i la Gessamí Boada sobre 
“Waves of Sand – The Inevitable Downfall” 
el seu disc de debut publicat 
per LaCupula Music.

Es tracta d’un àlbum conceptual que conté 
nou composicions originals interpretades 
per piano, baix, veu, cello, violí i veu. 
El disc s’obre i es tanca amb dues peces 
instrumentals, “Alpha” i “Omega”, a través 
de les quals assistim al naixement i la mort 
figuratives d’un home, d’una civilització, 
d’un somni i, en definitiva, de l’Univers.

“Si Tiana fos música seria Chopin, tranquil 
i íntim però emocional”. Diu l’Alessandro 
Berghella, compositor italià nascut a 
Pescara el 1992 on va estudiar Composició 
i Producció Contemporània. El 2015 va 
compondre la música original per a la banda 
sonora de la pel·lícula d’animació ‘Bangland’, 
que va ser guardonada amb el Premi SIAE 
en la 72a edició del Festival de Venècia.  
Més tard aquell mateix any, va participar 
en el projecte Erasmus i va estudiar 
producció musical durant un semestre 
a la Popakademie Baden-Württemberg 
(Mannheim, Alemanya). Allà va conèixer la 
cantant que posaria veu a les seves cançons: 
la maresmenca Gessamí Boada. De fet, un 
paper fonamental per portar a bon port 
aquest ambiciós àlbum conceptual és la veu 
de la Gessamí, que treballa des de fa anys a 
l’Escola Municipal de Música i Dansa i que, 
amb la seva veu càlida i ànima, transmet 
eficaçment les profunditats del sentiment 
contingut en les composicions i les lletres. 
Ens diu Gessamí Boada que “és un honor 
haver estat la veu que ha inspirat les 
composicions de l’Alessandro i encara 
més tractant-se d’un estil que difereix 
molt de que jo estic acostumada a fer. 
N’estic molt contenta”.

somcomerç
FORN DE PA 

MASIA LES CANAMERES
Mercat no sedentari · Plaça de la Vila, 1

Dimarts de 7.00 h a 14.00 h

En Jordi Travessa ens porta cada dimarts 
al mercat no sedentari productes vinguts 

del seu forn de Vallgorguina.
Pa i dolços artesans cuits en forn de llenya, 
entre les seves varietats es troba tota mena 

de pa de pagès, coca de pa, pa de nous, 
d’espelta, integrals i llonguets. 

Entre els dolços podeu trobar carquinyolis, 
galetes, magdalenes i coca de vidre.

Tots els dimecres i divendres el podeu trobar 
al mercat de Canet de Mar i els dissabtes 

a Santa Maria de Palautordera.

Si voleu fer encàrrecs i que us ho porti 
el dia del mercat ho podeu fer per telèfon 

o mitjançant correu electrònic: 
T. 637 741 468 

masiacanameres@gmail.com
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Des del 31 de gener “Waves of Sand – 
The Inevitable Downfall” és a totes les plataformes 
i si us hi endinseu, fareu tot un viatge que us 
conduirà fins les profunditats de la condició 
humana sota una estètica musical única. 

El primer mes de 2020 ha vingut carregadet: 
el vam començar rebent a Ses Majestats els Reis 
de l’Orient que van portar regals a tots els nens 
i nenes del poble (i a alguns adults que ens hem 
portat bé, també).
 
Una de les alegries que ens ha portat aquest 
2020 ha estat el gran èxit de la vuitena edició 
del Tiana Negra: amb l’Anna Maria Villalonga al 
capdavant, hem aconseguit consolidar el nostre 
festival com la cita més important de la novel·la 
negra en català: amb més assistents que mai, 
mantenint la qualitat dels ponents i afegint 
noves activitats, com el taller de poesia negra o 
l’obra de teatre del Consell d’Infants que ens han 
permès incorporar cada cop més públic tianenc 
i arrelar el Tiana Negra al poble.

Aquest primer de gener també ens ha portat 
un temporal duríssim que deixa danys a la 
comarca que costaran més de 40 Milions 
d’euros. El temporal Gloria ens ha obligat a 
prendre decisions que no han estat fàcils 
(ni populars) com tancar els centres escolars 
però n’estem molt satisfets perquè ningú ha 
pres mal, i aquesta ha estat sempre la nostra 
prioritat. Des d’aquí vull fer un reconeixement 
per la seva excel·lent feina als nostres tècnics 
municipals, a la nostra Policia Local i als 
membres de la Brigada que, una vegada 
més, han treballat intensament al servei de la 
ciutadania i per garantir la nostra seguretat.

Si vols posar la teva parada 
al mercat de dimarts, vine a l’Ajuntament 

i pregunta per la tècnica de Promoció 
Econòmica o mitjançant correu electrònic a: 

blancomg@tiana.cat



GRUP ART
Des de l’Escola Municipal de Música i Dansa 
portem un temps reflexionant sobre el valor 
de promoure projectes interdisciplinaris. 
Som escola de música i dansa i això ens dóna 
un avantatge, però volem anar més enllà 
i promoure en els adolescents les ganes 
d’experimentar, de provar, de perdre la por 
a nous reptes i a gaudir al màxim del ventall 
artístic que puguem transmetre. 

