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ANNA MARIA 
VILLALONGA S’ESTRENA 
COM A DIRECTORA 
EN LA VUITENA EDICIÓ 
DEL TIANA NEGRA
El festival de la novel·la negra en català es 
celebrarà els dies 17 i 18 de gener a la Sala Albéniz. 
L’Anna Maria Villalonga ha format part del Tiana 
Negra des dels seus inicis. Ara, però, ha començat 
una nova etapa agafant les regnes de la vuitena 
edició del festival de la novel·la negra en català. 
L’escriptor i periodista mallorquí Sebastià Bennasar 
li va passar el relleu després de set anys al capdavant 
del Tiana Negra.

Mantenint l’essència de sempre, aquest any s’han 
incorporat algunes novetats per involucrar més als 
tianencs i tianenques. Una d’elles és una lectura 
dramatitzada a càrrec del Consell d’Infants que 
tindrà lloc el dissabte a dos quarts de cinc de la 
tarda. Amb aquesta voluntat de fer més partícip 
al poble, també es faran lectures de novel·les del 
gènere negre a les escoles i s’organitzaran uns 
tallers de poesia negra per a joves i adults. De fet, la 
introducció de la poesia negra és una de les novetats 
més destacades de la vuitena edició del Tiana Negra.

Villalonga descriu la programació d’enguany com 
a “àgil”. Es faran presentacions de llibres acabats 
de sortir del forn, taules rodones, entrevistes 
personalitzades i es llegiran poesies i fragments 
de novel·les en veu alta. A més, es comptarà amb la 
presència dels noms principals de la novel·la negra 
en català, com Andreu Martín, Margarida Aritzeta, 
Marc Pastor, Susana Hernández i Sebastià Bennasar. 

Els homenatges
Tiana Negra començarà i acabarà amb un 
homenatge a dos escriptors de renom. La tarda 
del divendres serà el torn d’un dels noms més 
coneguts de la literatura catalana contemporània, 
Isabel Clara-Simó. L’acte consistirà en la projecció 
d’un vídeo amb una entrevista a l’autora, una taula 
rodona i la lectura d’un text a càrrec de la seva filla. 
El festival tancarà amb l’acte en record a l’escriptor 
Andrea Camilleri, creador del comissari Montalbano, 
que va morir aquest estiu. El seu traductor,Pau Vidal, 
serà l’encarregat de conduir aquest homenatge. 

somcomerç
PIZZERIA MODOMIO

Passeig de la Vilesa, 6  · Tiana 
T. 93 465 80 86 

Som una pizzeria totalment artesana, 
nosaltres mateixos fem la massa 
i la cuinem amb forn de llenya!

La nostra carta és ben variada, tenim 
des de les pizzes típiques com d’altres 

poc usuals però molt demandades! 
Com la pizza pagesa o la sanginaccio!

A part també cobrim altres gustos com 
poden ser calzones, patates, nuggets, 

aletes de pollastre o croquetes 
de pernil ibèric.

I no poden faltar els postres 
de pizza nutella, tiramisu casolà i gelats.
Repartim el nostre producte a domicili 

sense cap cost addicional, arribem a tot 
Tiana i Montgat.

Som una cadena amb 2 pizzeries més, 
una a Sant Fost i l’altra a Badalona.
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Anna Maria Villalonga és 
professora de literatura 
catalana de la UB, escriptora 
i crítica literària. Té un blog 
referent en el món de la 
novel·la negra, “A l’ombra 
del crim”. Ha publicat dos 
llibres, “La dona de gris” 
i “El somriure de Darwin” 
i un recull de relats titulat 
“Contes per a nits de lluna 
plena”. També ha participat 
en la coordinació de reculls 
de contes del gènere com 
“Elles també maten” 
o “Noves dames del crim”, 
entre altres publicacions. 
A més, va ser la comissària 
de l’Any Pedrolo. 

M’agradaria començar desitjant-vos un fantàstic 
2020 i dient-vos que amb el nou any arriben 
projectes i grans reptes que encarem amb forces 
renovades per tal de continuar fent de Tiana 
un poble millor. 

Els 7 mesos que portem al capdavant de 
l’Ajuntament han estat molt intensos: amb 
alguns grans problemes que hem mirat de 
solucionar i amb algunes grans alegries que 
hem compartit amb vosaltres. 
Hem treballat molt. Moltíssim. I ho hem fet 
de manera honesta, amb transparència, 
diàleg i amb la mà estesa a tothom. Sempre. 
I seguirem fent-ho. 

