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DE 16.15 A 17.15 H: 
Porta escoles Lola Anglada i Tiziana.
DE 17 A 18.45 H: 
Plaça de la Vila 
i al Parc de l’Antic Camp de Futbol.

GRAN RECAPTE 
DELS JOVES DE TIANA

14 I 15 DE DESEMBRE

MATERIAL
ESCOLAR

ROBA
D’ABRIC

JOGUINES
Una Tiana d’il·lusió!

Ara que comencem el mes de desembre, un mes ple 
d’il·lusió, sobretot en les cares dels més petits de la casa, 
vull remarcar la importància que totes elles i ells tenen 
en la Tiana del futur.

Com hem pogut viure darrerament, Tiana és vila amiga 
de la infància. Això significa que l’Ajuntament impulsa i 
promou els Drets de l’Infant en l’àmbit local. Hem treballat 
amb constància per conèixer, i veure a través de la mirada 
dels més petits, la seva vila: punts forts, punts febles, 
millores a desenvolupar, allò que els amoïna... Treballem 
transversalment, sobretot amb el Consell d’Infants, per 
tal que nens i nenes desenvolupin diferents habilitats 
com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític, la capacitat de 
participació en assumptes públics...

Fruit d’aquesta participació hem iniciat un projecte: 
el Camí dels Infants, una iniciativa que vol promoure la 
pacificació del trànsit, i la conscienciació mediambiental, 
fomentant la disminució del nombre de trasllats en cotxe 
a l’escola i altres equipaments, exempt de perills. 
Camins d’esperança per construir una vila més amable, 
més saludable, més segura, més inclusiva i més 
accessible per a tothom, i especialment per als infants. 

Deixeu-me aprofitar aquesta il·lusió que evoca la mainada, 
per traslladar-la a carrers, places... i que l’esperit de Nadal 
arribi a tots els tianencs i tianenques. Gaudiu d’un període 
tan assenyalat amb els vostres, però recordeu fer-ho amb 
prudència que aquest maleït virus encara està present.

Us espero aquest pròxim 11 de desembre en l’acte de 
l’encesa, i entre totes i tots encenem la il·lusió aquest 
Nadal a Tiana!
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MARINA I PAULA ROMERA, 
dues joves tianenques 
dedicades al foment 
de la psicologia
La Marina i la Paula Romera, són psicòlogues 
germanes i bessones, tenen 24 anys i són de 
Tiana, tot i que ara viuen a Premià de Dalt. 
Actualment, condueixen el programa de La Local 
Ràdio Tiana “Parlem de Salut Mental”, un espai 
divulgatiu que vol visibilitzar la salut mental, la 
psicoteràpia i la gestió emocional. També parlen 
de psicologia a dos programes de 8TV, per una 
banda, amb una secció setmanal a l’Opina Jove i 
al programa Rondeando també del canal privat 
on acosten la psicologia al món de l’esport. 

Les germanes Romera sempre han anat juntes a 
tot arreu, han estudiat el mateix, han fet d’au-pairs 
a Irlanda per aprendre l’idioma al mateix poble, tot 
i que en cases diferents, van estar al Marroc fent 
d’assistentes escolars a Casablanca i també ara 
formen part d’Insight Barcelona, una associació 
sense ànim de lucre formada per joves que estan 
acabant psicologia o també formats i que fa 
acompanyament psicològic gratuït per a persones 
que no s’ho puguin permetre.

Els pregunto d’on treure el temps per realitzar 
tants projectes a més de fer-ho tot sempre 
plegades, “no tenim gaire temps la veritat, 
difícilment ens separem encara que cadascuna 
tingui la seva feina, però sempre busquem un 
punt d’unió i ara l’hem trobat amb els mitjans 
de comunicació”. 

Comencem a parlar de la salut mental, ara un 
tema molt escoltat i que aquest any a més, la 
Marató de TV3 hi dedica l’espai, i vull saber que 
en pensen. “Amb la pandèmia han augmentat 
molts els casos de conducta de suïcidi 
sobretot entre les persones joves de 12 a 18 
anys i pensem que això ha ressonat molt a la 
societat”, afirmen. 

Seguim amb el tema de la salut mental i el tabú 
que existeix al seu voltant, com per exemple 
anar al psicòleg, “pensem que no s’ha d’esperar 
realment a estar molt malament per anar-hi, 
de fet defensem molt la prevenció perquè no 
s’arribi a generar un trastorn, pensem que és 
molt important anar al psicòleg, que et pot 
ajudar inclús a desenvolupar més eines de 
creixement personal i autoconeixement que 
tenen molts beneficis per utilitzar abans de 
tenir un trastorn”.

Ens centrem en el programa de ràdio que fan a 
La Local Ràdio Tiana, el “Parlem de Salut Mental”, 
que s’emet cada dimarts a les 19 h i que també 
es pot trobar en podcast a la plataforma Ivoox. 
De fet la Paula ja havia estat col·laboradora de la 
ràdio amb el programa “Prem al play”, i d’aquella 
col·laboració van pensar en ella per juntament 
amb la seva germana fer aquest nou programa. 
Amb aquest programa i la secció a l’Opina Jove de 
8TV, pretenen “apropar la psicologia de forma 
natural als joves, hem prejutjat el parlar de salut 
mental com alguna cosa natural i com som 
joves és un bon moment per ser més influents 
de cara als joves i que coneguin els beneficis 
d’anar a teràpia”. 

Tanquem parlant de Tiana i el record que tenen 
de la seva infància, “seguim conservant el nostre 
nucli d’amistat, vam crear una família a Tiana 
i seguim mantenint el contacte, cada cop que 
venim tenim records de tota la nostra infantesa 
i se’ns remou una mica de nostàlgia”. 

Per acabar, volen adreçar un missatge a totes 
les persones que llegeixin aquesta entrevista:  
“animem a tothom que no tinguin vergonya per 
demanar ajuda, que anar al psicòleg té molts 
beneficis i sobretot deixar enrere d’una vegada 
tots els estigmes sobre la salut mental. 
Sense salut mental, no hi ha salut.”
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Celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants
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FIRA DE NADAL 11 I 12 DE DESEMBRE
Un any més i ja en són 11, l’associació de comerços 
i serveis tianecs, amb el suport de l’Ajuntament, 
portarà a terme la Fira de Nadal els dies 11 i 12 
de desembre al Parc de l’antic camp de futbol.

La Fira, l’any 2020 es traslladà a aquest nou 
emplaçament, segueix creixent en dimensions, 
paradistes i activitats.