Així va sorgir:
Grup Art és una formació artística creada al 
2018 a l’escola. Neix de la necessitat de crear 
un espai de creació on hi puguin conviure 
diferents disciplines com la dansa, la música, la 
interpretació i les arts visuals. A partir de material 
existent o de creació pròpia construïm una peça, 
generalment amb un contingut al darrera que 
ens motiva, ens emociona i sentim la necessitat 
d’expressar a través de l’art. Tota aquesta feina 
després la volem compartir i mostrar al públic 
i això ens omple d’il·lusió i responsabilitat.

Aquest taller està impartit per la professional 
Andrea Mir, pianista, cantant, compositora i 
ballarina, els divendres a partir de les 19.30 h 
a l’EMMD. Els components de Grup Art són la 
Dafne Pérez (cantant i pianista), l’Andrea Salvà 
(pianista), el Marc López (violinista, cantant 
i electrònica), la Irene Navarro (ballarina i 
cantant), l’Helena Torrent (cantant i pianista), 
i la Lídia Gallego (guitarrista i cantant).  
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Creu Roja Joventut ha repartit abans de la Nit 
Màgica un total de 216 joguines a 72 infants en 
situació de risc de vulnerabilitat dels municipis 
de Montgat i Tiana. Un any més, la campanya 
de joguines ha assolit el seu objectiu gràcies a 
la col·laboració ciutadana i al teixit empresarial, 
així com als 10 voluntaris i voluntàries que hi han 
participat. Amb el lema ‘Els seus drets en joc’, la 
27a edició de la campanya va arrencar a principis 
de novembre i va finalitzar el 3 de gener amb el 
repartiment de joguines entre les famílies amb 
més dificultats, amb uns resultats molt similars 
als de l’edició anterior. 

En el marc de la campanya cal destacar l’activitat 
amb l’Escola Tiziana, que es va realitzant des de 
fa anys. Durant un dia, els alumnes de cinquè es 
converteixen en voluntaris per ajudar 
a preparar els lots de joguines necessaris. 

Aquesta part del projecte té cada cop més 
pes per a la institució humanitària, donada la 
importància de fer pedagogia i que cada cop 
més persones valorin i vetllin pel dret al joc dels 
infants, sigui quina sigui la seva situació. La 
campanya de joguines s’emmarca en el projecte 
‘La joguina educativa’, que Creu Roja Joventut 
duu a terme durant tot l’any per sensibilitzar 
sobre el valor educatiu del joc i el dret dels 
infants a jugar. 

Per això, les joguines repartides són noves - 
ja que tots els infants tenen dret a estrenar 
una joguina independentment de la situació 
econòmica de les seves famílies-, no bèl·liques, 
no sexistes, sostenibles i, preferentment, 
fomenten el joc cooperatiu. 

En aquesta edició la campanya s’ha 
desenvolupat a més de 400 municipis 
catalans on s’han repartit unes 67.500 
joguines entre 24.795 infants 
en situació de vulnerabilitat.

CREU ROJA JOVENTUT 
REPARTEIX MÉS DE 200 
JOGUINES ENTRE 
FAMÍLIES EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT 
DE MONTGAT I TIANA

ESCOLA D’ADULTS TIMÓ
L’Escola d’adults Timó ha començat el segon 
trimestre del curs escolar. Aquest curs, pel que 
fa a l’àmbit de coneixement de llengües i d’acord 
amb les demandes dels veïns de Tiana i Montgat, 
s’ofereixen cursos de Català inicial, elemental, 
intermedi i suficiència, a més d’un curs de llengua 
castellana. D’altra banda, continua havent-hi 9 
grups d’anglès oral, distribuïts en diferents dies 
i horaris.

Quant a l’educació més formal, al voltant de 40 
alumnes s’han matriculat per obtenir el Graduat 
en Educació Secundària, la Prova d’Accés a Grau 
Superior i Batxillerat. Cal tenir present que del 
10 al 14 de febrer s’obrirà un nou període de 
matrícula per al Graduat.

A part d’aquestes formacions, a l’escola s’ofereixen 
també cursos d’informàtica i d’ús de mòbils, 
així com un munt d’activitats organitzades per 
l’Associació de Voluntaris Timó-Vol: passejades 
culturals, sessions musicals, tallers de ràdio 
i teatre, xerrades de literatura...

Si us voleu informar sobre cursos, activitats 
i horaris, no dubteu a posar-vos en contacte 
amb l’escola:

T. 664 288 665
timo@diba.cat
Facebook: @escoladadults.timo
Twitter: @EA_Timo

ESQUIADA JOVE 
I FAMILIAR
Per cinquè any consecutiu l’Ajuntament de 
Tiana i Montgat amb l’objectiu de promocionar 
l’activitat física saludable per a joves d’entre 
14 a 25 anys organitza una sortida a la neu.

