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JAVI GARCÍA VICO, 
UNA LLEGENDA 
DEL MOTOCRÒS 
QUE CORRE PER TIANA

L’afició a la moto i la passió per la benzina li va 
inculcar en Joaquín, el seu pare, un mecànic 
que, amb un sol braç, ajudava a tots els 
motoristes de la zona. Però a banda del gust pel 
motor, el pare d’en Javi li va ensenyar tot el que 
sap de mecànica i això, explica, ha estat un dels 
factors determinants en l’èxit de la seva carrera.

Diuen que és el Messi del motocròs i els que han 
seguit la seva carrera asseguren que és capaç 
de fer coses sobre la moto impossibles per al 
comú dels mortals. Ell, en canvi, ens diu que s’ho 
ha hagut de “currar” molt, que el motocròs és 
un esport duríssim i que el talent l’ha hagut de 
forjar aprofitant fins a l’última gota de benzina 
del dipòsit.

De mirada noble i amable, en Javi ens confessa 
orgullós que des que era jove i venia a entrenar 
a Tiana (ell és de Badalona) es deia a ell mateix: 
“si algun dia em va bé a la vida i triomfo, vull 
viure en aquest poble tan bonic i tranquil”. 
Dit i fet. Després de voltar per tot el món 
competint i triomfant, i després de viure 
temporades a Holanda, Itàlia, Finlàndia o els 
Estats Units, fa 7 anys aconsegueix complir el 
desig de venir a viure a aquell poble tan bonic 
i tranquil que el va enamorar quan hi venia a 
entrenar. Diu que venir-hi a viure és la millor 
elecció que podria haver fet mai.

tiana’t tiana’t

La pandèmia de la COVID-19 ens ha canviat? 
Ha canviat al món? Canviaran les nostres relacions 
socials? Consumirem més productes de Km0? 
Viatjarem menys? Es multiplicaran les desigualtats 
socials, econòmiques, de gènere i generacionals? 
Són preguntes de les quals a hores d’ara no en tenim 
respostes ni veritats absolutes, però el que sí que 
sabem del cert és que la COVID ha trastocat 
les nostres vides.

El reforç de les nostres polítiques al comerç, 
als autònoms, a les famílies, les ajudes al lloguer, 
no poden ser només una mesura d’urgència, els 
nostres pressupostos hauran de canviar i adaptar-se 
al màxim a aquesta nova realitat que anirem 
descobrint. Aquesta nova crisi només farà que 
agreujar les desigualtats que ja va generar la del 2008. 

Hem de tenir una resposta ràpida i decidida 
per estar al costat dels tianencs i tianenques 
i combatre de nou contra una nova crisi.
El respecte per la natura passarà ja sí a ser una 
aposta clara contra el canvi climàtic i de ben 
segur que la salut humana també millorarà. 
És una aposta que només la podem fer des de 
la perspectiva col·lectiva. Això sí que ha estat 
una conseqüència de la COVID: ha aflorat el 
sentiment de pertinença i de col·lectivitat. 
No hauria estat possible afrontar la pandèmia 
sense posar en comú la responsabilitat, 
la intel·ligència, la gratitud, la solidaritat, 
la cura... no l’hauríem pogut superar sense 
el compromís dels uns amb els altres. 
Ens en sortirem va ser una resposta solidària 
i col·lectiva al confinament imposat: perquè 
del benestar de tots en depèn també el meu. 
Vam veure, que entre tots i totes, érem capaços 
de controlar la pandèmia que teníem 
damunt nostre.

Ara ja sense un Estat d’Alarma i sense 
confinament, estem immersos en una situació 
de retorn a la normalitat. Però hem de fer 
valdre tots aquests aspectes positius que 
han aflorat aquests darrers mesos. El que 
modelem avui formarà part del nostre futur, 
un futur amb coronavirus o sense, encara no ho 
sabem. El meu desig és que sigui un futur creat 
a través d’una resposta solidària i col·lectiva.

Marta Martorell Camps (Alcaldessa de Tiana)

PER GARANTIR LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT 
I MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI, 

EL MERCAT NO SEDENTARI ES TRASLLADARÀ 
AL PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL.

ELS DIMARTS DE 7.00 H A 14.00 H

Viu i fa vida a Tiana. Explica que s’hi ha trobat 
molt bona gent i que l’educació i l’estimació amb 
què l’han tractat el fan sentir a casa. Es declara 
admirador des de sempre d’en Carles Cardús, 
de qui diu que va aixecar el motociclisme en una 
època on destacar pujat a una moto era missió 
gairebé impossible. 