Hi trobareu més de quaranta parades de tot 
tipus, artesanes del vidre, del paper, la fusta i la 
ceràmica, joieria i bijuteria, moda i complements, 
arbres i plantes de Nadal, decoració, objectes 
de regal, llibres, cosmètica natural i alimentació, 
entre d’altres, tot perquè pugueu fer les vostres 
compres de Nadal i reis sense sortir del poble.

La zona infantil comptarà amb un espai de tallers, 
dos diferents cada dia, un tió gegant dinamitzat, 
on podreu venir amb els petits a fer-lo cagar 
llaminadures i un eco-carrusel de cavallets. 

Comptarem també amb dos espectacles 
infantils, pallassos i circ de Mabsutins i un 
segon, encara per definir. Les tardes de 
dissabte i diumenge dos concerts a càrrec 
de Mama Joe i la cantautora Gessamí Boada 
respectivament.

Una de les activitats més especials de les festes 
nadalenques és l’encesa de l’arbre de Nadal 
a la Plaça de la Vila i que marca l’inici de la 
programació nadalenca en el nostre municipi.  

El dia 1 de desembre els carrers de Tiana s’hauran 
il·luminat per portar la màgia del Nadal a totes 
les cases però no serà fins el dissabte 11 de 
desembre a les 18.30 h que encendrem les 
llums de l’arbre amb la participació de l’escola 
de municipal de música i dansa, amb Duo Dance, 
centre de dansa i amb l’associació Aspamoti que 
serà la que farà el compte enrere per a l’encesa. 

ENCESA DE L’ARBRE 
DE NADAL

Aquest any s’ha fet coincidir amb el començament 
de la campanya de Nadal dels comerços. 
L’Associació de comerciants ACIST organitzarà, 
com és habitual, la Fira de Nadal al Parc de l’Antic 
Camp de Futbol, en la que hi participaran molts 
establiments de la Vila.

Vine i inaugura el Nadal amb nosaltres!

I si voleu fer un mos a l’oferta gastronòmica 
d’Anait gastrobar&arts hi sumem dos foodtrucks 
i l’associació ABAT amb cervesa artesana.
Us hi esperem.

· Fira de Nadal
  11 i 12 de desembre d’11 h a 21 h
  Parc de l’antic camp de futbol

· Tallers infantils
  D’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h

· Espectacles
  Dissabte i diumenge a les 12.30 h

· Concerts
  Dissabte 11 a les 19 h
  Mama Jous

  Diumenge 12 a les 18 h
  Gessamí Boada

Organitza Acist Tiana · acist.tiana@gmail.com

m
assip

“EL PEQUEÑO LIBRO DEL FENG SHUI” 
D’ASTRID IZQUIERDO
La tianenca Astrid Izquierdo, experta en Feng Shui 
i meditació per a ments creatives, ha publicat el 
seu primer llibre El pequeño libro del Feng Shui 
de la mà d’Alienta Editorial del Grup Planeta. 
Aquest llibre és un arsenal d’inspiració per 
recuperar l’harmonia perduda, transformant els 
nostres espais aplicant les tres eines d’aquest 
art mil·lenari. 

És una invitació a observar cada estança de la 
nostra llar amb una nova mirada “la mirada 
Feng Shui”. Amb un full de treball al final de 
cada capítol per despertar i estimular la nostra 
sensibilitat i capacitat perceptiva. Basat en casos 
reals de persones que ja han convertit la seva 
llar en el seu paradís particular. 

L’Astrid Izquierdo va decidir formar-se en 
Feng Shui l’any 2004. Actualment, es dedica a 
l’assessorament a empreses i habitatges dins 
l’àmbit del benestar amb el propòsit d’inspirar 
la creació d’espais més saludables i equilibrats. 

És llicenciada en Ciències de la Informació i la 
creadora de www.sincroniaintegral.com des 
d’on ensenya i difon els beneficis de la meditació 
(harmonia interior) i del Feng Shui (harmonia 
exterior), per una vida més plena, creativa i feliç. 
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Divulgadora apassionada del benestar i 
col·laboradora en diversos mitjans de 
comunicació. És l’autora també, del conte 
infantil El Secret de les Cases Contentes. 

Per què volem premiar la teva fidelitat amb el comerç de Tiana, 
entre l’1 i el 28 de desembre, per cadascuna de les compres 
realitzades als comerços i serveis de l’ACIST podràs guanyar 
1.500€ en vals de compra.

1.500 € en vals de compra 
VOLEM PREMIAR LA TEVA FIDELITAT

De l’1 al 28 de desembre 2021

COMPRA
i guanya!

COMPRAi guanya!

VOLEM PREMIAR 
LA TEVA FIDELITAT

1.500€ 
en vals de compra

COMPRA
i guanya!

De l’1 al 28 de desembre 2021

COMPRA
i guanya!

Només haureu d’emplenar 
amb les vostres dades les 
butlletes de participació 
que trobareu als comerços 
per al sorteig de 4 vals 
de compra de 250€ 
i 1 de 500€.

@
sin

cron
ia_in
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ral
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DL DT DC DJ DV DS DG
DILLUNS 

20
DIMARTS 

21
DIMECRES 

22
DIJOUS 

23
DIVENDRES 

24
DISSABTE 

25
DIUMENGE 

26

ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA ORGÀNICA NO HI HA 
RECOLLIDA

ORGÀNICA NO HI HA 
RECOLLIDA

CANVI DE DATES 
RECOLLIDA PORTA A PORTA PER FESTES DE NADAL
Canvi de data del servei de recollida porta a porta d’orgànica dels divendres 24 i 31 de desembre

DL DT DC DJ DV DS DG
DILLUNS 

27
DIMARTS 

28
DIMECRES 

29
DIJOUS 

30
DIVENDRES 

31
DISSABTE 

1
DIUMENGE 

2

ORGÀNICA RESTA ORGÀNICA ORGÀNICA NO HI HA 
RECOLLIDA

ORGÀNICA NO HI HA 
RECOLLIDA

Medi Ambient Tiana
@mediambienttiana
Mediambient.Tiana

TIANA
MEDI 
AMBIENT

Per a qualsevol dubte o incidència 
ens podeu contactar al telèfon 
de l’oficina d’informació ambiental 
93 395 51 07
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CORO DE TIANA
CICLE DE CONCERTS 
D’ADVENT I NADAL 
MUSICAL... TRAVESSIA. 
UN ESTEL A L’HORITZÓ.
Organitzat per la Federació de Cors de Clavé.
Participen la Societat Coral La Badalonense 
i la Coral Tianenca creant un gran cor mixt 
anomenat Cor J A Clavé. L’espectacle inclou 
actors i música en directe.
· Sala Albéniz
Dissabte 4 desembre a les 20.00 h
Diumenge 5 desembre a les 19.00 h

CONCERT DE NADAL
De la Societat Coral Joventut Tianenca.
Participen les seccions:
- Gòspel Tiana (direcció de Maria Millet).
- Coral Tianenca (direcció Jordi Sánchez).
· Església de Sant Cebrià.
Dissabte 18 de desembre a les 20.00 h.