Des de les regidories de joventut i esports som 
conscients de la gran demanda dels joves per 
practicar esports d’hivern i d’aventura. 

De nou organitzem l’ESQUIADA JOVE 2020 que 
es durà a terme dissabte 29 de febrer a Porté 
Puymorens, a un preu molt assequible gràcies 
al fet que els ajuntaments subvencionen el 
transport i part de l’organització: a partir de 
41 euros. (consultar més preus i condicions 
a la web: www.esquibusok.com).

El termini d’inscripció per l’Esquiada JOVE 
finalitza el dia 26 de febrer o fins a esgotar 
les places.

Per tercera vegada l’Ajuntament organitza 
l’ESQUIADA FAMILIAR el dia 7 de març a Porté 
Puymorens per tal que adults i infants puguin 
gaudir d’un dia a la neu en família. El termini 
d’inscripció per a l’esquiada familiar finalitza 
el dia 5 de març o fins a esgotar les places.

VINE A FER ESPORT A LA NEU i Esportianitza’t!



FER-HO BÉ 
ÉS MÉS QUE FÀCIL! 
Des de primers d’any s’han iniciat un seguit 
d’accions per tal de millorar la neteja viària 
i la recollida de residus.

Realitzant unes modificacions de servei i amb 
la incorporació d’un nou peó d’escombrada 
manual, fruit de la contractació mitjançant 
un pla d’ocupació emmarcat dins el programa 
de formació i treball, hem passat a disposar 
de personal de neteja de les 7 del matí a les 
9 del vespre de dilluns a dissabte i els 
diumenges al matí.

Pel que respecta a la recollida de residus 
s’està treballant en diferents campanyes de 
sensibilització per tal de convidar a aquells 
veïns i veïnes que encara no participen de 
manera adequada a la recollida i selecció dels 
seus residus. Tot i l’excel·lent tasca de la majoria 
de tianencs i tianenques que ha conduït a 
l’atorgament de premis tant nacionals com 
internacionals i al fet que els tianencs paguen 
menys de la taxa de residus metropolitana, 
algunes persones continuen rebutjant la 
comoditat del servei de recollida porta a porta 
i abandonen bosses d’orgànica i rebuig al carrer 
o a l’entorn de les àrees de recollida selectiva 
i papereres de carrer.

És molt important treure l’orgànic i el rebuig 
correctament seleccionat i dins el cubell, 
no només la bossa.

Encoratjar a tots aquells que encara no hagin 
fet el pas de participar en el porta a porta que 
ho facin i recordar també que si no disposen 
dels cubells, els poden sol·licitar a l’Ajuntament 
o trucant a l’Oficina d’Informació Ambiental, 
i apuntar-se a tots aquells que ja fa anys que 
contribueixen al fet que a Tiana es faci una millor 
gestió dels residus. Volem recordar que aquelles 
persones que detectin alguna incidència en el 
servei de recollida porta a porta o de neteja viària 
poden notificar-la a través de l’App CiviWaste o 
al telèfon de l’Oficina d’Informació Ambiental al 
número 93 395 51 07 per poder resoldre-les. 

Fer-ho bé és fàcil.
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ESPAIS DE DEBAT 
EDUCATIU
L’evolució de les polítiques educatives a 
Tiana, els actuals serveis i recursos educatius, 
la constitució i consolidació dels òrgans de 
participació infantil i juvenil, acompanyat del 
reconeixement del segell CAI (Ciutat Amiga de 
la Infància), el Pla Local d’Infància i Adolescència 
i el Pla Local d’Educació, han estat claus per 
definir els eixos educatius a curt i a llarg termini i 
caminar cap a una Tiana educativa i participativa 
per a tots i totes i promoure l’educació integral 
al llarg de la vida. Si hi sumem la voluntat 
política i la inquietud dels agents socials podrem 
esdevenir el motor principal per treballar en 
aquest sentit.

Una missió estratègica ha de ser la creació 
d’espais de coordinació i intercanvi de l’educació 
a partir de valoracions i opinions de tota la 
comunitat. Per això s’ha volgut posar en 
funcionament amb el suport de la Diputació de 
Barcelona: “Espais de Debat Educatiu (EDE)”. 

Aquests ofereixen la possibilitat de reflexionar 
i debatre aspectes importants de l’educació, 
i consensuar criteris d’actuació i millorar la 
coherència educativa a la nostra comunitat: 
educadors, mestres, mares i pares, responsables 
d’entitats socioeducatives, esportives, serveis 
pediàtrics, tècnics municipals i tots els implicats. 

De manera que sota el lideratge de l’Ajuntament 
es pretén fomentar la participació de pares 
i mares, professionals, agents socials i locals 
i arribar a ser una eina (espai) de cohesió 
del territori. 

L’Ajuntament és obert a treballar, dialogar 
i reflexionar sobre qualsevol realitat 
que sigui tema d’interès o de neguit 
per a la nostra comunitat: Emocions, límits, 
noves tecnologies i el seu ús, com treballar 
amb els adolescents, autonomia, etc. 

