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Mirant enrere (ara que fa 1 any de les eleccions 
municipals) ens adonem que les persones que 
formem part del govern local de Tiana, 
per desgràcia hem fet un màster en gestió de 
crisis. Aquests pocs més de 365 dies, els hem 
dedicat a ser al vostre costat, a treballar per 
vosaltres i a no deixar ningú enrere. Els alcaldes 
i els regidors som les figures de les administracions 
públiques més pròximes als veïns i veïnes dels 
pobles i ciutats i a Tiana, aquesta proximitat ens 
l’hem pres molt seriosament: hem estat (i som) 
al costat de les persones que ens necessiten. 

De tots i totes. Hem comprat i repartit mascaretes 
per petits i grans, hem fet un seguiment de les 
persones més vulnerables per ajudar-los en 
tot el que han necessitat (compra d’aliments o 
medicaments), hem aprovat ajuts extraordinaris 
per a la despesa del lloguer i els subministres, hem 
aprovat ajuts per als comerços i els serveis del 
poble, hem atès i informat puntualment als veïns 
de Tiana de manera exhaustiva i rigorosa malgrat 
els missatges confusos que de vegades ens arriben 
d’altres administracions, i ho hem fet conscients 
de la importància de la immediatesa i claredat 
d’aquestes informacions. 

Els voluntaris, els treballadors municipals i el 
govern local, hem fet tot el que hem pogut i més. 
Ens hem equivocat en moltes coses, segur, però 
hem intentat ser sempre al vostre costat, treballant 
per vosaltres i  no deixar ningú enrere. 

     ENVIA UN CORREU A: 
tiana.alcaldia@tiana.cat

PARTICIPA-HI.

AUDIÈNCIA PÚBLICA ONLINE 
DE L’AJUNTAMENT DE TIANA

DIMARTS 2 DE JUNY 
A LES 18 H 

El més dur i trist d’aquests poc més de 365 dies 
ha estat precisament això: els que han quedat 
enrere. Em refereixo a totes les persones que han 
perdut la vida en aquesta maleïda pandèmia i al 
dolor irreparable de les seves famílies i amics. 
A tots vosaltres, el nostre més sentit condol i 
tota la nostra estimació i suport. Dir-vos que som 
i serem al vostre costat.

Ara toca mirar endavant. Sense por. Amb precaució, 
de manera responsable i complint sempre amb les 
mesures de seguretat que recomanen els experts 
però ho hem de fer també amb la il·lusió i l’energia 
que mereix la memòria dels que han marxat. Per 
ells, hem de tirar endavant, ser solidaris i recuperar 
el terreny que ens ha guanyat aquest maleït virus. 
I ho hem de fer evitant-ne la seva propagació 
mantenint les distàncies de seguretat, rentant-nos 
les mans sovint i portant la mascareta per tenir 
boca i nas tapats.

Ens ha tocat viure un temps molt complicat, 
inimaginable i pel que cap de nosaltres estava 
preparat   i ens caldrà molta força, empatia, 
solidaritat i amor dels uns cap als altres però ens 
en sortirem. Segur. I nosaltres, els responsables 
i els treballadors de l’Ajuntament de Tiana som 
i serem al vostre costat, treballant per vosaltres 
i no deixant ningú enrere.

Marta Martorell Camps 
Alcaldessa de Tiana
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Escrivim aquest text en data 28 de maig, 
això vol dir que fa 3 dies que Tiana ha entrat a la fase 1, 

fase que allibera molts negocis del confinament però condiciona 
la viabilitat del comerç en general.

Els restaurants i bars amb terrassa poden obrir les seves portes 
tot i que l’encaix no és fàcil. Molts estan improvisant, prenent les 
mesures necessàries que els marca el govern espanyol i esperant 

que les coses tornin a l’anomenada “normalitat”. 

Els restaurants sense terrassa han de seguir oferint menjar per 
endur-te a casa ja que, fins que no entrem a la fase 2, no podran 

obrir els espais interiors dels seus locals. 

És molt important la comprensió per part de tots els implicats 
per fer possible la reactivació del comerç local i cal que la 
ciutadania estigui informada i entengui que les mesures 

que s’han pres i que els poden incomodar són per mantenir 
vius els negocis locals.