MISSA DEL GALL
Participació a la missa de la Societat Coral 
Joventut Tianenca.
· Església de Sant Cebrià.
Dissabte 24 de desembre a les 00.00 h 

El Coro de Tiana ha arrencat el curs amb 
força novetats i com veieu amb un calendari 
ple d’activitats aquest mes de desembre que 
tindrà continuïtat els mesos de gener i febrer 
del 2022.

El mes d’octubre van començar la seva 
activitat els més petits Música en família
i Iniciació a la música, els assajos de Gòspel 
Tiana que compta amb una nova direcció a 
càrrec de Maria Millet. I també les sessions 
dels Grups de guitarres i les classes 
de Tècnica vocal.

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

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

APRECIATS SOCIS I SÒCIES 
I AMICS I AMIGUES DE 
L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ
Hem arribat al desembre i acabem un any, el 2021, 
que el podríem definir com a semi normal. 
La seva progressió cap a la normalitat social-
sanitària ha estat bona i esperem que sigui 
excel·lent en el ja proper 2022. 

L’aula està contenta perquè hem pogut 
celebrar els seus 10 anys de vida i a més, la sala 
Albéniz ens torna a acollir.

Desembre i Nadal van lligats de les mans i ja és 
un costum acomiadar les conferències amb una 
temàtica musical.  

El dia 16 de desembre, a les 18.30 h a la sala Pau 
Casals de la biblioteca de Montgat rebrem a 
la Sra. Laura de Castellet, especialista en cultura 
musical medieval. Ens aproparà a una temàtica 
totalment nadalenca: Origen i tradició del Cant 
de la Sibil·la. 

La Sra. Castellet no ens cantarà el text litúrgic 
medieval, però sí que ens donarà les claus per 
endinsar-nos-hi. Aquest cant va ser declarat l’any 
2010 Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 

Tot i que en els darrers anys el podem sentir a 
diversos espais propers, com a la catedral de 
Barcelona durant la Missa del Gall, sense haver-
nos de desplaçar a les illes Balears, en concret 
al Monestir de Lluc. Ara, el dia 16, serà un goig 
rebre’n informació a casa nostra.

Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer 
a través de la nostra pàgina web: 
htpp: //www.tiny.cc/aeutimo 
al correu: aulauniversitariatimo @gmail.com 
o al telèfon: 686 17 40 06
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El passat dissabte 13 de novembre es va obrir 
al públic l’àrea d’esbarjo de gossos al Parc 
del Tramvia.

Aquesta àrea, la primera d’aquest tipus a Tiana, 
està emmarcada dins d’un projecte que preveu 
la creació d’aquestes àrees repartides en diferents 
punts de la vila per tal de millorar la qualitat 
de vida dels animals de companyia i els 
seus propietaris. 

Tiana aposta per la bona convivència entre les 
persones i els animals de companyia. L’objectiu 
de l’Ajuntament és construir espais còmodes i 
agradables per passejar lliurement els gossos, 
sense necessitat de dur corretja i on es puguin 
socialitzar i relacionar-se amb altres animals.
Amb aquest projecte, l’Ajuntament fa un pas 
endavant en la creació d’espais on els gossos 
puguin jugar lliurement, fet que comporta 
diversos avantatges: facilita l’exercici físic dels 
animals i la seva socialització, la qual cosa redueix 
el seu estrès i pot influir en la reducció d’incidents 
i queixes relacionades amb la seva tinença. 

TIANA COMPTA AMB UNA ÀREA 
D’ESBARJO DE GOSSOS

La proposta també pretén augmentar l’exigència 
del compliment de l’obligació de dur els 
animals lligats fora d’aquests espais, i facilitar la 
convivència entre les persones que posseeixen 
gossos i les que no els desitgen, proporcionant 
espais per a cada grup d’usuaris. Aquest parc 
redueix també el risc d’accidents relacionats amb 
la presència d’animals en zones no habilitades per 
aquesta finalitat.

L’espai també permet ordenar els usos del Parc 
del Tramvia i millorar la convivència i seguretat 
de la resta de persones usuàries i vianants. 

tiana’t
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L’edifici comença agafar forma. 
Tota l’estructura ja està gairebé feta, 
així com les divisions internes i ara es 
treballa en els acabats.

Ara mateix, s’ha acabat el trasllat des del taller 
dels mòduls de fusta acabats i in situ s’està 
realitzant el muntatge de l’estructura i treballant 
en els interiors i acabats. A més, en breu es preveu 
la finalització del procés que consistirà en unir 
l’estructura nova amb l’edifici educatiu principal. 
Es connectaran les instal·lacions d’ambdós edificis.

En el seu moment, es va apostar per un sistema 
preindustrialitzat, que significa que la majoria 
de les obres es desenvolupen al taller i d’aquesta 
manera, s’allibera de molts mesos d’obra a les 
mateixes instal·lacions de l’edifici educatiu.

L’alcaldessa, Marta Martorell, la regidora, Gemma 
Rosés, tècnics municipals, representants de 
l’AMB, el director del centre i representants de 
l’empresa constructora van visitar les obres de 
construcció de l’ampliació de l’institut, el passat 
dimarts 2 de novembre al llarg del matí, per 
seguir de prop l’evolució de les obres. 

Millora en l’educació local
Un cop acabada l’ampliació, l’Institut Tiana estarà 
format per dos edificis interconnectats, amb 
dotze classes d’ESO, amb tres línies per curs i 
amb quatre grups de Batxillerat. Els gairebé 500 
alumnes que podrà acollir el centre podran cursar 
al poble dues branques educatives: ciències 
i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

Els dos edificis estan interconnectats i disposats 
pensant en la cohesió i la integració de l’alumnat 
dels diferents cursos. L’experiència demostra que 
aquesta familiarització amb el centre educatiu, 
contribueix a l’èxit acadèmic dels estudiants i a la 
finalització dels estudis. 

Amb el nou Institut acabarem amb les actuals 
aules prefabricades, esponjarem les instal·lacions 
i les dotarem de més i millors recursos. 
La superfície en planta baixa és de 255 metres 
quadrats i de 850 a la planta primera (superfície 
total construïda de 1.065 metres quadrats).