Li demanem com li agradaria ser recordat i ens 
diu que com un “lluitador incansable”. 
Amb un somriure d’orella a orella i mentre 
s’acomiada agraït per l’entrevista ens diu que de 
gran, serà un avi que seguirà cremant benzina 
i regalant els seus consells sobre les motos a 
qualsevol que els vulgui.
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Viles Florides vol reconèixer la riquesa 
natural i paisatgística del país mitjançant el 
reconeixement públic de tots aquells projectes 
d’enjardinament, ornamentació floral i cultura 
del verd urbà que, tant en l’àmbit públic com 
privat, esdevinguin un exemple a seguir. 

El projecte és obert a tothom i poden participar-
hi els municipis així com qualsevol col·lectiu, 
empresa o particular amb sensibilitat vers la 
natura i la cura dels espais verds. El principal 
reconeixement de Viles Florides és en l’àmbit 
de l’administració pública local. L’edició 2019 
es va tancar amb 133 municipis distingits com 
a vila florida en reconeixement a la seva tasca 
per a la millora de l’espai urbà. Les Viles Florides 
són aquells pobles i ciutats que destaquen per 
l’actuació real, conscient i de llarga durada en 
matèria d’enjardinament i millora de la qualitat 
de vida dels seus habitants. 

Tiana s’incorpora al projecte Viles Florides 
que promou la Confederació d’Horticultura 
Ornamental de Catalunya (CHOC) i que 
distingeix els municipis que treballen per la 
transformació dels seus espais públics a través 
de l’enjardinament i la millora dels espais 
verds. Amb aquest, ja són 140 municipis a tot 
Catalunya que formen part d’aquest moviment. 
Tiana es converteix en el setzè municipi florit 
del Maresme i, per tant, més de la meitat dels 
municipis de la comarca ja formen part de Viles 
Florides: Tiana, Alella, Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, 

Caldes d’Estrac, Calella, Malgrat, Pineda, Premià 
de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt, Santa Susanna i Tordera. 

De forma anual s’entreguen les Flors d’Honor, 
el distintiu que certifica aquests municipis com 
a viles florides. La Flor d’Honor –n’hi ha d’una 
a cinc– s’entreguen segons el criteri d’un jurat 
especialitzat de la CHOC. 

A banda de les viles florides, el projecte pretén la 
participació i la implicació ciutadana fomentant 
la participació de tot aquell particular, empresa 
o institució que promoguin la sensibilitat 
ambiental i paisatgística i que treballin per 
a la conservació i difusió del patrimoni vegetal 
des del seu àmbit.

Creiem que per Tiana pot ser un projecte molt 
positiu per recuperar espais que formaven 
part del paisatge de la vila i que amb la 
urbanització de l’entorn del casc urbà 
i la desaparició de molts horts i cultius 
s’han anat perdent. 

El projecte posa en valor la protecció dels 
espais verds, la millora de la qualitat de vida, 
la conscienciació social vers polítiques 
sostenibles o el desenvolupament d’economies 
locals a  través de l’atractiu dels parcs i jardins. 

Animem a tots els veïns  a fer-se seu 
el projecte i a presentar totes les iniciatives 
que els semblin interessants.

TIANA S’INCORPORA A VILES FLORIDES
Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya 
(CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la flor 
i la planta ornamental.

Inici de la Campanya de Prevenció d’Incendis 
Es preveu que aquest any tornarà a ser un estiu 
molt sec. Per aquest motiu i per tal de prevenir 
el risc al qual s’exposen els nostres boscos en 
el període estival des del Parc de la Serralada 
de Marina s’està organitzant el dispositiu de 
prevenció d’incendis que tindrà una durada de 
tres mesos, del 15 de juny a l’1 de setembre. 
Com els darrers anys es comptarà amb 2 punts 
de guaita, situats a la torre Bravo a Badalona 
i a la torre Alfa, entre els municipis de Tiana i 
Sant Fost, amb comunicació directa amb el 
centre de control d’operatius de Bellaterra.

Des de l’Ajuntament s’ha requerit a tots els 
propietaris de solars la seva neteja i s’han 
realitzat diferents tasques coordinades amb el 
Parc de la Serralada de Marina per tal de netejar  
marges i zones forestals. També, com cada any, 
s’han realitzat neteges de solars dins del tramat 
urbà, s’han netejat les franges de 25 metres 
de protecció de les urbanitzacions i diferents 
treballs forestals per tal de prevenir incendis.
No podem oblidar els incendis del juny i l’agost 
de 1994 que van cremar gairebé la totalitat 
de la superfície forestal del nostre municipi. 

En aquest període de temps la successió 
ecològica ha anat actuant juntament amb les 
actuacions de reforestació que s’han realitzat 
com les plantades populars donant lloc a la 
superfície boscosa que actualment tenim, 
però que encara no conforma un bosc del tot 
madur. Els espais naturals de Tiana ocupen 
aproximadament tres quartes parts de la 
superfície total del municipi. És per aquest 
motiu que hem de tenir molta cura a l’hora 
d’anar al bosc i seguir totes les recomanacions 
pel que fa a la prevenció d’incendis. 