Em vaig presentar a l’alcaldia de Tiana per 
treballar pel nostre poble i amb el nostre poble. 
Ho he fet amb un equip de govern a qui vull 
agrair el seu esforç, dedicació i positivisme. 
Gràcies a tots: Àlex, Mireia, Jaume, Mateu i Marta. 
Ànims que al 2020 se’ns gira feina!

Aquesta nova etapa de la revista ‘Tiana’t’ també 
és un gran repte que encarem amb molta il·lusió 
i energia, amb un nou format més econòmic i 
sostenible, amb periodicitat mensual però amb 
continguts que volem que siguin d’utilitat i 
interès per als tianencs i les tianenques. 
Aquesta revista volem que la sentiu vostra.

Bon 2020 i llarga vida al “tiana’t”
Marta Martorell Camps (Alcaldessa de Tiana)



AL 2020 CONTINUAREM 
OMPLINT ELS CARRERS 
DE VIDA
A iniciativa d’alguns comerciants i amb el suport 
de l’ACIST i l’Ajuntament, el passat novembre 
és va posar en marxa la iniciativa “omplim els 
carrers de vida”. Des del 2 de novembre i cada 
dissabte de 10 h a 14 h es vianantitzen els carrers 
St. Cebrià, Lola Anglada i Centre amb l’objectiu 
de guanyar espai per als veïns i veïnes. 

La fira comercial i les activitats que s’organitzen 
han estat un èxit i per aquest 2020 ens 
proposem que es consolidi i creixi. Si voleu posar 
la vostra parada, no dubteu en contactar-nos.

RESTAURACIÓ DEL 
PLÀNOL DE 1852
Les conservadores - restauradores són les 
metgesses del patrimoni, el taller és el 
seu hospital.

A “BBlasi - conservació i restauració” són 
especialistes en patrimoni documental 
(documents, llibres...), obra gràfica (dibuixos, 
gravats...) i fotografia (positius, negatius, sobre 
plaques de vidre, en blanc i negre...), en definitiva 
tot allò que sigui sobre paper, pell o pergamí.
Treballen sovint per a la Diputació de Barcelona 
dins el Programa de Restauració que vetlla per 
la conservació del patrimoni de la província, 
i al qual l’Ajuntament hi està adscrit.

L’any 2014 van restaurar una de les peces més 
rellevants de l’Ajuntament: el Llibre d’Actes del 
Ple de 1825-1841, i enguany l’arxiu s’ha tornat 
a acollir al programa amb un plànol del terme 
jurisdiccional datat del 1852 (una peça força rara, 
ja que no se’n troben gaires arreu del territori) 
que necessitava tractament urgent pel seu mal 
estat de conservació.

Més informació a bertablasi.com

LA BIBLIOTECA CAN 
BARATAU AMB EL 
FESTIVAL TIANA NEGRA
Literatura negra i ciència a la biblioteca.
Torna el Tiana Negra i la biblioteca s’afegeix 
al festival de literatura negra catalana amb 
noves activitats.
Els dies 10 i 11 de gener us oferim un taller de 
poesia negra a càrrec de Martí Noy, professor 
a l’Escola d’Escriptura Ateneu Barcelonès, 
poeta i gestor cultural.
El taller de divendres s’adreça a joves fins a 18 
anys i tindrà lloc a la sala d’actes de la biblioteca 
de 18 h a 20 h. El taller de dissabte és per a adults 
i es realitzarà també a la sala d’actes d’11 h a 13 h. 
És necessari inscriure’s per poder participar.
A més, els lectors més atrevits podran participar 
al Tiana Negra recitant els seus poemes dissabte 
18 de gener de 2020.
I el que no pot faltar a la biblioteca és el Club 
de lectura Tiana Negra! Dijous 16 a les 19 h 
comentarem el llibre Un intrús a l’estany, de 
Joan Marcé. Tot seguit els assistents podran fer 
un taller científic d’electroforesi, una tècnica 
de laboratori per separar molècules com ara 
de proteïnes, d’ADN o d’ARN. Des d’aquestes 
pàgines agraïm al Centre de Regulació 
Genòmica de Barcelona la seva col·laboració, 
tant per l’assessorament científic com per 
facilitar-nos el material per fer el taller. I li donem 
les gràcies també a en Xavier Kirchner per fer-se 
càrrec tant de la tertúlia com del taller.