SEGUEIX AVANÇANT 
L’AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT 
DE TIANA 

Un cop finalitzat, seran unes instal·lacions 
modernes, espaioses, funcionals i amb força 
llum que crearan un entorn agradable per als 
alumnes que estudiïn ESO i Batxillerat.
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AGENDA DESEMBRE 2021

DIJOUS 2 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: 
En Bum i el llibre màgic de les fades, 
a càrrec de Cia. Homenots. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 

DISSABTE 4 
20.00 h Església de Sant Cebrià 
Meditació musical per advent 2021: 
Mística de tardor.
20.00 h Sala Albéniz 
Travessia un estel a l’horitzó, musical per Nadal.. 
Participen la Societat Coral Joventut Tianenca 
i la Societat Coral La Badalonense. 
Reserva d’entrades anticipades a: 
secretaria@josepanselmclave.cat 
i al tel. 93 319 97 77.

DIUMENGE 5
20.00 h Sala Albéniz 
Travessia un estel a l’horitzó, musical per Nadal.. 
Participen la Societat Coral Joventut Tianenca 
i la Societat Coral La Badalonense. 
Reserva d’entrades anticipades a: 
secretaria@josepanselmclave.cat 
i al tel. 93 319 97 77.

DIJOUS 9 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club du livre: Apprendre à finir, 
de Laurent Mauvignier. 
Coordina Enriqueta de la Fuente. 
Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 10 
17.30 h Biblioteca Can Baratau 
El club de lectura infantil del gomet vermell:  
En Jim Botó i en Lluc el maquinista, 
de Michael Ende, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.
18.00 h i 20.30 h Sala Albéniz
Espectacle de màgia: Un Nadal amb el Mag Lari. 
Entrades a partir del 3 de desembre a: 
https://tiana.reservaplay.cat/wiew/reserves/activitats. 
Aforament limitat.

DE L’11 FINS AL 19 
DE DESEMBRE

SALA D’EXPOSICIONS DEL CASAL 

Exposició de pintura, 
a càrrec de Joan Casado. 

Horari: de dilluns a divendres 
de 18.00 h a 20.30 h. 

Dissabte i diumenge de 12.00 h a 14.00 h 
i de 18.00 h a 20.00 h.

DISSABTE 11 
D’11.00 h a 21.00 h 
Parc de l’Antic Camp de Futbol 
Fira de Nadal. Organitza: ACIST. 
18.30 h Plaça de la Vila 
Encesa de l’arbre de Nadal
20.30 h Església de Sant Cebrià 
Meditació musical per advent 2021: 
Magnificat, Pastorale 
i Quem pastores lauvadere.

DIUMENGE 12 
D’11.00 h a 21.00 h 
Parc de l’Antic Camp de Futbol 
Fira de Nadal. Organitza: ACIST. 

DILLUNS 13 
A partir de les 17.30 h Biblioteca Can Baratau 
Espai creatiu per La Marató de TV3: 
mandales per a infants.
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Llegir teatre: Prostitución, 
d’Albert Boronat i Andrés Lima, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.
19.30 h Sala Albéniz 
Presentació del llibre: “Entre togues i reixes” 
de Joaquim Forn. 
Amb la presència de l’autor i moderat 
per la periodista, Sara Muñoz.
Organitza: Òmnium Tiana.

DIMARTS 14 
De 16.15 h a 17.15 h 
Portes de les escoles Lola Anglada i Tiziana
De 17.00 h a 18.45 h 
Pl. de la Vila i Parc de l’Antic Camp de Futbol  
El gran recapte de joguines, roba d’abric,  
material escolar. . .
18.30 h Sala de plens 
Audiència pública.
19.00 h Sala de plens 
Sessió ordinària del Ple Municipal. 

FINS AL 18 
DE DESEMBRE
BIBLIOTECA CAN BARATAU

Mercat de llibres: 
recaptació per a 

La Marató de TV3. 
Més informació 
a la biblioteca

ELS 
DIMARTS

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

Mercat setmanal. 

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 

ELS 
DISSABTES

Als carrers del Centre 
FIRA DELS 
DISSABTES
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DEL 27 FINS AL 30 
DE DESEMBRE

SALA ALBÉNIZ 

Parc de Nadal: 
Taller i activitats per als infants. 

Més informació a: www.tiana.cat

UN ANY MÉS EL CALENDARI D’ADVENT 
DELS COMERCIANTS JA ÉS AQUÍ!

Comença el compte enrere per a tots els nens
i les nenes que cada dia han de destapar una casella 

i se sorprendran amb el detall que els oferiran 
els comerços participants.

Acosteu-vos a l’establiment el dia indicat al calendari 
i gaudiu del regal que us han preparat.

Us desitgem molt bones festes!

Calendari d’advent 2021

1
8

15

3 6
16

4

21

18 24

5
23

13

19
9

14

20

11

17

22 7

210
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DIMECRES 15 
De 16.15 h a 17.15 h 
Portes de les escoles Lola Anglada i Tiziana
De 17.00 h a 18.45 h 
Pl. de la Vila i Parc de l’Antic Camp de Futbol  
El gran recapte de joguines, roba d’abric,  
material escolar. . .

DIJOUS 16 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte: 
Nadal, Nadal... un pas de pardal!, 
a càrrec de la Cia. Petita Companyia. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys.

DIVENDRES 17
19.00 h Sala Albéniz 
Club de lectura: Història somiada, 
d’Arthur Schnitzler. 
Coordina: Toni Sala. Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 18 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: L’arbre dels contes, 
a càrrec de La maleta de Lili. 
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. 
20.00 h Església de Sant Cebrià 
Meditació musical per advent 2021: 
Cants per Nadal, 
amb la Societat Coral Joventut Tianenca.

DIUMENGE 19 
12.00 h Parc del Doctor Mascaró 
Cicle d’acords. 
Concerts de petit format. 

DILLUNS 20 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
Taller de Nadal, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Recomanat per a infants a partir de 6 anys. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 23 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Book’s club: The New York trilogy, 
de Paul Auster.  
Coordina: David Requena. 
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 25   
DIA DE NADAL

DIUMENGE 26 
SANT ESTEVE
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Aquest projecte de rehabilitació té com a finalitat 
la regeneració del carrer Sant Bru, que forma 
part del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental del municipi. El carrer és l’exemple 
més sobresortint del que es podria denominar 
l’urbanisme i l’arquitectura popular tianenca.