Per evitar incendis és molt important que:
• No llenceu burilles enceses ni llumins, 
  ni caminant, ni per la finestra del cotxe.
• No enceneu focs artificials ni llanceu coets   
  en zones de perill, ni que sigui a cap ras, 
  ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en 
  urbanitzacions envoltades per bosc.
• No deixeu mai escombraries ni deixalles 
  al bosc.
• Utilitzeu els serveis de recollida 
  i els contenidors adients.

A L’ESTIU COMPTE 
AMB EL FOC

Tiana Solidària en agraïment a tothom que 
ha fet possible el Banc d’Aliments confinat 
Tiana és solidària. Les dures setmanes 
de confinament ha agreujat la situació 
d’algunes famílies. El tancament, la manca 
de sociabilització i la davallada d’ingressos, 
en alguns dels casos, ha afectat moltes famílies 
que veuen un futur incert a causa de la crisi 
econòmica i social que s’entreveu i que ens deixa 
la crisi sanitària per la Covid-19. 

Actualment tenim 53 famílies que reben cada 
mes la cistella solidària d’aliments i productes 
de neteja. El nombre ha pujat sensiblement 
respecte al principi del confinament i podria ser 
que la crisi econòmica porti noves famílies al 
banc d’aliments que gestionen els voluntaris 
i Tiana Solidària.

Però, Tiana és solidària i davant el moment 
incert que vam viure al mes de març amb els 
voluntaris habituals, tots ells per edat persones 
vulnerables i de risc de contraure el coronavirus, 
vam haver de reinventar-nos. La cistella solidària 
ha arribat puntualment a totes les cases que ho 
han necessitat de la mà d’un nou equip creat 
per a l’ocasió. Persones joves i actives, la gran 
majoria monitors del CAU, coordinats per la 
regidora de Junts per Tiana Núria Amado, que 
han organitzat cada mes la feina.

Calia desinfectar tots els productes, muntar les 
més de 50 bosses garantint totes les mesures 
higièniques i de seguretat i portar-les casa per 
casa. Durant el confinament s’ha distribuït la 
cistella solidària a cada casa evitant que les 
famílies sortissin a buscar els seus productes, 
per reduir el risc, i fent, també, una tasca de 
supervisió de les persones més grans. 

Hem fet xarxa. La coordinació entre l’equip de 
voluntaris habitual, el mossèn de la Parròquia 
-que cedeix la Catequística per emmagatzemar 
i preparar els productes- i els nous voluntaris 
que han comptat, també, amb una nutricionista, 
ha fet possible una tasca essencial durant el 
confinament. Una vintena de persones han 
treballat aquest confinament perquè a cap 
família li manqués res.

Gràcies a tots els tianencs i tianenques que vau 
omplir de fruita i verdura el Banc d’Aliments.

FEM XARXA
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Des del passat 13 de març per la situació que vivim 
i les ordres òbvies que s’han anat decretant per les 
administracions vam tancar les instal·lacions de la 
Societat Coral sense saber cap a on anaven i quina 
durada tindrien les mesures.

Ara sembla que ho comencem a tenir clar. 
Estem compromesos a reiniciar els assajos 
presencials al nostre local tot just passat l’estiu, 
durant el mes de setembre.

Tot i que no serà igual que abans, i ens diuen des 
del Moviment Coral Català que fins ben acabat 
l’any haurem de tenir algunes precaucions. 
Les circumstàncies per seguir tenint sota control 
la pandèmia i evitar riscos pels cantaires i les seves 
famílies ens obliga a prendre mesures i elaborar 
un protocol i una guia de prevenció i d’higiene.

Tanmateix aquests mesos no hem restat 
aturats! Com d’altres corals ens hem reinventat 
i en la mesura de les possibilitats de cadascuna 
de les seccions (Grups infantils, Guitarres, Gòspel, 
Cor Sons i Coral Tianenca) i de la disponibilitat 
d’alumnes, cantaires i col·laboradors, 
hem engegat maneres diferents de cantar 
i estar i treballar junts.

Amb eines telemàtiques i el compromís dels 
col·laboradors els més petits van començar ben 
d’hora aquestes sessions virtuals. 

Els Grup de guitarres i el Gòspel Tiana s’hi van 
engrescar també. I fa poc el Cor Mixt ha començat 
també els seus assajos, en grups reduïts per 
preparar-nos tots per a la desitjada retrobada 
a l’inici de la tardor.

Anem recuperant, en la mida del possible, 
la normalitat per poder continuar oferint 
els continguts musicals i de treball coral que 
des d’un principi de curs ens havíem plantejat 
com a objectius.