RECULL-LA: EL GOS ÉS 
TEU, EL POBLE DE TOTS
Tenir un gos implica responsabilitats amb el 
nostre animal però també amb els nostres veïns. 
En principi, la més evident i lògica, és que els 
propietaris han de recollir els excrements de 
la seva mascota de les vies, els parcs i jardins 
públics. Per tal de facilitar-ho, l’Ajuntament ha 
instal·lat diverses papereres per excrements 
de gossos als espais públics del poble amb 
bosses que exclusivament haurien de ser per 
aquesta finalitat donat que, per exemple, no 
són aptes per a un ús alimentari. Recentment 
s’han substituït les bosses de plàstic per bosses 
compostables biodegradables. A Tiana, també 
disposem d’un espai d’esbarjo per a gossos a la 
Riera on els seus propietaris poden socialitzar les 
seves mascotes. L’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals de companyia remarca 
que els propietaris de gossos han de prendre 
mesures per no embrutar la via pública amb 
deposicions fecals. Ells són els responsables de 
recollir els excrements convenientment i en cas 
de no ser atesos en el seu requeriment es farà 
la denúncia pertinent considerant-se infracció 
lleu amb sancions d’entre 100 a 400€. Per a 
qualsevol dubte podeu consultar l’ordenança 
que trobareu a la web municipal i on veureu 
detallades les obligacions dels propietaris 
d’animals de companyia. 
Una Tiana neta és responsabilitat de tots i és 
bona per a tots. 
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L’AIGUA GARANTIDA 
A ELS VESSANTS 
Des del mes de desembre els veïns i veïnes 
d’aquesta urbanització no han de patir per 
quedar-se sense aigua quan hi ha un tall elèctric. 
Fins al passat mes de desembre, un dipòsit 
de regulació de 500 metres cúbics utilitzava 
bombes elèctriques per abastir els habitatges 
i assegurar la correcta pressió a cases d’aquests 
veïns i veïnes. 

D’ara endavant, un tall elèctric o una falla de 
l’empresa subministradora, no afectarà el 
correcte subministrament de l’aigua a les aixetes 
dels tianencs. L’aigua a Els Vessants arriba ara 
per gravetat des dels dipòsits de capçalera 
d’Aigües Ter Llobregat (ATLL). L’aigua que ens 
arriba al poble es recull de la Conca del Ter i 
s’aplega a Cardedeu. Un cop tractada allà, l’aigua 
viatja per un túnel subterrani de 3 metres de 
diàmetre des de Cardedeu al Besòs. A l’alçada 
de Tiana hi ha un punt d’aproximació que 
distribueix aigua per una artèria i és impulsada 
des dels dipòsits de capçalera, ubicats als punts 
més alts del poble. 

L’actuació a Els Vessants forma part del pla 
de millora del servei d’abastament d’aigua 
del poble en el qual s’està treballant des dels 
Serveis Tècnics municipals continuadament. 

AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ
El dia 9 de gener, a la sala Albéniz, el professor 
d’història Emili Muñoz ens aproparà a la 
Barcelona del 92 a través d’un recorregut virtual, 
escultòric i urbanístic, dels canvis que els jocs 
olímpics van suposar a la ciutat de Barcelona.

Sense anar massa lluny de casa i sota el lema 
“tan a prop i tan lluny” ens retrobarem a sala 
Tirant lo Blanc de Montgat amb el badaloní Joan 
Rosàs qui ens farà veure el paper que va jugar 
a la història el monestir ubicat a Badalona de 
Sant Jeroni de la Murtra. També, més endavant, 
tindrem l’oportunitat de fer-hi una passejada 
i contemplar la seva bonica “murtra”.

Al febrer posarem rumb a terres llunyanes: 
Nelson Mandela i la controvertida societat 
sud-africana de la seva època serà el tema 
que desenvoluparà el professor Manuel Rua 
a la sala Albéniz.

De nou a casa, els íbers! Serà a la biblioteca 
Tirant Lo Blanc on Cesc Busquets ens donarà la 
visió d’un poble que va viure en el nostre territori 
i del qual en tenim restes arqueològiques.

I com sempre, us esperem a l’Aula d’Extensió 
Universitària Timó.
La informació trimestral la trobareu als tríptics, 
on consta el lloc i l’hora de les conferències. 