L’objectiu principal és millorar l’espai urbà, 
dinamitzar aquest entorn i adequar la situació 
urbanística. És una proposta d’urbanització 
que ha de donar resposta a algunes de les 
problemàtiques actuals, sense intercedir amb 
les diverses instal·lacions soterrades que 
puguin existir.

El projecte de renovació del Carrer Sant Bru, 
consisteix bàsicament en la pavimentació sense 
canviar substancialment la imatge que 
el caracteritza.
1. Regularització de la zona pavimentada.
2. Substitució del sauló per un sauló compactat.
3. Reposició de la canal de formigó.
4. Pavimentació transversal.

INICI DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
DEL CARRER SANT BRU

Les obres milloraran l’accessibilitat als habitatges 
i el confort dels veïns i veïnes de la zona, 
amb una urbanització del carrer en forma 
de plataforma única. 

El carrer Sant Bru presenta actualment 
mancances estructurals i deficiències que 
limiten la seva funcionalitat als veïns i veïnes, atès 
que tenen desnivells entre voreres i calçada, a 
més d’amplades insuficients pel pas de vianants. 
A més a més existeixen problemes en les 
entrades dels edificis, on es generen excessius 
desnivells i problemes d’accessibilitat que, amb 
les noves obres, quedaran resolts.

L’obra s’ha estructurat per un termini total de 
dos mesos. Tot i ser un àmbit relativament petit, 
la necessitat de compatibilitzar les obres amb 
el normal accés als habitatges fa recomanable 
no escurçar aquests terminis. Els treballs s’han 
adjudicat a l’empresa BXD arquitectura per 
41.922 euros.

En breu començaran les obres de millora i rehabilitació del carrer Sant Bru. 
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A través del número 600 00 22 33 la ciutadania 
pot comunicar-se amb l’Ajuntament, així com 
informar d’incidències les 24 hores del dia.

L’Ajuntament va posar en marxa el juliol de 2019 
un servei de comunicació d’incidències, un canal 
àgil i ràpid, perquè la ciutadania pogués estar en 
contacte directe amb el consistori. Després de dos 
anys i mig de vida, és un servei consolidat que rep 
de mitjana de 3 missatges al dia.

Aquest servei de missatgeria permet una 
comunicació més directa entre la ciutadania i 
l’Ajuntament, i facilita que la informació que es 
requereix arribi amb molta més rapidesa. 

Cal subratllar, també, que es tracta d’un canal 
bidireccional, en el qual la ciutadania troba una 
resposta personalitzada a les seves demandes i 
pot establir un diàleg fluid amb l’Ajuntament.
L’objectiu és “apropar els serveis municipals 
a la ciutadania i millorar-hi la comunicació, 
aconseguint també optimitzar la gestió del 
temps, i fent-ho amb un sistema de missatgeria 
molt conegut i sense cost”.

Aquesta línia de WhatsApp proporciona un 
sistema ràpid i eficient de la gestió d’incidències 
a la via pública que puguin haver-hi al municipi. 

WHATSAPP MUNICIPAL: 
UN SERVEI RÀPID, ÀGIL I CONSOLIDAT

L’àrea que més peticions ha rebut és la de medi 
ambient, seguida per la de via pública. També han 
generat els missatges dels veïns i veïnes de Tiana 
l’àrea de l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) o de 
seguretat ciutadana.

Aquest darrer mes d’octubre, per posar un 
exemple, s’han rebut un total de 63 missatges, 
59 ja han estat resolts, això suposa un 94% 
de resolució. De mitjana, el tems de resolució 
d’aquestes incidències ha estat inferior a 3 hores. 
Pel que fa als temes més recurrents han fet 
referència a l’enllumenat, la recollida de residus o 
la neteja viària. Cal destacar, que gràcies a aquest 
sistema l’eficàcia dels departaments afectats 
per aquestes incidències s’està incrementant. 
A més, en la majoria dels casos la ciutadania que 
utilitza aquest adjunta fotografies o localitzacions, 
fet que ha suposat un avantatge per trobar 
les incidències.

A banda de les incidències, al Whatsapp de 
l’Ajuntament també s’han rebut felicitacions pel 
servei i moltes mostres d’agraïment pel tracte 
personal i proper dispensat pel personal municipal. 

Recordem que el telèfon 600 00 22 33 
serveix perquè els veïns i veïnes puguin:
• Donar part de desperfectes que es detectin al carrer.
• Enviar la localització de la incidència.
• Enviar una breu descripció dels desperfectes.
• Enviar fotografies.

El temps de resposta als veïns i veïnes és 
gairebé immediat, inclús a les nits i els caps 
de setmana.

 La ciutadania pot transmetre aquests missatges 
 durant les 24 hores dels 365 dies de l’any



L’any 1870 es va constituir la societat “Costa 
Massana” sent els socis, el matrimoni format per 
l’Antoni Costa i Torruella (1814-1890), la Francisca 
Massana i Escayola (1815-1892) i el seu fill Agustí 
Costa i Massana (1843-1906).

L’objectiu de la societat era la fabricació i venda de 
teixits de fil i cotó. La fabricació anava a càrrec del 
pare que vivia a Badalona i on tenia els telers. 
El fill s’encarregava de la venda en l’establiment 
radicat a Barcelona, on també hi vivia.

Agustí Costa i Massana es casà amb Rosa Camps i 
Riba (1847-1909), que era també d’una família 
de tradició tèxtil.

Els Costa Massana fabricaven teixits, però no 
tenien cap fàbrica, encara que l’anunciessin. 
Disposaven de telers repartits per diversos llocs. 
Podien estar, fins i tot, en el seu propi domicili o 
en altres que treballaven per a ells. Amb la mort 
d’Antoni Costa el 1890, la societat va passar a ser 
dirigida pel seu fill Agustí Costa i Massana i a ser 
nomenada pel seu propi nom “A. Costa i Massana”. 
El negoci progressà i va ser necessari disposar 
d’una fàbrica de veritat. El 1893 Agustí Costa, 
que tenia una torre a Tiana per utilitzar-la com 
a segona residència, va decidir comprar uns 
terrenys veïns per construir-hi la fàbrica. Això li 
permetria mantenir un estret control de la fàbrica 
des de casa seva, segons la millor tradició de les 
colònies tèxtils amb la torre de l’amo al seu costat.
Aquesta ampliació en la fabricació es va realitzar 
el 1896 sense que, per això, tanquessin els punts 
de fabricació que tenien repartits per Badalona. 

CAN PEBRETA
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Els terrenys on se situava la fàbrica de Tiana, a la 
cantonada dels carrers de Sant Josep i de Sant 
Valentí, no eren uns terrenys plans que permetien 
una fàbrica desenvolupada horitzontalment, ni uns 
terrenys situats en un espai ampli que permetien 
fàcilment l’accés i el creixement, sinó uns terrenys 
amb una pendent molt forta i en un estret carrer 
del nucli antic del poble de Tiana.