També i com moltes altres entitats culturals i 
socials arreu del país hem hagut de suspendre 
o ajornar concerts, trobades, participacions de 
les nostres seccions en activitats d’altres corals 
municipis i països. Estigueu segurs que refarem 
ben aviat la nostra programació, que iniciarem 
amb la tradicional participació musical en la 
propera Diada de l’11 de setembre.

Com us dèiem el Coro de Tiana té molta història 
al darrera i voluntat de futur. És aquesta visió la 
que volem mostrar al poble. Tornarem a cantat 
plegats que és la base del cant coral.

Ah, i per si algú s’anima volem convidar tota 
aquella persona, de qualsevol edat, a venir a 
cantar amb nosaltres.

EL CORO DE TIANA

L’Escola d’Adults Timó va respondre l’emergència 
de la COVID-19  tenint en compte dues vessants: 

• EDUCATIVA: Garantint els seguiments 
dels grups de GES i llengua catalana que 
tenien exàmens oficials.
• SOCIAL: Sent un referent territorial, social i 
emocional, per tal que els participants poguessin 
sentir-se acompanyats per gestionar emocions 
com la incertesa i la por, sobretot inicialment, 
i donar resposta a les necessitats que observéssim, 
en coordinació amb les xarxes municipals.

Amb aquesta finalitat, vam dur a terme les 
següents accions:
• Fer un seguiment acurat de l’alumnat de Graduat.
• Proporcionar tasques molt variades que ajudessin 
a mantenir els grups de llengua (escriptura creativa, 
propostes poètiques o musicals, de recerca, 
exercicis més formals per a preparació de les 
proves,...). 
• Prestar més atenció als grups més vulnerables 
(immigrants, gent gran, persones amb pocs 
recursos econòmics…) per poder donar resposta a 
les seves necessitats.

•Com ho vam fer: 
A. Vam mantenir tots els grups de WhatsApp que 
teníem a l’escola, fins i tot obrint-los en el nostre 
mòbil i usant-los com a vehicle de comunicació.

B. Vam organitzar trobades amb Zoom amb 
alguns grups amb objectius formatius: conversa 
i comentari de dubtes, per exemple.
C. Amb altres grups vam fer les trobades mitjançant 
videoconferència de grup per Whatsapp. 
D. Vam elaborar tres revistes online, dues dedicades 
al Confinament i l’última al desconfinament en què 
van poder participar-hi tots els alumnes i voluntaris 
del Centre. 

Què vam aconseguir:
A. Detecció de necessitats per a continuar la 
formació: seguiment de l’alumnat i resposta als 
impediments que els privaven de continuar la 
formació (mòdem Wifi dels ajuntaments per a 
alumnat sense possibilitats de connexió, entrega 
de portàtils de particulars per continuar els estudis 
de GES,...)
B. Detecció d’emocions i estats com la por, 
la solitud, la tristesa i l’angoixa que han pogut ser 
gestionades dins dels mateixos grups o a partir 
del seguiment individual per part de les mestres. 
C. Implicar l’alumnat en un projecte comú.

Hi serem per atendre-us al telèfon: 664 28 86 65 
o al c/e timo@diba.cat. 

Presencialment, hi serem els dilluns i els dimecres 
al matí, de 9 h a 14 h i els dimecres a la tarda, 
de 17 h a 20 h a partir del 29 de juliol.

GESTIÓ DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA I SEGUIMENT
DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA D’ADULTS TIMÓ

L’Escola d’Adults de Tiana i Montgat vol ser 
un espai de formació permanent de persones 
joves i adultes, un espai significatiu 
i de transformació que ofereixi resposta 
als interessos d’aprenentatge de l’entorn; 
un espai d’intercanvi i relació justa i solidària 
amb la comunitat que l’envolta.
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ELS 
DISSABTES
De 10.00h a 14.00h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

@hortsdela
legria

@evace7 @nguema_bianca

@yanezsus

@clarisimament

@lorena.ruftops @_mariaadm_

@canallabarcelona

@virginia.giusti

@fembike.tiana

@oouriac

@anacarce718
@alberthun

dr
@viandvi_ @christtianfg

@sabanadess

@sertec_telecomunicacions

@barry__yin
@hortsdelalegria
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DIVENDRES 10 
22.00 h Parc de l’Antic Camp de Futbol
Cinema a la fresca. 
“Spider-man lejos de casa”.
Aforament limitat. Serà necessari fer la reserva 
de plaça a través de la plataforma Entrapolis.com

DIMECRES 15 
19.30 h Parc de l’Antic Camp de Futbol
Audició de cobla, 
a càrrec de la Cobla Marinada.
Organitza: Agrupació Amics de la Sardana 
de Tiana.
Aforament limitat. Serà necessari fer la reserva 
de plaça a través de la plataforma Entrapolis.com