El Pla Local d’Educació és l’instrument 
per crear “l’Espai de Debat educatiu” 
de la nostra comunitat.

HORES DEL CONTE 
I CLUBS DE LECTURA 
A CAN BARATAU
Canvis en les dates i horaris per a les activitats 
infantils de la biblioteca!

Encetem l’any amb nous horaris per a les 
activitats infantils de la biblioteca:
L’hora del conte té lloc el primer i tercer dijous 
de cada mes a les 18 h; i el club de lectura del 
gomet vermell, per infants de 7 a 10 anys, es 
trasllada al primer divendres de cada mes, 
amb l’horari habitual, a les 17.30 h.

A més, us fem una nova proposta per a infants 
que comencen a llegir: El club del gomet blau! 
És un club de lectura per a infants d’entre 5 i 6 
anys, que comencen a llegir. Aquestes trobades 
pretenen encomanar el gust per la lectura i 
fomentar l’hàbit lector. Com? Doncs divertint-
nos compartint amb altres nens la lectura i 
escoltant històries en veu alta. Aquest club està 
dirigit per l’autora Marta Jarque. 
Adreceu-vos a la biblioteca per a més informació.

Aquest més, també podeu venir al taller Planeta 
amenaçat, titelles al rescat! Un taller per explicar 
el canvi climàtic als infants de fins a 10 anys que 
tindrà lloc divendres 14 a les 18 h. Però no badeu, 
cal inscripció prèvia!
Com sempre, us esperem!
Biblioteca Can Baratau

TORNA EL CARNESTOLTES
Un any més celebrarem la festa de la disbauxa 
al matí, a la Plaça de la Vila i a la nit, 
a la Sala Albéniz.

Arriba febrer i el Carnestoltes torna a ser el 
protagonista per portar la festa a Tiana que 
arriba de la mà de diversos col·lectius del poble 
que ho faran possible de manera conjunta 
amb l’Ajuntament. El dia 22 al matí començarà 
l’espectacle amb l’actuació del grup de Tabalers i 
l’Escola Municipal de Música i Dansa que donarà 
el tret de sortida de la festa a la Plaça de la Vila; 
a continuació Pop per Xics seran els responsables  
de l’animació infantil. Esperem que tothom vingui 
disfressat i disposat a passar-ho bé.

Al vespre Descorxats ofereix a la Sala Albéniz 
una nova edició del Live Karaoke amb els 
De Mortimers per a animar a la gent que s’hi 
vulgui acostar. A més celebrarem un concurs 
de disfresses i tancarem la nit amb un DJ. 

Per acabar el dimecres de cendra la llar de les 
persones grans farà la tradicional processó per 
la vila, que acabarà amb el ball de Carnestoltes 
a la llar. 

Petits i grans tots gaudirem del Carnestoltes!



DISSABTE 1 
D’11.00 h a 13.30 h Visita comentada 
al Tramvia Tiana-Montgat,   
a càrrec de Frederic Corominas. 
22.00 h Sala Albéniz
Obra de teatre: Riverside drive, 
a càrrec d’Agrupació Artística El Casal.

DIUMENGE 2 
18.30 h Sala Albéniz
Obra de teatre: Riverside drive, 
a càrrec d’Agrupació Artística El Casal. 
19.00 h Can Riera
Cicle d’acords - música en petit format: 
Momi Maiga - Soul’s Strings. 
Organitza: Bandabòlit.

DIMARTS 4 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública.
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari.

DIJOUS 6 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: Nosaltres som científiques, 
a càrrec de Meritxell Gavaldà. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
En commemoració del Dia Internacional 
de les dones i les nenes en la ciència. 
18.30 h Sala Albéniz
Conferència: Nelson Mandela, 
a càrrec de José Manuel Rua Fernández, 
Doctor en història.

DIVENDRES 7 
17.30 h Biblioteca Can Baratau  
Club de lectura infantil del gomet vermell: 
Marcel·lí, de Jean-Jacques Sempé,
a càrrec de Marianna Trichini.
De 19.00 h a 19.30 h Camp de futbol municipal 
100 anys CEE Tiana: presentació d’equipacions 
i àlbum de cromos del centenari.

DIUMENGE 9
18.00 h Sala Albéniz
Obra de teatre: Juguem a la veritat, d’Eric Assous.

AGENDA FEBRER 2020

ELS DILLUNS
20.00h Plaça de la Vila 

Concentració i reivindicació 
per la llibertat dels presos 
i exiliats polítics catalans. 

Organitza: ANC Tiana 
i Òmnium Cultural.

ELS DIMARTS
i DIJOUS

De 19.00h a 20.00h 
Parc de Can Puigcarbó

Activitat esportiva gratuïta, 
dirigida per Duet Sports 

Jordi Marí.

AGENDA FEBRER 2020
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ELS 
DISSABTES
De 10.00h a 14.00h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

ELS 
DIMARTS
De 7.00h a 14.00h 

Plaça de la Vila  
Mercat setmanal. 