La construcció de la nova fàbrica va comportar, 
a finals de 1900, la contractació d’Antoni Clapés i 
Galceran, un tècnic tèxtil de Vilassar de Dalt, per 
portar la seva direcció. Agustí Costa i Massana 
va continuar portant la part comercial en el seu 
despatx de Barcelona al carrer de Sant Pare Més 
Baix, a la planta baixa del mateix edifici on vivia.
A principis de 1905 hi va entrar a treballar en Joan 
Fatjó, un jove de dinou anys amb ganes de fer coses 
i que, més endavant, es va prometre amb la neta de 
l’amo que seria la seva heretera.

L’any 1905 “A. Costa Massana” tenia a la fàbrica 
de Tiana 32 telers mecànics i 8 telers de mà, 
a Badalona uns 10 o 12 telers de mà i a Vilassar 
uns 20 o 22 telers de mocadors a mà a carrac 
de Jaume Clapes.

A l’estiu de 1906, va morir Agustí Costa i Massana 
deixant com a heretera la seva neta Rosa Castán 
Costa i a la seva esposa Rosa Camps i Riba 
com usufructuaria de tot el negoci i la seva 
administradora. En conseqüència, a la societat 
va canviar de nom passant a dir-se “vídua. de A. 
Costa Massana” i amb canvis de manera que tota la 
fabricació es va anar concentrant a la fàbrica de Tiana.
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L’octubre de 1908 se celebrà el casament de Joan 
Fatjó i l’hereua Rosa Castán. A la mort de la seva 
àvia Rosa Camps el novembre de 1909 Rosa Castán 
passa a ser propietària única de l’empresa i passa 
a denominar-se “Successora de A. Costa Massana”. 
Calia deixar clar que ja no hi havia viuda propietària.
El negoci sota la direcció de Joan Fatjó i Ramon 
Serena (un antic treballador) va anar creixent. L’any 
1911 s’amplia la fàbrica i l’any 1915 va tocar el trasllat 
del magatzem-despatx del carrer de Sant Pere Més 
Baix a la zona de l’Eixample, al carrer d’Ausiàs Marc, 
nº 10, i el domicili en el nº 7, just davant seu.
L’any 1919 la “Successora de A. Costa Massana” 
tenia 106 empleats, dels quals 9 estaven al despatx-
magatzem de Barcelona i 97 a la fàbrica de Tiana. 
A Tiana, a part del director, hi havia 7 homes, 
la resta eren dones, de les quals la major part, 
58, eren teixidores, però també n’hi havia d’altres 
oficis com nuadores, ordidores i canilleres. 
La més gran tenia 57 anys i 21 tenien menys 
de 19 anys. La més petita tenia 12 anys. Un 15% 
eren analfabetes. Els sous dels homes eren molt 
diferents als de les dones. Un home cobrava, 
com a mínim, 65 pessetes a la setmana. 
Una dona, com a màxim, una mica més de 50.
El juliol de 1936 va esclatar la guerra civil i tot va 
canviar. Els treballadors van haver d’afiliar-se a un 
sindicat. Els de Barcelona ho van fer a la UGT i els 
de Tiana a la CNT. L’empresa es va col·lectivitzar i es 
va constituir un Consell d’Empresa nomenat pels 
treballadors en una assemblea general, consell 
constituït per 9 persones en el que formaven 
part en Joan Fatjó, el seu fill Agustí que ja s’havia 
incorporat a l’empresa des de l’any 1929 i Antoni 
Clapés el director de la fàbrica.

En acabar la guerra civil calia replantejar l’empresa. 
El director de la fàbrica, Antoni Clapés, havia mort, 
el seu fill Antoni Clapés Bruguera el substituïa. 
El treball havia disminuït. Hi havia dificultats per 
obtenir matèria primera. El nombre de treballadors 
va disminuir notablement. L’empresa va passar a 
dir-se “Manufactures Costa Massana S.A.” a partir 
de novembre de l’any 1941. Els fills de Joan Fatjó 
i Rosa Castán van tenir un paper actiu a l’empresa, 
el seu pare els hi va donar cada vegada més pes 
a l’empresa.

A la mort de Joan Fatjó Llobet a l’estiu de 1952, 
el negoci va quedar sota la direcció dels seus fills 
que després el van heretar a la mort de la seva 
mare l’any 1975.

Però els temps havien canviat completament i les 
fàbriques de teixits a Catalunya van anar tancant. 
També la de Costa Massana situada a Tiana. 
El seu edifici es va vendre a finals de 1981 
per construir-hi en el seu lloc una agrupació 
d’habitatges. Manufactures Costa Massana va 
passar a ser únicament una societat comercial.

A principis d’aquest segle va deixar el local 
d’Ausiàs Marc i es va traslladar al carrer Bruc i 
poc després els Fatjó van decidir acabar la seva 
activitat i van vendre la societat. Avui encara 
és viva, però a Mataró i sense cap descendent 
d’Agustí Costa Massana.

Josep Ma Toffoli i Carbonell
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Una de les reivindicacions manifestades durant 
la celebració de la Diada Internacional de la 
Gent Gran del passat 1 d’Octubre va ser la 
“l’equitat digital”.

La nostra associada FATEC (Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya) també 
es va adherir a la campanya promoguda per les 
Nacions Unides amb el lema “Equitat digital 
per a totes les edats”

El Consistori va aprovar la moció presentada pel 
PSC corresponent a aquest mateix tema.

Les persones grans pateixen una discriminació 
en aquest món tan digitalitzat, per la qual cosa, 
creiem que seran necessaris tots els esforços per 
a la inclusió digital d’aquest col·lectiu.

La democratització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació que faciliten l’accés 
a milers d’oportunitats informatives, laborals o 
de lleure, és fonamental en la societat actual i el 
seu ús ha de ser independent de la condició de 
cada persona. L’objectiu de la inclusió digital és 
aconseguir que, per exemple, les persones grans 
o aquells amb menys poder adquisitiu o amb 
discapacitats motrius, intel·lectuals o audiovisuals 
no es quedin fora d’un món que ofereix 
possibilitats infinites.

EQUITAT DIGITAL    

Des de la Llar de Persones Grans volem promoure 
la participació de la gent gran en el món digital 
i trencar la bretxa digital que existeix i que s’ha 
evidenciat amb la pandèmia. Les oportunitats 
que es donen als col·lectius de la gent gran són 
molt baixes, i la majoria de persones es troben 
atrapades i amb moltes pors per entrar a fer ús 
de les diferents eines. La tecnologia és encara una 
barrera per a moltes persones.