CONSTRUINT LLAÇOS 
FAMILIARS FORTS
En el context de ràpida i profunda transformació 
de la família les mares i pares necessiten ser 
acompanyats i orientats per fer front als reptes 
quotidians de socialització dels infants 
i adolescents.

Des de l’octubre un grup de pares i mares 
reflexionen sobre l’educació que reben els 
seus fills i filles i busquen solucions als reptes 
de la maternitat i la paternitat.

Aquest és un espai participatiu de reflexió lligat 
a les experiències del dia a dia, dinamitzat per 
un expert. 

El grup està gestionat des de l’entitat 
d’educadors familiars, un equip de professionals 
del món de l’Educació Social que ofereix un 
servei d’acompanyament, orientació i suport 
a famílies amb problemàtiques diverses.

Des de Serveis Socials es potencien els grups 
d’ajuda com a eina eficaç i per aquest motiu 
s’ha impulsat aquest projecte com a prova pilot 
amb 10 famílies que assisteixen mensualment 
a les sessions. La valoració dels participants 
està essent molt positiva, doncs expressen que 
està resultant quelcom molt beneficiós per a 
entendre la situació en la que es troben.
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EL CONSELL D’INFANTS 
PARTICIPA AL V CONGRÉS 
DE CIUTATS AMIGUES DE 
LA INFÀNCIA D’UNICEF
El 2019 ha estat un any molt important 
per a la Convenció sobre els Dret del Nen, 
ja que hem celebrat el seu 30 aniversari. 
En aquest marc, Ciutats Amigues de la Infància 
va voler centrar i dedicar el seu V congrés a 
visibilitzar i reflexionar sobre el dret dels nens, 
nenes i adolescents a ser escoltats, a que les 
seves opinions siguin tingudes en compte i, 
en definitiva, a participar.

En aquest sentit l’organització del V Congrés 
de Ciutats Amigues de la Infància es va fer amb 
representants provinents de consells locals 
d’infància i adolescència; es va conformar un 
equip de 12 assessors i assessores entre els quals 
hi havia l’Aran Capella Rodón, el representant del 
Consell d’infants de Tiana.

UNICEF no només va tenir en compte l’Aran 
i la resta d’assessors en el disseny d’aquest 
esdeveniment, sinó que també van estar 
presents a les diferents taules i debats amb 
experts en la matèria i van dinamitzar un espai 
autogestionat. Els resultats del congrés han 
estat molt positius per a la realització efectiva 
del dret dels nens, nenes i adolescents 
a participar.



@clarissimament

DIMARTS 2 
18.00 h Sala Albéniz  
Arribada del Patge Reial. 
Lliurament de les cartes per a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient. 

DIVENDRES 3 
17.30 h Biblioteca Can Baratau  
Club de lectura infantil del gomet vermell 
El misteri de la tifa de gos abandonada 
d’Anna Cabeza, a càrrec de Marianna Trichini.  

DISSABTE 4 
D’11.00 h a 13.30 h 
Visita comentada al Tramvia 
Tiana-Montgat,   
a càrrec de Frederic Corominas.

DIUMENGE 5
A partir de les 18.00 h Cavalcada de 
SES MAJESTATS ELS REIS MAGS D’ORIENT 
Sortida del Poliesportiu Municipal  
i arribada a la Plaça de la Vila.

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

DIJOUS 9 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: Un estel en la foscor, 
a càrrec d’Alba Llorens. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
18.30h Sala Albéniz
Conferència a càrrec d’Emili Muñoz. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària.
19.00h Sala Albéniz
Club du livre: A revoir là- haut, 
de Pierre Lamaître. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente.

AGENDA GENER 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 GENER 2020

8 9

visctianatiana’t

La Local - RàdioTiana 
PARLEM 
AMB L’ALCADESSA
Espai quinzenal per comunicar-vos 
amb la Marta Martorell. 
Envieu les vostres preguntes 
per a l’Alcadessa de #Tiana al T. 609 164 502 
o per mail a: radio@lalocaltiana.cat
#TianaÉsTransparència

@padrededragones

@sergiofotogra
fiabcn

@calandreu
tiana

@pochurpi

@guillemroma

@karinabintancort

@eltallerdelabet

@hortsdelalegria

DIVENDRES 10 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
Taller de poesia negra per a joves, 
a càrrec de Martí Noy.

DISSABTE 11 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
Taller de poesia negra per a adults, 
a càrrec de Martí Noy.