DIMARTS 11 
De 10.30 h a 13.00 h Plaça de la Vila
Oficina mòbil d’informació al consumidor. 
Per atendre consultes relacionades amb consum 
de forma gratuïta i personalitzada.  

DIMECRES 12 
7.30 h Punt de trobada: pàrquing de l’església  
Calçotada i visita al Museu de vestits de paper 
de Mollerussa. 
Per a més informació i inscripcions 
a la Llar de Persones Grans.

DIJOUS 13 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Club du livre: Les caves du Vatican, d’André Gide. 
Coordina Enriqueta de la Fuente.

DIVENDRES 14 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
Planeta amenaçat, titelles al rescat! 
Un viatge fantàstic al cor del canvi climàtic, 
a càrrec de Bruno Valls de Marionetes Nòmades. 
Cal inscripció prèvia. 
Activitat dins del projecte parcs i biblioteques...
naturalment!

DISSABTE 15 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: Estimulació musical per a infants, 
a càrrec d’Aina Camp. 
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.
17.00 h Espai Jove (L’escorxador) 
Taller de cuina. 
Inscripcions mitjançant instagram: 
@espaijove_tiana 
o per whatsapp al 672 00 68 27 

DIUMENGE 16
18.00 h Sala Albéniz
Espectacle familiar Bambolines: 
La gallina dels ous d’or, 
a càrrec de la Cia. Zum Zum Teatre.

DIMECRES 19 
9.30 h Punt de trobada: pàrquing de l’església  
Sortida: Monet, l’experiència immersiva, 
un espectacle audiovisual per l’impressionisme. 
Per a més informació i inscripcions 
a la Llar de Persones Grans.

DIJOUS 20 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora del conte: 
La Vella Quaresma i el Senyor Carnestoltes, 
a càrrec de Marta Catalan. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.

DISSABTE 22
11.00 h Plaça de la Vila
Festa familiar de Carnestoltes. 
Més informació a la web municipal: www.tiana.cat 
17.00 h Espai Jove (L’Escorxador)  
Festa jove de Carnestoltes. 
Més informació a: pij.tiana@tiana.cat 
23.00 h Sala Albéniz
Festa de Carnestoltes. Organitza: Descorxats. 

DIUMENGE 23 
De 9.00 h a 18.00 h Camp de futbol municipal 
Torneig de futbol solidari per recaptar aliments. 
Preu entrada = 1kg d’aliment.

DIJOUS 27 
18.00 h Sala d’exposicions del Casal 
Xerrada: En peu de Pau. Organitza: Òmnium Cultural.
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Book’s Club: The quiet american, de Graham Greene. 
Coordina: David Requena

DIVENDRES 28 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club de lectura: Vista amb un gra de sorra, 
de Wislawa Szymborska. Coordina: Toni Sala.

DISSABTE 29 
De 7.00 h a 19.30 h Punt de trobada: Poliesportiu 
Esquiada jove. Inscripcions fins al 24 de febrer a: 
www.esquibusok.com/1_tiana/index.htm 
18.00 h Sala Albéniz
Espectacle de màgia: Enchantée, de Melanie.



L’objectiu d’aquest pla és detectar aquells efectes 
derivats del canvi climàtic que afectaran al 
municipi i que ja es preveuen com a inevitables 
i proposar actuacions encaminades a fer front 
i adaptar-se davant d’aquestes adversitats. 
En línies generals, els escenaris climatològics 
apunten que hi haurà una menor quantitat de 
precipitació mitjana anual, un increment global 
de les temperatures i una major ocurrència de 
fenòmens extrems com pluges torrencials 
i onades de calor.

Davant d’aquest escenari futur, a Tiana s’han 
identificat 7 riscos que varien entre una 
vulnerabilitat alta a una mitja-baixa. Un cop 
detectats i classificats, s’han definit 30 accions 
d’adaptació concretes que el municipi ha de 
desenvolupar en l’horitzó temporal 2030.

A partir d’aquí, la idea és mostrar això de manera 
gràfica. En el cas que les Accions continguin 
massa text, es pot deixar només la primera idea 
proposada, sense entrar en el detall de les accions 
numerades. Per exemple, en el primer cas, 
Accions pensades per protegir l’àrea urbana front 
episodis d’incendis forestals. 
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RISC ALT

      INCENDI FORESTAL
El 60% del terme es classifica com superfície 
forestal i matollars (464 hectàrees en total). 
A més, es localitzen habitatges disseminats entre 
superfície boscosa. 

Accions: Protecció de l’àrea urbana front 
episodis d’incendis forestals. 
1. Planificació forestal a nivell local. 

2. Col·laboracions de treball amb el Parc Serralada 
de Marina per posar en marxa proves pilot per 
neteja forestal amb ramaderia. 
3. Manteniment dels espais oberts entre l’espai 
forestal i urbà.

      INUNDACIONS
Tiana presenta risc d’inundació associats a la 
xarxa de rieres que creuen el terme municipal. Les 
inundacions afecten sobretot a terres de conreus, 
i també suposen arrossegament de mobiliari urbà 
i problemes de mobilitat en episodis de forta pluja.