Per poder acompanyar a les persones a aprendre 
les noves eines tecnològiques és necessari:

• Crear una metodologia digital i continguts 
  de fàcil accés.
• Fomentar l’ús de diferents eines  
  tecnològiques que estan a l’abast de tothom, 
  tant en ordinadors com en els smartphons 
  i tabletes.
• Resolució de dubtes.
• Aprendre noves eines actuals que puguin 
  incorporar en les seves vides sense por, 
  com per exemple, demanar cita al CAP 
  o accedir a La Meva Salut.
• Hi ha uns ventalls d’eines i aplicacions 
  que s’ofereixen en el món tecnològic 
  i que poden ser d’ús positiu si fem que 
  les persones grans s’integrin i formin part 
  d’un aprenentatge tecnològic adequat a les 
  seves capacitats.
• És també molt important que aprenguin 
  la importància de la ciberseguretat, ja que és  
  un col·lectiu molt vulnerable.

Creiem que és necessari trencar aquesta bretxa 
digital i evitar l’exclusió de les persones grans. 
És per això que demanem més accions de 
formació de manera gratuïta perquè ningú es 
quedi enrere i tothom hi pugui accedir.

A la Llar de Persones Grans volem promoure 
accions grupals d’acompanyament i capacitació i 
poder cobrir les mancances digitals que existeixen. 
L’envelliment, tot i ser un procés biològic, no 
implica que s’hagi d’assumir com una situació 
d’incapacitat o pèrdua de condició humana, 
sinó com una condició amb noves demandes, 
relacions i interessos, on el món digital podrà 
aportar qualitat de vida - si es consideren aspectes 
específics - als processos d’inclusió digital.

CONCLUSIÓ: La inclusió digital es converteix 
en estratègia rellevant per afavorir processos 
d’envelliment actiu dins d’un marc d’equitat i 
respecte a la diversitat.

LLAR
DE PERSONES GRANS

Aquest any, des de la biblioteca 
tornem a sumar el nostre 
granet de sorra a La Marató de 
TV3, dedicada a la salut mental 
i que se celebrarà diumenge 
19 de desembre. 

Per això fins al 18 de desembre 
la biblioteca tindrà un mercat 
de llibres i la recaptació serà 
per a La Marató. També tindrem 
un racó creatiu perquè els infants 
puguin fer una manualitat. 
A més, a la biblioteca trobareu 
un seguit de llibres sobre la 
salut mental.

Però també volem celebrar 
Nadal amb vosaltres i per això 
us proposem dues activitats 
infantils: 

L’hora del conte de dijous 16 de 
desembre: Nadal, Nadal... un pas 
de pardal!, a càrrec de Cia. Petita 
Companyia. Per a infants a partir 
de 4 anys.

Taller de Nadal: farem una bola 
de neu! Caldrà que cada infant 
porti un pot de vidre petit. I no us 
descuideu d’apuntar-vos perquè 
cal inscripció prèvia. Per a infants 
a partir de 6 anys.

Us recordem que la biblioteca 
estarà tancada del 6 al 8 de 
desembre, i per Nadal del 23 de 
desembre al 2 de gener, ambdós 
inclosos. Us desitgem unes 
felices festes i un any nou ple 
d’oportunitats. Bon Nadal!

NADAL SOLIDARI 
A LA BIBLIOTECA
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www.biblioteca.tianat.cat
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EL CONSELL D’INFÀNCIA 
I ADOLESCÈNCIA
Podem dir amb orgull que Tiana forma part de les 
viles referents en el respecte i la promoció dels drets 
a la infància i adolescència.

Al nostre poble tenim consell d’infants des del 2013, 
i el consell d’adolescents des del 2015. En aquests 
espais, els nens i nenes, que voluntàriament en 
formen part, hi exposen les seves inquietuds, opinió i 
punt de vista sobre diferents aspectes que els afecta 
el seu dia a dia. Aquesta visió és necessària per a 
construir un món millor on les persones i les cures 
ocupin el centre. 

Un exemple d’aquesta manera de dissenyar els 
nostres espais i que ha començat a prendre forma 
és la senyalització del camí dels infants. Els camins 
dels infants neixen com a concepte al 1970 en què 
diferents ciutats europees els plantegen com una 
eina per reduir els accidents en les zones properes a 
les escoles. Posteriorment, s’ha anat desenvolupant 
i vinculant a l’augment de l’autonomia dels infants 
com un dret inherent al seu creixement i a la mobilitat 
sostenible dels pobles i les ciutats. 

El nostre Consell va fer explícita la demanda de 
senyalitzar aquests espais posant de manifest que 
volen moure’s per Tiana amb seguretat, destacar 
que les persones que fan desplaçament a peu són 
sobretot dones i infants. 

La nostra vila també ha assolit el segell CAI, que ens 
reconeix com a Ciutat Amiga de la Infància. Aquest 
segell va ser atorgat a Tiana l’any 2016 i acredita la 
bona tasca que, des de l’Ajuntament, es du a terme 
a favor dels drets dels infants. 

Treballar amb els infants per promocionar i protegir 
els seus drets, ha estat i és una prioritat absoluta dins 
les polítiques d’ERC Tiana.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana

UN NOU GOVERN PER A TIANA 
El 15 de novembre el portaveu de Junts per Tiana, 
Isaac Salvatierra, va estendre la mà en roda de 
premsa als grups de l’oposició per redreçar la situació 
actual a l’Ajuntament de Tiana i formar un nou govern 
que es posi a treballar des de ja mateix per tirar 
endavant la gestió del dia a dia i els reptes que té 
el poble per als propers anys. Un govern que reculli 
el mandat d’il·lusió i transformació sorgit de les últimes 
eleccions municipals. 

Estenem la mà al PSC i a Junts per Catalunya per 
tornar al punt on ens vam quedar l’endemà de les 
eleccions municipals. Proposem posar els comptadors 
a zero i fer el possible per superar la situació que viu ara 
mateix l’equip de govern.

Més enllà de la mala gestió del govern d’ERC, hi ha 
uns fets objectius: l’alcaldessa va ser investida per dos 
partits que li han acabat retirant el suport. Si ara es fes 
un ple d’investidura, Marta Martorell no podria sortir 
escollida perquè no va guanyar les eleccions i perquè ja 
no té el suport de Junts per Catalunya i el PSC. 