DIUMENGE 12
18.00 h Sala Albéniz
Espectacle familiar Bambolines: Mil bocins, 
a càrrec de Zipit Company.
19.00 h Mozart Tiana 
Cicle d’acords. Música en petit format, 
a càrrec de Bandabòlit.

DIJOUS 16 
19.00 h Biblioteca Can Baratau
Club de lectura: Tiana Negra 
i taller d’electroforesi, 
a càrrec de Xavier Kirchner.

DIVENDRES 17 
19.00 h Sala Albéniz 
Inauguració del 8è Festival de Novel·la Negra 
Catalana - Tiana Negra. 
Més informació a www.tiana.cat

DISSABTE 18
11.00 h Sala Albéniz
8è Festival de Novel·la Negra 
Catalana - Tiana Negra. 
Més informació a www.tiana.cat 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: Sons, per a nadons, 
a càrrec d’Alquímia musical. 
Per a infants de 0 a 3 anys. 

DIMARTS 21 
18.00 h Llar de les Persones Grans 
Conferència: 
El maltractament a les persones grans: 
una realitat silenciada, 
a càrrec de Maria Miguélez cap de la unitat 
de treball social de Badalona 
Serveis Assistencials. 

DIJOUS 23 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: La maleta dels monstres,
 a càrrec de Gisela Llimona. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 

DIUMENGE 26 
De 9.00 h a 14.00 h 
Pavelló poliesportiu municipal 
15è aniversari Duet Tiana. 
Activitats dirigides. 
Més informació a la recepció 
del centre esportiu.

DIJOUS 30 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Book’s Club: Amsterdam, d’Ian MacEwan. 
Coordina: David Requena. 

DIVENDRES 31 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club de lectura: Un dia més de vida, 
de Ryszard Kapucinski. 
Coordina: Toni Sala.

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. 



SERVEI DE MEDIACIÓ 
A L’INSTITUT THALASSA
L’Institut Thalassa ha apostat per millorar la 
convivència general del centre; per aquest 
motiu, durant el primer trimestre del curs 
2019-2020, un grup d’alumnes de 3r i 4t d’ESO 
estan realitzant sessions de formació per aquest 
comès. Amb aquesta activitat és pretén 
millorar els petits conflictes que es produeixen 
i que són conseqüència de la convivència 
diària. Com també en la societat en què vivim, 
els conflictes hi són, però del que es tracta 
és de saber resoldre’ls des de el diàleg, 
el respecte, l’acceptació d’altres punts de vista, 
és a dir, l’empatia. 

Aquest grup d’alumnes s’han ofert a rebre les 
eines bàsiques que els permetrà intervenir 
en situacions de conflicte entre companys, 
provocats per mil circumstàncies. El repte és 
important i el treball digne d’agrair, ja que 
realitzen les sessions de formació fora de l’horari 
lectiu. 

No queda més que donar-los les gràcies per 
molts motius, però especialment per les seves 
ganes de millorar el seu entorn, per la implicació, 
per l’entusiasme que demostren i la dedicació 
expressada en el temps que estan invertint. 
Nois i noies, gràcies per tot!

Les dones i les persones majors de 50 són 
els col·lectius més vulnerables davant la 
pobresa cronificada.

Els sectors més vulnerables de la societat encara 
no han aconseguit la recuperació econòmica, tot i 
que els indicadors macroeconòmics indiquen que 
els anys de crisi ja han passat. De fet, dues de cada 
10 persones ateses per la Creu Roja que l’any 2018 
van sortir de la pobresa tornen ara a necessitar 
ajuda humanitària, segons posa en relleu el 12è 
estudi de L’Observatori publicat per l’entitat amb 
el títol “Pobresa intermitent i fragilitat social”. 

Malgrat que la cronificació de la pobresa es tracta 
d’una dinàmica generalitzada, les dones són un 
dels grups més vulnerables. La seva capacitat 
de millora econòmica és inferior que la dels 
homes: per cada 15 homes que consoliden la 
seva recuperació, només hi ha 11 dones que ho 
aconsegueixen. A nivell local i durant el període 
gener-novembre 2019, el 71% de les persones 
ateses en els diversos programes i projectes 
que executa la Creu Roja a Montgat-Tiana, 
són dones. 

D’altra banda, les persones de més de 50 anys 
també esdevenen vulnerables davant la pobresa 
cronificada. De fet, el 62% de les persones entre 

10 11

tiana’ttiana’t

els 50-59 anys ha necessitat ajuda de manera 
continuada, percentatge que arriba al 75% entre 
els majors de 60 anys. 