Accions: Protecció àrees sota risc d’inundació 
i facilitació de la infiltració. 
1. Manteniment de les infraestructures 
de clavegueram. 
2. Integració de criteris urbanístics en 
el planejament per l’increment de la 
permeabilització del sòl. 
3. Estudi per l’avaluació del risc actual d’inundació 
al municipi. 
4. Treball coordinat amb l’ACA pel manteniment 
de les rieres.

      SEQUERES I ESCASSETAT D’AIGUA
Els elevats consums d’aigua al municipi estan 
estretament relacionats amb el tipus d’habitatge 
predominant al municipi amb habitatges 
unifamiliars, la majoria dels quals compten amb 
jardí propi i també amb piscina. Tiana compta 
amb un ric patrimoni hidrològic (basses, mines, 
aqüífer, pous i fonts) però la qualitat d’aquestes 
aigües és generalment baixa, i existeixen 
problemes de bombament de les aigües 
del freàtic. 

Accions: Estalvi i millor gestió del cicle 
de l’aigua. 
1. Millora de l’eficiència del reg urbà. 
2. Reducció del consum d’aigua potable. 
3. Aprofitament de recursos hídrics alternatius 
per a usos municipals.

EL PLA LOCAL 
D’ADAPTACIÓ AL CANVI 
CLIMÀTIC DE TIANA 
IDENTIFICA 7 RISCOS 
ASSOCIATS AL 
CANVI CLIMÀTIC 

RISC MITJÀ – ALT

      SALUT
Algunes plagues identificades al municipi 
suposen un problema de salut per als seus 
habitants, com per exemple el mosquit tigre i 
la vespa velutina. A més, s’han identificat noves 
plagues com la mosca blanca i s’ha intensificat 
la presència de l’escarabat americà a la xarxa de 
clavegueram local.

Accions: Salut i control de plagues, al·lèrgies 
i noves malalties. 
1. Selecció de la vegetació. 
2. Augment de la vigilància i establiment de 
mesures preventives sobre plagues i espècies 
invasores (vegetals i animals). 
3. Adaptació tecnològica del servei de recollida 
de residus i neteja viària. 
4. Neteja i manteniment d’instal·lacions 
i sistemes de refrigeració municipals 
susceptibles a problemes de legionel·losi.

      PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT
Aquestes noves plagues poden tenir 
un impacte directe sobre els espais verds de 
la ciutat, el que podria suposar la pèrdua de la 
biodiversitat actual que té el municipi.

Accions: Afavorir la biodiversitat municipal. 
1. Estudi sobre l’estat actual de la biodiversitat 
al municipi.

Des del passat gener, Tiana ja compta amb un 
Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC). 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
ha posat el focus del canvi climàtic a nivell 
municipal i ha encarregat l’elaboració d’aquests 
plans d’adaptació als municipis metropolitans. 
Però en què consisteix exactament? 

RISC MITJÀ 

      ONADES DE CALOR
Les persones grans i els nens són els principals 
grups de risc davant d’un episodi de calor, i les 
previsions apunten un creixement exponencial 
del percentatge de població de més de 65 anys en 
els propers anys.

Accions: Edificis i equipaments adaptats a altes 
temperatures, i entorns urbans més frescos 
i amb més ombres. 
1. Millora eficiència energètica i ambiental 
d’edificis municipals. 
2. Integració de criteris d’adaptació a 
equipaments i edificis municipals amb 
població vulnerable. 
3. Incorporació criteris d’arquitectura bioclimàtica 
(elements passius i actius) en obres i projectes de 
millora o nova construcció. 
4. Sistemes d’hidratació i refrigeració de l’espai 
públic exterior. 
5. Impuls a la confortabilitat dels carrers 
i espais oberts. 
6. Polítiques pel foment d’una mobilitat més tova 
7. Impuls de la mobilitat elèctrica. 
8. Increment de la producció local d’energia.

RISC MITJÀ-BAIX 

      VENTADES
Al municipi es detecten alguns problemes 
associats a ventades. Tenint en compte que Tiana 
té força arbrat, el seu manteniment i gestió es 
torna molt important per garantir la seguretat 
ciutadana i la mobilitat.
Accions: Gestió dels elements vulnerables 
a les ventades. 
1. Manteniment de l’arbrat i el material urbà.
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ALERTA!

L’estiu del 1994, amb el gran incendi que va 
cremar 300 hectàrees i on va morir un cartoixà, 
es va posar en evidència la necessitat de tenir un 
pla d’emergències que coordinés tots els equips 
tècnics i també els voluntaris que van sortir, 
amb més cor que mitjans, a apagar el foc i a 
ajudar els bombers.
Dos anys després, amb l’entrada d’un nou govern 
encapçalat per Ferran Vallespinós, es redacta 
el PAMT, el Pla d’Acció Municipal de Tiana. 
El poble feia un pas endavant respecte altres 
municipis i aprovava el que després acabaria sent 
una obligació per a tothom. Aquell pla deia tot el 
que s’havia de fer en una situació d’emergència 
i qui ho havia de fer. Coordinava voluntaris, 
fixava els llocs on acollir la ciutadania en cas 
de desallotjaments i Ràdio Tiana passava a ser 
una eina fonamental d’informació a la població. 
Un projecte ambiciós, útil i necessari que es va 
desenvolupar des de la Policia Local de Tiana. 
Aquell pla fa anys que no s’actualitza, no està 
homologat i ha quedat obsolet.