DIJOUS 16 
22.00 h Parc de l’Antic Camp de Futbol   
Nits de música, 
amb l’actuació de Tackeuchi Quartet.
Aforament limitat. Serà necessari fer la reserva 
de plaça a través de la plataforma Entrapolis.com

DIJOUS 23 
22.00 h Parc de l’Antic Camp de Futbol   
Nits de música, 
amb l’actuació de DDM 
(Roger Giménez, Pablo Yupton, Joan Terol 
i Noè Escolà).
Aforament limitat. Serà necessari fer la reserva 
de plaça a través de la plataforma Entrapolis.com 

DIVENDRES 24 
22.00 h Parc de l’Antic Camp de Futbol
Cinema a la fresca. 
“Mascotes 2”.
Aforament limitat. Serà necessari fer la reserva 
de plaça a través de la plataforma Entrapolis.com
 

DIJOUS 30 
22.00 h Parc de l’Antic Camp de Futbol   
Nits de música, 
amb l’actuació Victòria Riba 
i la participació d’Adrià Salas.
Aforament limitat. Serà necessari fer la reserva 
de plaça a través de la plataforma Entrapolis.com

GAUDEIX DE L’ESTIU 
A TIANA 
Aquest estiu Tiana continuarà acollint diverses 
activitats els vespres del mes de juliol, 
adaptant-se en el moment de la desescalada 
en què ens trobem.

Podrem gaudir del cicle de nits de música, 
un concert de sardanes i del cinema 
a la fresca. Per poder mantenir el màxim la 
programació totes les activitats es portaran 
a terme al Parc de l’Antic Camp de Futbol, 
en recintes tancats i aforament limitat. 

Seguint les indicacions de les autoritats 
sanitàries es mantindrà la distància 
de seguretat i s’haurà de fer una reserva 
per poder assistir a les diferents activitats. 

La reserva d’entrades es gestionarà a través 
de la plataforma Entrapolis.com 

Dins del cicle de nits de música, comptarem 
amb la participació de Takeuchi Quartet, 
amb Maya Takeuchi (veu), Antonio Mazzei 
(piano), Joan Rectoret (baix elèctric) i Marc 
Vila (bateria i percussió). DDM amb Roger 
Giménez (piano), Pablo Yupton (baix/guitarra), 
Joan Terol (bateria) i Noè Escolà (saxo tenor), 
que presentarà els temes del seu nou disc 
“Arachnology” i tancarà el cicle Victòria Riba.

L’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana 
han volgut mantenir un concert de sardanes 
el dimecres 15 de juliol, on la Cobla Marinada 
ens oferirà un concert dedicat a Tiana.

I els divendres 10 i 24 de juliol dins de la 
programació de cinema a la fresca podrem 
veure l’última pel·lícula d’Spider-Man 
i Mascotes 2. 

ELS DIMARTS
i DIJOUS

De 19.00h a 20.00h 
Parc de Can Puigcarbó

Activitat esportiva gratuïta, 
dirigida per Duet Sports 

Jordi Marí.

ELS 
DIMARTS
De 7.00h a 14.00h 

Parc de l’Antic Camp 
de Futbol

  Mercat setmanal. 



ESCOLA TIZIANA
L’obertura de l’escola al juny va tenir un 
gust agredolç... Malgrat els nostres desitjos 
de poder tornar al centre i recuperar part 
de la normalitat que tots tant desitgem, 
la sensació va ser estranya. La dolçor ens la 
va aportar el desig de retrobament amb els 
i les alumnes que van decidir voluntàriament 
participar dels petits comiats que vam oferir. 
L’agror van ser les circumstàncies. 

Vam haver d’oferir una escola que no som 
amb distàncies, fredor i neguits... Tot i això, 
l’experiència va ser positiva i estem satisfetes 
d’haver pogut oferir a l’alumnat un espai 
per compartir experiències i acomiadar-nos, 
donant un curs per acabat. Ara, amb força 
i energia positiva, encarem el curs que 
vindrà, desitjant poder oferir el que som.

Gemma Pérez
Directora
Escola Tiziana

Pla Creu Roja Respon
Davant l’emergència de la COVID-19, Creu Roja 
ha llençat el Pla Creu Roja Respon amb l’objectiu 
d’atendre les necessitats bàsiques de les persones 
afectades per aquesta nova crisi en els seus 
primers mesos d’evolució. 

Per aquest motiu, la Creu Roja Montgat-Tiana ha 
treballat coordinadament amb els Serveis Socials 
municipals per tal d’arribar a totes les persones 
vulnerables que han requerit suport. 