Qualitat de l’ocupació, factor fonamental 
per a la recuperació.

Segons l’estudi, el 65% de famílies que consoliden 
la seva recuperació ho fan perquè obtenen un 
salari. Tot i així, encara hi ha un 29% que, tot i 
tenir un treball com a font d’ingressos principal, 
continua necessitant les ajudes bàsiques de 
la Creu Roja per poder subsistir. Aquest fet 
demostra, una vegada més, que l’ocupació és una 
condició necessària però insuficient per sortir 
de la pobresa i que són la intensitat i la qualitat 
de la feina els factors fonamentals que incideixen 
en la recuperació de les persones.

L’informe també destaca que el percentatge 
de persones que reben la Renda Garantida de 
Ciutadania (RGC) ha augmentat respecte a 
l’estudi anterior i és el motiu pel qual un 13% 
de les persones ha deixat de necessitar ajuda 
de l’organització humanitària. Amb tot, més del 
80% de les persones que reben la RGC encara 
no poden cobrir les despeses bàsiques de la llar. 
És per aquest motiu que encara queda un llarg 
recorregut per consolidar aquest dret social. 

EL 20% DE LES PERSONES QUE L’ANY 2018 VAN SORTIR 
DE LA POBRESA TORNEN A NECESSITAR EL SUPORT 
DE LA CREU ROJA

CANVI DE GESPA DEL 
CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL
La gespa del camp de futbol va ser instal·lada 
l’any 2008. Els tècnics especialistes determinen 
que una gespa d’aquestes característiques te 
una vida útil de 8 anys. Això fa que la pràctica 
esportiva no es pugui realitzar amb la qualitat 
i seguretat desitjable. 

Per aquest motiu es canviarà la gespa per 
Semana Santa per tal d’afectar el mínim possible 
els entrenaments i competicions esportives.

A més, s’executaran altres actuacions 
complementàries que milloraran la seguretat 
i qualitat de l’estat actual del camp.

El cost total de totes aquestes actuacions 
és de 240.00 (IVA inclòs).

L’Ajuntament continua fomentant la pràctica 
esportiva i vetllant per la seguretat dels 
i les esportistes.

Des de la regidoria d’esports de l’Ajuntament 
treballem contínuament per tal de mantenir i 
millorar les instal·lacions esportives municipals 
i que aquestes representin un dels grans actius 
del municipi, de les quals en puguin gaudir 
els i les esportistes tianencs i tianenques.

Pobresa 
intermitent 
i fragilitat 
social
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Bon 2020

Deixem enrere un any ple d’emocions i de 
feina. La força dels 1.348 vots ens van fer 
guanyadors del vostre reconeixement i ens 
han donat l’encàrrec de treballar encara més i 
millor per Tiana. Al servei del poble, amb més 
força que mai. Amb noves il·lusions i un any 
per endavant que esperem que sigui encara 
millor que el que deixem enrere.

El 2020 ha de significar un punt d’inflexió. 
És un any rodó, i aquest simbolisme ens ha 
d’esperonar a pensar en gran. A entendre que 
no només hem de gestionar el dia a dia, ens cal 
imaginar com volem que sigui el poble l’any 
2030, el 2040, el 2050... i anar fent camí.  
Només podrem fixar nous horitzons si assumim 
els reptes que tenim. Tenim el repte de fer el 
nostre poble ecològicament sostenible. 
Augmentar les energies renovables, afavorir la 
rehabilitació energètica dels edificis. Rieres més 
netes i segures, i adaptar-nos als riscos del canvi 
climàtic. Tenim un dèficit de mobilitat verda: 
falta transport públic, falta espai per als vianants, 
carrils bici... Hem de facilitar una economia 
diversa. Més comerç i noves oportunitats 
emprenedores. El model residencial que hem 
creat és insegur. Tenim un problema d’accés a 
l’habitatge assequible. El repte de l’envelliment 
actiu: vivim més, ens reproduïm menys. La 
població de més de 85 anys ha augmentat un 
122% en 10 anys al poble. Un 18% de la gent gran 
viu sola a casa. La pròpia estructura del poble de 
carrers costeruts i voreres estretes és excloent 
per a les persones amb mobilitat reduïda. 