Per aquest motiu hem volgut saber que en pensen els restauradors, 
cellers i pastisseries de la crisi que estem patint, 

ja que el cap de setmana del 12, 13 i 14 de juny haurien participat 
al Tast Tiana i ens haurien obsequiat amb el millor plat, 

vi o postres del seu establiment.

ENS EN SORTIREM!!!!
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Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
Aquesta pandèmia ha afectat negativament 
al món de la restauració. Hem estat obligats a 
tancar vivint cada dia amb la incertesa de no 
saber quan podrem tornar a obrir. 
Per aquest motiu hem hagut de reinventar-nos. 
Hem creat “la cuina de l’Avi Mingo a casa teva” 
on us oferim la majoria dels nostres plats amb 
la qualitat que ens caracteritza perquè puguis 
gaudir-los a casa. Donem el servei els 7 dies 
de la setmana per dinar i les nits de divendres 
i dissabte. Treballem amb l’ús de mascaretes i 
amb unes condicions d’higiene òptimes per 
a la vostra i la nostra seguretat. 

Com afronteu l’obertura i tornada del negoci?
L’obertura del negoci per a nosaltres és una 
incertesa. Durant la fase 1 del desconfinament 
el nostre restaurant no pot obrir perquè 
no disposem de terrassa, per tant hem de 
continuar tancats esperant poder tornar a obrir 
les nostres portes.

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quin plat ens proposeu per tastar 
al vostre restaurant i per què?
Després de 10 anys de Tast Tiana, enguany 
els tianencs i tianenques no podem celebrar 
l’onzena edició. Nosaltres, però, ja teníem els 
fogons mig encesos per preparar les nostres 
conegudes croquetes de pernil ibèric i un plat 
nou a la nostra carta que volíem presentar-lo 
en primícia al poble: els “judiones” amb xoricet 
ibèric, morro, orella i cansalada ibèrica. Un plat 
de cullera, boníssim al paladar que ja estem 
cuinant perquè pugueu assaborir-lo a casa. 
 

L’AVI
MINGO
Carrer Lola Anglada, 28 · Tiana  
T. 93 395 22 06 / 696 45 83 55 
giacopa@hotmail.es 
www.avimingo.com
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Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
Està sent molt dur. El tancament total de les 
nostres instal·lacions just quan començava 
la temporada més forta, amb casaments, 
comunions, festes... i la incertesa de la tornada, 
a banda de la crisi sanitària i econòmica que 
comporta la Covid-19, és difícil d’assumir. 

Com afronteu l’obertura i tornada del negoci?
Amb una mica de nervis i amb la sensació de 
trepitjar terra poc ferm. No es tracta només 
d’obrir, sinó saber si un cop obert el restaurant 
els clients tornaran....Però hem de ser positius, 
activar-nos de mica en mica. Tenim una 
gran terrassa exterior que ens facilitarà el 
compliment de la distància obligatòria entre 
taules i comensals. 
Ara que el bon temps ens acompanya el Mas 
Corts és el restaurant ideal per dinar i sopar 
a l’aire lliure, lluny de les aglomeracions de la 
ciutat i gaudint de vistes immillorables. 

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quin plat ens proposeu per tastar 
al vostre restaurant i per què?
Us proposem que vingueu a tastar els nostres 
arrossos, el de llamàntol, el de cloïsses i xipirons, 
el de temporada... Qualsevol d’ells us farà bona 
companyia a taula.
 

MAS
CORTS
Carretera de Badalona a Mollet, 
km 7,6 
Sant Fost de Campsentelles  
T. 646 013 990 / 93 593 55 55 
info@mascorts.com 
www.mascorts.com
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TIRATI
TIRITI
Plaça de la Vila, 6 · Tiana
T. 93 118 26 75
tirati@tiriti.es
www.tiriti.es

Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
Han estat dos mesos complicats. Al principi per 
la incertesa de la situació i la desinformació vam 
intentar readaptar el negoci fent menjar per 
emportar, però les autoritats ens van fer saber 
que no podíem generar negoci que atreies al 
client a venir a l’establiment a recollir-lo.
Per la part dels treballadors, vam decidir fer 
un ERTE de la totalitat de la plantilla.

Com afronteu l’obertura i tornada del negoci?
Aquests dos mesos de confinament crec que 
han servit per recarregar piles. Els empresaris 
hem vist com els nostres negocis tancats, 
seguien generant uns costos fixes i que per sort, 
en el nostre cas hem pogut suportar.