Les principals accions que s’han realitzat durant 
els primers tres mesos de l’emergència han 
estat la cobertura de necessitats bàsiques: 
garantir l’alimentació de les famílies ateses, 
garantir productes d’higiene personal i de la llar, 
entregar medicació a persones de risc, seguiment 
psicosocial a totes les persones grans vinculades 
a Creu Roja abans de l’inici d’aquesta emergència 
i la gestió d’un equipament per a persones sense 
llar per garantir el seu confinament. 

Amb aquestes activitats, la Creu Roja Montgat-
Tiana ha arribat a un total de 243 persones durant 
aquest període, incloent l’increment d’un 64% 
en famílies ateses en els programes de cobertura 
de necessitats bàsiques (alimentació i productes 
d’higiene). En referència a la gent gran, s’han 
realitzat trucades setmanals per fer-los seguiment 
psicosocial arran del confinament així com 
detectar qualsevol nova necessitat que pogués 
sorgir amb el pas del temps. 
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Alberg per a persones sense llar del Maresme
En el marc de l’emergència COVID-19, la Creu 
Roja ha posat en marxa un alberg temporal per 
a persones sense llar del Maresme per garantir 
un espai on aquestes persones poguessin fer el 
seu confinament. La posada en marxa del nou 
equipament ha estat impulsada pel Consell 
Comarcal del Maresme amb la col·laboració 
de l’Ajuntament del Masnou, municipi on s’ha 
ubicat l’equipament. L’espai s’ha habilitat a un 
equipament que reuneix totes les característiques 
necessàries per a donar un servei adequat a les 
persones ateses i el servei ha estat gestionat per 
Creu Roja. L’equipament ha estat actiu des del 10 
d’abril fins el 06 de juny de 2020, havent atès un 
total de 69 persones. La Creu Roja Montgat-Tiana 
ha participat donant suport tècnic a l’equipament 
així com personal voluntari que ha realitzat la seva 
tasca en aquest espai. 

Incorporació de nou voluntariat
Un dels aspectes més rellevants que ha generat 
la crisi de la COVID-19 és la incorporació d’un gran 
nombre de nous voluntaris. Des de l’inici de l’estat 
d’alarma, s’han incorporat a Creu Roja Montgat-
Tiana 13 nous voluntaris i voluntàries. Durant tot 
l’any 2019 el total de noves incorporacions va ser 
de 6 persones, fet que deixa en evidència el gran 
increment de nous voluntaris que ha viscut 
la institució. 

Dades de contacte de l’entitat: 
T. 93 460 00 01  ·  montgat@creuroja.org

LA CREU ROJA MONTGAT-TIANA DAVANT EL COVID-19 GUIA DE RECURSOS DE 
LES BIBLIOTEQUES DEL 
MARESME
El Maresme es mou per la sostenibilitat
Cada any, les Biblioteques del Maresme editem 
una guia de recursos conjunta sobre un tema 
concret, que ens permet conèixer una mica millor 
els nostres municipis. A la guia de recursos trobareu 
un article sobre cada un dels municipis relacionat 
amb la temàtica de la guia així com les dades de les 
biblioteques. Aquestes publicacions ens permeten 
recollir i difondre informació de temes molt diversos: 
història, gastronomia, literatura, etc.

La guia de recursos es distribueix gratuïtament 
en format paper a les biblioteques, i també 
és accessible en versió digital des de l’app 
BibliosMaresme. 
Enguany, la guia de recursos està dedicada als 
moviments de millora del medi. És evident que els 
recursos naturals són finits i que som conscients de 
la necessitat de cuidar el medi ambient i d’adquirir 
hàbits de vida més sostenibles. Amb aquesta guia, 
les biblioteques volem donar a conèixer diverses 
iniciatives compromeses, també, amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible.

Si voleu descobrir quina és la iniciativa de Tiana 
o de qualsevol altre municipi, feu-vos amb un 
exemplar. Estaran disponibles a partir del 23 
de juliol a la biblioteca, però recordeu que heu 
de sol·licitar cita prèvia!
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El pla fallit de l’avinguda 
Isaac Albéniz