La paraula moció de censura pot sonar forta i 
agressiva. Hem demanat a l’alcaldessa que faci un 
pas al costat i que accepti la realitat. I com que no el 
fa, des de l’agrupació d’electors Junts per Tiana fem 
el pas endavant i proposem la fórmula de la moció de 
censura, que és l’única que tenim al nostre abast per 
posar els comptadors a zero i formar un nou govern 
que amb capacitat de treball, que faci possible els 
reptes inajornables de Tiana, amb especial incidència 
en el poble educador, la justícia social, la millora 
de la qualitat de vida, el feminisme, la lluita contra 
l’emergència climàtica, el poble viu i un progrés 
econòmic compartit. Un govern optimista que ens 
permeti fer més poble i sortir amb totes les forces 
de la crisi de la Covid.

Mira aquí la roda 
de premsa: 
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ÉS QÜESTIÓ D’ACTITUD
D’un temps ençà l’espectacle “mediàtic” que estan 
donant tant ERC com JuntsXTiana és decebedor. 
Els dos grups municipals estan més preocupats 
pel que es publica a les xarxes i els mitjans de 
comunicació, per a obtenir un vot, que treballar 
per la comunitat i per l’interès comú.

Així no anem bé. Cal recordar que tant ERC 
com JuntsXTiana van arribar, conjuntament amb 
JuntsXCat, a un “acord independentista” per tal 
d’impedir que poguéssim governar, en el supòsit que 
el PSC guanyés a les darreres eleccions municipals. 
No va ser així, però, tanmateix i malauradament 
per a ells la realitat és la que és. Un partit seriós, 
compromès i responsable com el nostre al final 
és la parella de ball que tothom vol tenir, perquè en 
el municipalisme compten menys les sigles que les 
persones i com aquestes s’impliquen en treballar 
per al poble i la seva gent, i nosaltres estem molt 
implicats/des i compromesos/es.

El PSC de Tiana té l’actitud d’oferir solucions i 
no de complicar les coses. Estem en un moment 
molt delicat per a la vila: de crisi econòmica, d’una 
pandèmia que sembla que no s’acabi, de necessitat 
d’inversions, de canalitzar propostes en matèria de 
sostenibilitat, i creiem que actituds de bloqueig i/o 
manca de transparència el que fa és anar en contra 
del desig de la ciutadania. Un simple exemple: encara 
no tenim cap proposta, excepte la nostra, per als 
pressupostos de 2022.

Estenem la mà a tothom, sense excepcions. 
Prioritzem les solucions, i per això ens preocupen 
les actituds dels uns i dels altres. S’està perjudicant 
i malmetent la imatge de la institució. 
En tot cas, els i les socialistes continuem treballant 
amb la mateixa il·lusió que el primer dia per la justícia 
social, el feminisme i l’ecologia, repensant el present 
per a dissenyar el futur de la vila. És una qüestió 
d’actitud per avançar cap a una vila més sostenible,  
connectada i socialment cohesionada.

Hem parlat de pressupostos per al 2022 i, en aquest 
sentit, el PSC té propostes a fer, tant en la línia abans 
esmentada com en actuacions puntuals. Esperem, 
doncs, un canvi de tarannà per posar-les damunt 
de la taula.

Finalment, i per acabar aquest darrer escrit de l’any, 
volem desitjar-vos un Bon Nadal i un millor Any Nou.

 

tiana’t

FINALITZEM UN ANY 
QUE HA ESTAT MILLOR 
QUE EL 2020, 
PERÒ QUE ENCARA  
NO PODEM DIR QUE HAGI 
ESTAT NORMAL  
A Catalunya cal destacar que els partits independentistes 
van guanyar les eleccions una vegada més i continuem 
governant; que els nostres representants a Europa han 
recuperat la immunitat i que els polítics exiliats encara 
no poden tornar a Catalunya. 

Finalment, després de les reclamacions i demandes de 
la ciutadania s’han anul·lat alguns peatges que feia anys 
que estaven amortitzats. JuntsxCatalunya ha impulsat 
el projecte de pacificació i d’integració urbana de 
la carretera nacional II al Maresme, entre Montgat i 
Mataró. L’actuació comporta una inversió que s’insereix 
en el conjunt de mesures valorades en 120 milions 
d’euros per transformar la mobilitat de la comarca en el 
marc de l’alliberament del peatge de la C32, la qual cosa 
comportarà un nou model de mobilitat al Maresme. 

A Tiana també ens han passat coses, el govern 
municipal d’ER ha perdut el suport de JuntsxCatalunya,  
i a finals d’any també han abandonat el govern els dos 
regidors del PSC. És una evidència que hi ha hagut 
greus discrepàncies, ja sigui per temes de procediment 
o de gestió molt importants pel poble. 

Tampoc han faltat queixes dels veïns de Tiana: per 
brutícia als carrers, pel mal estat de les voreres, per la 
durada de les obres de la Sala Albéniz, pel retard a iniciar 
una mínima habilitació de Can Riera, per falta d’atenció 
a les persones residents a la Residència de Sant Cebrià,  
i podríem continuar la llista que podem resumir en: 
manca de previsió, ineficiència i desgovern.

El govern municipal també ha obert expedients, ha 
fet denúncies i ha judicialitzat un munt de temes, 
demostrant la falta de capacitat per parlar de les 
discrepàncies, de plantejar vies de solució i finalment 
d’arribar a acords. Tots hem sentit a dir que és millor un 
mal acord que un bon judici i, a més, acostuma a ser 
més econòmic. La partida pressupostària d’assessors 
i d’advocats que està pagant l’Ajuntament per tots 
aquests temes és ben important.

JuntsxCatalunya, us desitgem unes Bones Festes 
i demanem al Pare Noel, als Reis Mags, a les fades 
bones i fins i tot a Superman, que ens donin un cop de 
mà i posin llum a la foscor per poder construir un món 
millor, i per tant, també una Tiana millor.
Bon any 2022 per a tothom!

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana
juntspercatalunyatiana.cat  
tiana@junts.cat

@JxCatTiana

juntspercattiana

@juntspercatalunyatiana



TELÈFONS D’UTILITAT

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

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

els 7 dies de la setmana.

600 00 22 33
DIRECTE A L’AJUNTAMENT
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA DESEMBRE 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 DESEMBRE
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 15 DESEMBRE
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 DESEMBRE
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 DESEMBRE
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
CIRICI ESPINÀS MAQUA CIRICI CIRICI

6 7 8 9 10 11 12
COSTA CIRICI CIRICI MAQUA BRUFAU COSTA COSTA

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

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

27 28 29 30 31
MAQUA BRUFAU MEDRANO COSTA CIRICI
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