Actualment és obligatori tenir aquest tipus de 
plans. Protecció Civil activa els plans genèrics 
però recomana els plans locals per a que la presa 
de decisions sigui el més encertada possible. 
La setmana del pas del temporal Glòria no 
ha estat fàcil per a ningú. Però si haguéssim 
tingut el nostre pla bàsic municipal per a la 
gestió d’emergències hagués estat millor per a 
tothom. Els plans de protecció civil són eines 
de planificació que marquen el funcionament i 
l’organització dels recursos humans i materials 
per millorar la resposta davant d’emergències 
o risc greu. Han d’estar homologats pel 
Departament d’Interior i suposen un treball 
previ amb la ciutadania que garanteix la seva 
conscienciació i implicació. La informació és 
bàsica en aquestes situacions, també per fer 
entendre la presa de decisions per part dels 
governs i perquè aquestes siguin proporcionades.
A Tiana no tenim ni pla de seguretat ni pla bàsic 
d’emergències. Un error més que cal corregir 
i que cal vincular al PLACC. Cada cop hi ha 
més evidències que el canvi climàtic dispara 
les situacions d’emergència. Hem fet un pas 
endavant amb l’aprovació al ple municipal del 
Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, que 
fixa aquelles accions per adaptar-nos als riscos 
creixents. Ara ens cal un pla per fixar els protocols 
a seguir quan malauradament es produeixi 
una emergència.

SOM POLÍTICA LOCAL

Que ningú se sorprengui si el grup municipal 
socialista s’absenta del Ple quan es presenten 
mocions pel “procés” que res tenen a veure 
amb la política municipal i que només fan 
que fragmentar la identitat col·lectiva local i 
normalitzar la polarització.

Som un grup municipal social i progressista. 
La nostra acció política s’inspira en l’equitat i la 
justícia social. 

Si et presentes a unes municipals és per millorar 
la vida de les persones, combatre el canvi climàtic, 
la seguretat de les llars, desplegar la cultura i 
l’educació com a eix vertebrador,.....

Fem Tiana i en el Ple de gener vam preguntar 
sobre fets que per nosaltres són cabdals.

• Seguretat. Vam preguntar pels robatoris durant 
les festes nadalenques que es van cometre a la 
Ciutadella, c/ Mig d’Alella i altres zones del poble 
i pels dispositius policials que es van preveure. 
Recordar que en la proposta de pressupost 
2020 d’aquest govern no hi ha partida pel Pla de 
Seguretat Local. 

• Educació. També vam realitzar unes preguntes 
sobre els ajuts a les famílies per escolarització, 
menjador i extraescolars que encara no 
havien sigut transferides. Per nosaltres, es fa 
imprescindible repensar un nou sistema de 
tramitació més àgil en la concessió d’aquests 
ajuts. Aprofitem per agrair l’esforç dels i les 
treballadores municipals.

• Reivindicacions veïnals. Una altra qüestió 
plantejada va ser sobre l’actuació realitzada per 
les passades pluges al Parc del Dr. Barraquer 
(Ciutadella) i que no satisfà als veïns i veïnes 
trobant-se en un estat força perillós pels usuaris/
es. Es van sol·licitar actuacions d’urgència.

• Emergència climàtica. Al desembre es van 
realitzar una tala d’arbres i eliminació de matolls 
per crear (zones perimetrals de seguretat) a la 
zona de Can Puigcarbó. Ens sorprèn que no 
s’informés amb antelació als i les residents havent-
lo aprovat en Junta de Govern 10 dies abans. 

Vols rebre informació? 
Apunta’t a la nostra llista de difusió: 683 24 85 85

tiana’t

El passat 7 de gener va tenir lloc el primer Ple de 
l’Ajuntament de Tiana per aquest 2020.  
El Ple va començar amb la presa de possessió 
de la nova regidora d’Esquerra Republicana 
de Catalunya Gemma Rosés Hernánsaez, 
que anava com a independent a les llistes 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

Gemma Rosés substitueix l’anterior regidora, la 
Mireia Salvador que va renunciar al seu càrrec 
per motius personals i de conciliació familiar. 
Així doncs, la Gemma assumeix de l’Àrea de les 
persones, que inclou les regidories d’Esports, 
Igualtat i LGTBIQ+ i Solidaritat i Cooperació. 

Aquestes primeres setmanes de l’any han servit 
perquè la Gemma se situés a l’Ajuntament i 
conegués la gent del seu equip així com els 
projectes que s’estan portant a terme. 