L’equip de govern de l’Ajuntament de Tiana, 
format per ERC, Jxcat i PSC, ha hagut de fer 
marxa enrere en el projecte de carril únic a 
l’avinguda Isaac Albéniz. La intenció era instal·lar 
un semàfor a l’altura del carrer Sant Jaume per 
regular el trànsit de doble sentit per carril únic. 
Junts per Tiana reclama a ERC, JxCat i PSC que 
governin millor i que escoltin més al poble. 
Per això, preguntarà al proper ple municipal 
quin ha estat el cost del projecte fallit. 
La junta de govern va aprovar el 29 de maig una 
despesa de 31.479,33 euros. L’equip de govern 
pretenia impulsar el projecte sense cap pla de 
mobilitat i sense obrir cap espai de participació 
ciutadana, aspectes bàsics i de sentit comú 
abans d’impulsar una política pública. 
El Covid-19 i la necessitat de garantir la distància 
física entre persones obliga a repensar l’espai 
públic. Però les coses s’han de fer ben fetes. 
L’emergència sanitària requeria una actuació 
urgent per ampliar l’espai per a vianants al 
centre del poble, com s’ha fet a la majoria de 
municipis. A Tiana, es va optar per una actuació 
de molta més envergadura, que s’ha plantejat 
malament i que, a més, s’executava tard.  
Si el que es pretenien eren accions Covid, 
s’ha actuat tard i malament. Si el que es 
pretenia era impulsar la pacificació del centre, 
s’ha anat massa ràpid i sense els estudis i els 
espais de participació imprescindibles.
El 29 d’abril, Junts per Tiana va obrir el debat 
sobre les mesures provisionals per fer front a la 
Covid-19. El pla de Junts Contra el coronavirus 
més poble té un apartat amb propostes sobre 
urbanisme. El 18 de maig, Junts per Tiana va 
demanar per escrit a l’equip de govern, sense 
èxit, “estudiar plegats un pla de mobilitat 
adaptat al Covid-19 que permeti als vianants 
mantenir la distància física per quan el poble 
entri a la fase 1 de desconfinament”. 
Més enllà de l’emergència sanitària, ens cal un 
replantejament seriós, sensible i respectuós de 
l’espai públic que incorpori les dimensions de 
l’ecologia urbana en un ambient segur. 
L’AMB està treballant en la redacció del Pla 
Director Urbanístic Metropolità, una gran 
oportunitat per recuperar un urbanisme amb 
mirada social i a escala de poble del Maresme. 
Cal avançar en aquest sentit, però cal fer-ho bé. 
Sense cap pas en fals. Amb els estudis pertinents 
i parlant amb tothom.

I ara què? 

La difícil situació a la qual ens hem vist sotmesos, 
ens ha fet com a grup i com govern més forts 
per afrontar la “nova represa”. Han sigut dies 
tensos, durs....hi ha hagut moments on les forces 
flaquejaven i la por davant el desconegut no deixava 
avançar amb normalitat però no s’ha deixat enrere 
a ningú.

Hem viscut mil sentiments i emocions alhora però, 
s’ha fet la feina amb responsabilitat i perseverança 
cercant el benestar de tothom. No hem deixat de 
treballar ni un sol dia pel poble. Tampoc volem deixar 
de reconèixer l’esforç dels treballadors i treballadores 
de l’ajuntament, a l’immens treball dels voluntaris/es 
i la col·laboració ciutadana durant aquests mesos.
Al final les banderes ni els nacionalismes no 
formen part de l’objecte davant uns fets d’aquesta 
magnitud. Són els béns comuns que estan 
inseparablement units i uneixen a les persones 
a la comunitat i en el mateix ecosistema general. 
No sembla doncs, que puguem simplement 
denominar ‘crisi’ el conjunt de canvis i 
transformacions per les quals estem travessant 
i quan sortim d’aquest túnel, el paisatge 
que probablement trobarem a la sortida no 
s’assemblarà al que teníem quan hi vam entrar. 
Tocarà replantejar-se alguns dels reptes que ens 
havíem compromès a l’inici de la legislatura per 
recuperar l’esperit viu de la comunitat tianenca, 
com la capacitat de seguir proposant polítiques 
públiques que donin impuls a iniciatives cap a un 
poble més social, solidari i sostenible.

No es tracta, per tant, de fer el mateix amb menys, 
sinó repensar el que fèiem i com ho fèiem.  
Ja hem començat a impulsar una nova estratègia 
amb la implementació de noves tecnologies, 
(Ex. abonament piscina municipal virtual), que ens 
permetran desplegar-les de manera transversal a 
altres serveis que presta l’ajuntament amb l’objectiu 
de ser més eficients i satisfacin de manera més 
sostenible les necessitats del poble. 
Una nova etapa es desplega al poble amb el Partit 
del Socialistes de Catalunya a Tiana per molt que 
alguns/es s’entestin a criticar i etiquetar-nos.
I acabem, recordant que un poble com el 
nostre necessita ajuda en l’àmbit metropolità 
i supramunicipal. Exigim un tracte igualitari i 
equilibrat amb la resta de municipis per afrontar la 
recuperació. Som petits com a població però molt 
grans com a societat. 
El grup municipal us desitja unes Bones 
Vacances Segures. 
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Ja anem per la quarta

Amb l’acord del Ple la majoria del poble de Tiana, 
seguint les regles de la democràcia espanyola, 
va aprovar la instal·lació a l’Ajuntament de la 
nostra vila, la pancarta: Llibertat als Presos 
I Preses Polítiques.