Transició energètica, poble viu, drets socials, 
equitat de gènere, qualitat de vida, progrés 
econòmic compartit, modernització de 
l’Ajuntament. Som la primera força política del 
poble, amb un programa i un pla de govern 
avalat per les urnes. I tenim el deure de seguir 
treballant per respectar el mandat de canvi i 
il·lusió sorgit de les eleccions municipals.
Bon any 2020! 

VIDA  PRINCIPIS  POLÍTICA 

Amb desitjos compartits comencem aquest any 
nou 2020. Per a alguns, 365 dies més. Per una altra 
gran majoria, l’inici de grans i renovades il·lusions, 
d’esperances de millora i canvis positius.
Nosaltres, ganes i esperances de millorar i viure 
el poble en tots els sentits. Són moments en què 
creiem i veiem un millor futur davant nostre.
Que hem fet estan l’oposició:
8 MOCIONS
Hem promogut: Declaració Emergència Climàtica, 
Resposta a les amenaces d’Endesa a les famílies 
vulnerables,  Tiana sense Plàstics, Segona Activitat, 
per una Revista Tiana’t sostenible, Tractament 
de la plaga de paneroles a tot el poble, proposta 
denominació Zona Esportiva “Jordi Puyaltó”, 
25N Violència de Gènere.
5 PRECS  
S’ha demanat l’actuació en diverses zones el 
poble: Reductors de velocitat al c/ Pau Casals, 
estacionaments de motocicletes a la zona de la 
Ciutadella, ordenació provisional del trànsit 
al c/dels Vessants,...
7 PREGUNTES de CONTROL
Hem preguntat: actuacions realitzades contra la 
plaga de paneroles i rates, sobre l’existència d’un 
Pla de Comunicació Ràdio Tiana, sobre les peticions 
que va formular la Llar d’Avis, el mal estat on s’ubica 
el CAU, la nova ubicació de la Fira de 2a de Mà.
1 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA
Demanen un nou conveni amb l’Ajuntament de 
Tiana que reculli el compromís de la Generalitat 
de fer-se càrrec dels 2milions € que comporta 
la construcció de l’edifici del nou Institut. 
L’ha de pagar la Generalitat i no els i les ciutadanes 
de Tiana.

“En un món canviant, dominat per les relacions 
despersonalitzades i les falses identitats, pots 
sentir-te orgullós/sa d’haver-nos donat la teva 
confiança en les passades municipals. 
Som el teu equip”.

Albert Sales - Portaveu Grup Municipal Socialista

tiana’t

Tiana vila sense plàstics

Des d’ERC-Tiana, conscients com som de la 
urgència d’encarar la problemàtica que suposa 
per al Medi Ambient el consum abusiu del plàstic 
i dels omnipresents envasos d’un sol ús, celebrem 
l’aprovació en el Ple del passat mes de novembre 
de la moció que insta a l’Ajuntament a prohibir la 
utilització de plàstics d’un sol ús a partir del 2020, 
tant en tota activitat organitzada directament 
pel consistori, com en dependències i serveis de 
l’Ajuntament. Això comporta la utilització exclusiva 
d’elements com ara la vaixella reutilitzable o 
biodegradable, els gots de vidre o plàstic dur 
reutilitzable, així com evitar (sempre que això sigui 
possible) l’aigua envasada. 

Les Administracions locals han de jugar un paper 
capdavanter en aquest canvi d’hàbits, 
en sintonia amb la directiva de la UE que prohibeix 
la comercialització, a partir del 2021, d’una llarga llista 
de plàstics d’un sol ús. El compromís del Govern 
Municipal es ferm, i des de l’aprovació de la moció 
el passat 5 de novembre, noves mesures s’hi han 
vingut a afegir com ara la distribució en centres 
escolars de carmanyoles i envoltoris reutilitzables 
per als berenars dels nostres infants, la adquisició 
de bosses compostables per a la recollida 
d’excrements de gossos, o la utilització d’envoltoris 
biodegradables per als caramels que seran llençats 
durant la propera Cavalcada de Reis.

Per fer de Tiana una Vila sense Plàstics, necessitarem 
la col.laboració de tothom, des de comerços fins a 
persones a títol individual. Us encoratgem doncs 
que participeu del canvi, ja sigui a través de noves 
propostes realitzades en el marc del Consell de 
Medi ambient (obert a tothom), com des d’un 
canvi d’hàbits que persegueixi l’erradicació en 
el nostre dia a dia, dels plàstics d’un sol ús. 
Entre tots ho podem fer!