La Gemma és molt coneguda a Tiana sobretot 
per la seva vinculació a les entitats esportives del 
poble. Va patinar amb el Club Patinatge Tiana 
des dels 4 anys fins als 13 anys, posteriorment va 
jugar a futbol i va formar part de l’equip tècnic 
de futbol al CCE Tiana com a entrenadora. 
També ha sigut membre de la Junta del club 
com a vocal assumint la coordinació de l’escoleta 
fins fa pocs dies. 

És psicòloga de professió, treballa a l’àmbit 
d’execució penal del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, a més continua 
ampliant la seva formació estudiant criminologia. 

La Gemma és una persona propera, activa i 
molt coneguda al poble. Assumeix aquesta 
responsabilitat amb moltes ganes de treballar 
pel poble i portar a terme les idees i projectes del 
programa. Des d’Esquerra Tiana estem segurs 
que ho farà molt bé!

COMENCEM UN NOU ANY

Enguany els reis d’Orient van passar per Tiana 
amb una bonica cavalcada, i per primer cop van 
llençar caramels amb embolcall degradable 
i van lluir globus de colors, de material ecològic.  
Aquest va ser un altre pas important de cara a 
tenir un municipi cada vegada més sostenible 
i més respectuós amb el medi ambient. 

La voluntat del consistori és continuar 
implantant alternatives sostenibles a totes les 
celebracions, fires i festes que anem celebrant 
a Tiana.

Però els reis, tan màgics i tan savis, també ens 
han ajudat a resoldre alguns dels greuges que 
va cometre la justícia espanyola. Finalment, 
hem pogut veure com dos dels nostres legítims 
diputats europeus han pogut prendre possessió 
del seu escó i ja formen part de l’Europarlament 
amb tots els drets. Ara ens falta l’eurodiputat 
Oriol Junqueras, que els Tribunals espanyols, 
tossuts i venjatius, continuen retenint-lo 
a la presó.

Ens cal una nova manera de fer política, ens 
cal rebaixar les tensions, ens cal aplicar bona 
educació i sobretot molt respecte a les opinions, 
desitjos i il·lusions de totes les persones. 

Aquesta crispació, aquesta amenaça constant 
de dur als tribunals totes les decisions que als 
polítics no els agrada no pot acabar bé. Perquè 
si no respectem els vots dels ciutadans, en lloc 
de votar a llistes de partits polítics, els haurem 
de demanar poder votar els membres dels 
Tribunats de Justítica.

També aquest mes de gener ha tingut lloc 
el 8è Festival de la Novel·la Negra Catalana 
a Tiana, amb un gran èxit d’autors i de públic. 
Creiem molt important donar valor i suport a la 
literatura en català, ja que, si estimem la nostra 
llengua, hem de procurar mantenir-la, usar-la 
i fomentar-la en tots els àmbits possibles. 

A Catalunya hi ha pocs festivals literaris 
només en català i estem orgullosos que Tiana 
en sigui un. Aplaudim que l’equip de govern, 
malgrat tots els entrebancs, hagi continuat 
aquesta iniciativa.



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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TELÈFONS D’UTILITAT

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

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

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

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

 SR. ÀLEX ROBLES MINGUELL
• Segon Tinent d’Alcaldia. 
  Sostenibilitat, mobilitat i transport públic, 
  equipaments municipals i espai públic.
• Telèfon: 93 395 50 11 · roblesmal@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM.

SRA. MARTA GUÀRDIA PUJADES
• Tercera Tinenta d’Alcaldia. 
  Benestar social, cicles de vida i cultura.
• Telèfon: 93 395 50 11 · guardiapm@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana. 

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

SRA. GEMMA ROSÉS HERNANSAEZ
• Regidora d’esports, igualtat i LGTBIQ+ i solidaritat 
  i cooperació.
• Telèfon: 93 395 50 11 · roseshg@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM.  

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

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

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

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

SR. RAMON COLL ARTÉS 
• Junts per Tiana. 
  ramon@juntstiana.cat 

SR. ALBERT SALES CASTELL 
• Portaveu Partit dels socialistes de Catalunya. 
  tiana@socialistes.cat        

SR. ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
• Partit dels socialistes de Catalunya. 
  tiana@socialistes.cat

FARMÀCIES DE GUARDIA FEBRER 2020

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

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2
TOURÍS TOURÍS

3 4 5 6 7 8 9
CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU CAPDEVILA CAPDEVILA

10 11 12 13 14 15 16
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS CIRICI CIRICI

17 18 19 20 21 22 23
ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

24 25 26 27 28 29
MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI MAQUA

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

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

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 5 FEBRER
De 16.00 h a 17.50 h Plaça de la Vila
De 18.00 h a 20.00 h C. Tarragona 
/ C. Ciutat Comtal (La Virreina) 

DIMECRES 12 FEBRER
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 19 FEBRER
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 26 FEBRER
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 

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
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· Informació: 012
· CatSalut: 061
· Bombers: 112
· Mossos d’Esquadra: 112
· SEM: 112
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