La matinada del dimecres al dijous 18 de juny va 
tenir lloc un acte infame, per tercera vegada la 
pancarta va ser sostreta.

És infame perquè com diu l’acord del Ple 
de 6 de febrer de 2018 aquest fet:
· Va en contra de la Llibertat d’Expressió; 
  Facultat de pensar i expressar les idees pròpies 
  sense cap pressió.
· Atempta contra la Democràcia; Participació 
  igualitària de tots els membres de la comunitat.
· Arremet contra la Llibertat; Condició de la 
  persona que no és sotmès a la voluntat 
  d’algú altre.

Qui és capaç de saltar-s’ho? Com és que la paraula 
Convivència no forma part del seu vocabulari? 
Volen imposar-nos la seva veritat? O és que potser 
estan per sobre els principis fonamentals que ens 
regeixen i són impunes a les normes 
de convivència?

És molt agosarat pensar que la pròpia visió 
és la correcta, i no deixar lloc a les opinions 
i pensaments dels altres. 

Per tant demanem a l’Ajuntament que atenent la 
voluntat popular expressada per un acord del Ple, 
torni a penjar la pancarta que demana la Llibertat 
als Presos i Preses Polítiques i, si hi ha algunes 
persones discordants cal que ho defensin seguint 
els dictats de la Constitució Espanyola.

Respectar la Democràcia i la Llibertat ens fa 
més forts a tots i totes. 

Volem la “nostra” normalitat

Volem una normalitat que separi el poder judicial 
del poder executiu i legislatiu; una normalitat que 
permeti la llibertat de pensament polític, d’opinió, 
de manifestació i sense presos polítics, sense 
exiliats ni empresonats per defensar les seves idees 
i la voluntat del poble. Una normalitat justa, amb 
judicis nets, sense falsos testimonis ni proves falses, 
una normalitat sense clavegueres de l’Estat.
Volem una normalitat que no condecori els 
policies, que amb repressió han maltractat i pegat 
amb brutalitat gent pacífica que anava a dipositar 
la seva voluntat en una urna.
Volem una normalitat que puguem viure sense  
l’aplicació o l’amenaça de cap 155,i amb una llei de 
finançament dels partits polítics transparent; una 
normalitat sense corrupció, sense privilegis i sense 
abús de poder ni portes giratòries; una normalitat 
on cap càrrec tingui inviolabilitat ni impunitat 
permanent davant de la llei.
Volem una normalitat que ens permeti 
afrontar les pandèmies i els problemes que ens 
puguin venir posant al capdavant els experts 
corresponents, i gestionant directament els 
elements i els recursos de protecció necessaris; 
una normalitat que prioritzi el benestar i la vida 
de les persones.
Volem una normalitat que miri a Europa i hi 
connecti amb l’ample de via europeu i poder fer 
el corredor del Mediterrani. Volem una normalitat 
que ens permeti gestionar els nostres ports i 
aeroports en benefici del territori i poder realitzar 
les infraestructures que ens calgui; normalitat 
per convertir l’aeroport de Barcelona en un hub 
internacional. Una normalitat que ens permeti 
lliure finançament internacional, solament amb 
les limitacions pròpies dels nostres recursos.
Volem una normalitat que ajudi i fomenti la 
creació d’empreses en el territori, com a factors 
imprescindibles per al manteniment i creació de 
llocs de treball. Una normalitat que ens permeti 
gestionar els nostres impostos sense limitacions 
ni retallades, sense haver de pagar interessos per 
crèdits dels nostres propis impostos. 
Volem una normalitat que ens permeti decidir les 
inversions en el territori, amb criteris de necessitats 
socials, sostenibilitat i de defensa i preservació 
del medi ambient.

Volem una normalitat amb la nostra 
llengua catalana.
Volem una normalitat republicana.



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. ALBERT SALES CASTELL 
• Primer Tinent d’Alcaldia. 
• Ecologia, biodiversitat i energia verda, 
  espais naturals, esports, relacions institucionals 
  i protocol. 
• Telèfon: 93 395 50 11 · salesca@tiana.cat
• Partit polític: PSC Tiana.

SRA. MARTA GUÀRDIA PUJADES
• Segona Tinenta d’Alcaldia. 
• Cultura i patrimoni i cicles de vida.
• Telèfon: 93 395 50 11 · guardiapm@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana. 

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

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

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

 

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

SR. ÀLEX ROBLES MINGUELL
• Regidor de sostenibilitat, mobilitat i transport  
  públic, equipaments municipals i espai públic.
• Telèfon: 93 395 50 11 · roblesmal@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 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA JULIOL 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
TOURÍS CAPDEVILA CIRICI MAQUA MAQUA

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

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

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

27 28 29 30 31
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS

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

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

· 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

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 1 JULIOL
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 8 JULIOL
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 JULIOL
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 JULIOL
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 
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