Àlex Robles i Minguell - Portaveu grup ERC-AM

La nostra prioritat Tiana

En el Ple del dimarts 3 de desembre l’equip 
de govern vam presentar formalment els 
pressupostos per a la seva aprovació. Cal dir 
que unes setmanes abans ja havíem facilitat 
documentació i havíem demanat opinió als 
diferents grups amb representació, sense haver  
obtingut cap comentari relatiu a incrementar, 
rebaixar o canviar cap partida pressupostària. 
El dia del Ple l’oposició es va limitar a no aprovar 
els pressupostos, i en aquell moment sí que van 
argumentar una sèrie de raons que mirarem 
d’incorporar al nou pressupost que tornarem 
a presentar en breu.
Llàstima que no ens fessin arribar les seves 
inquietuds abans del Ple, hauríem pogut estalviar 
un temps preciós a més d’estalviar diners als 
tianencs i tianenques. No voldríem pensar que el 
que està fent l’oposició és rebutjar els pressupostos 
presentats per l’equip de govern, per raons 
partidistes i també per posar pals a les rodes.
Així ens ha sorprès molt, els problemes que estan 
posant els partits de l’oposició per a la construcció 
del nou Institut, i més, tenint en compte que és 
una promesa electoral que aquests mateixos 
partits duien als seus respectius programes.  
I encara ens sorprèn més el fet que el projecte del 
nou Institut es va aprovar en un Ple a l’anterior 
legislatura i tothom va votar-hi a favor, sense cap 
esmena. Ara no entenem aquest canvi d’actitud ni 
aquesta falta d’entusiasme a dur-lo a terme ja que 
pot afavorir a les famílies i als estudiants de Tiana. 
Però us podem ben assegurar que prorrogar els 
pressupostos no paralitzarà aquest govern. 
És cert que no ens facilita les coses, però 
nosaltres volem el millor per al poble, perquè 
estimem Tiana, perquè ens il.lusiona i perquè 
la nostra prioritat són les persones, i és per això 
que ens sap molt greu aquesta actitud dilatòria, 
atès que perjudica el poble perquè pot alentir i 
encarir projectes i fer més difícil donar un millor 
servei. Però malgrat tot tingueu la seguretat 
que continuarem treballant per tirar endavant el 
nou Institut, per millorar l’aparcament al centre 
de la vila, per tenir una Tiana més sostenible 
mediambientalment, per facilitar 
i fer visibles les inquietuds culturals dels nostres 
artistes, per ajudar i donar suport a les persones 
del nostre poble que estiguin passant un mal 
moment; en definitiva, treballarem per tenir 
un poble participatiu, més solidari i més feliç.
Us desitgem a totes i a tots un Bon Any!!!



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

600 00 22 33
DIRECTE A L’AJUNTAMENT

tiana’ttiana’t

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 DEL CONSISTORI

SRA. MARTA MARTORELL CAMPS 
• Càrrec: Alcaldessa.
  Alcaldia i Àrea de presidència.
• Telèfon: 93 395 50 11 · martorellcm@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. MATEU HERNÀNDEZ BOSCH
• Càrrec: Primer Tinent d’Alcaldia. 
  Coordinador de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge.
• Telèfon: 93 395 50 11 · hernandezbmt@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana.

 SR. ÀLEX ROBLES MINGUELL
• Càrrec: Segon Tinent d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat 
  i Espai Públic.
• Telèfon: 93 395 50 11 · roblesmal@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM.

SRA. MARTA GUÀRDIA PUJADES
• Càrrec: Tercera Tinenta d’Alcaldia. 
  Coordinadora de l’Àrea de 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
• Càrrec: Regidor de l’Àrea de Serveis Interns 
  i Transparència.
• Telèfon: 93 395 50 11 · tiana.jaumedarbra@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 GENER 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 3 4 5
ESPINÀS BRUFAU MAQUA CIRICI CIRICI

6 7 8 9 10 11 12
CAPDEVILA MAQUA BRUFAU TOURÍS ESPINÀS ESPINÀS ESPINÀS

13 14 15 16 17 18 19
MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI MAQUA MAQUA

20 21 22 23 24 25 26
BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

27 28 29 30 31
TOURÍS CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS 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 8 GENER
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 GENER
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 GENER
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 DIA 22
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

14 15

CatSalut Respon  061
Bombers  080
Mossos d’Esquadra  112
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