Tornem amb molta il·lusió i amb ganes 
de seguir treballant per mantenir la nostra 
oferta als veïns del poble, que els hem trobat 
molt a faltar i tenim moltes ganes de retrobar-
nos de nou.

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quin plat ens proposeu per tastar 
al vostre restaurant i per què?
Nachos tiriti a l’estil texmex, és un dels nostres 
plats estrella que hem incorporat recentment. 
Aquest plat que barreja l’estil texà i mexicà 
està tenint molt d’èxit.
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Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
El tancament ha estat un cop dur pel sector en 
general. Lògicament ha estat un cop inesperat, 
que mai hauríem pensat que es produís en ple 
segle XXI.

Com afronteu l’obertura i tornada del negoci?
L’obertura l’afrontem amb molta il·lusió i ganes 
de començar. Si alguna cosa té de positiu 
el tancament és que hi ha hagut temps per 
imaginar noves fórmules i propostes de treball 
per oferir als clients.

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quin plat ens proposeu per tastar 
al vostre restaurant i per què?
Una de les nostres propostes més clàssiques 
és la paella Casino i l’arròs negre, així com la cua 
de bou que té molt èxit entre la nostra clientela, 
tot i que de cara al bon temps proposem 
el salmorejo.
 

CASINO
DE TIANA
Carrer Edith Llaurador, 4-18
Tiana
T. 93 395 49 02 
restaurantecasinodetiana@hotmail.com 
www.casinodetiana.com

Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
Al mal temps, bona cara. Ens hem centrat 
en millorar i adaptar-nos a la nova situació. 
Hem aprofitat per fer neteja a fons de les 
instal·lacions, realitzar tasques de manteniment 
i fer millores. 

Tot això ens ha ajudat a estar preparats per 
complir les noves mesures de protecció i també 
a aconseguir una imatge renovada 
del restaurant.

Com afronteu l’obertura i tornada del negoci?
Amb il·lusió i ganes. Primer de tot, il·lusió de 
tornar a trobar-nos amb els estimats clients 
i que se sentin segurs a les nostres terrasses. 
I, per descomptat, ganes que gaudeixin del 
nostre menjar i de les millores que hem realitzat 
durant aquest temps.

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quin plat ens proposeu per tastar 
al vostre restaurant i per què?
Al Tast Tiana, sempre hem tingut un plat estrella. 
La nostra fideuà ha tingut molt bona acceptació 
en totes les edicions en què hem participat. 
Us animem a venir a tastar-la al nostre 
restaurant i descobrir el perquè del seu èxit 
per vosaltres mateixos.
 

	

	

LES 
TERRASSES
DE SANT ROMÀ
Carretera B500, Km 4· Tiana
T. 93 395 14 02
reserves@lesterrasses.cat 
www.lesterrasses.cat
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Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
El tancament ens ha afectat a tots en molts 
sentits. A Can Roca vàrem perdre el final de 
temporada dels calçots, producte estrella al 
nostre restaurant els primers mesos de l’any, 
i moltes reserves, però tot passa i ara mirem 
endavant amb il·lusió. 

Com afronteu l’obertura i tornada del negoci?
L’obertura serà esglaonada, primer la terrassa 
exterior que ens permetrà donar molt bon 
servei als tianencs i tianenques que vinguin 
a Can Roca i després a l’interior amb les 
restriccions obligatòries.

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quin plat ens proposeu per tastar 
al vostre restaurant i per què?
Degut a la crisis sanitària que ens està afectant 
el Tast Tiana no es podrà celebrar però, podeu 
venir al restaurant a provar els plats que tenim 
a la nostra carta i que hem presentat cada any 
a la mostra, com els canelons vegetals, 
les croquetes de formatge de cabra i espinacs, 
el pollastre rostit amb prunes i pinyons,...
 

CAN
ROCA
Can Roca, s/n · Tiana
T. 93 395 07 47 / 93 395 57 07
rcanrocatiana@gmail.com 
www.restaurantcanroca.com

tiana’ttiana’t

EL
CASAL
Avinguda Isaac Albéniz, 8-10
Tiana
T. 93 395 23 03
casal.tiana@gmail.com
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Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
Molt malament.

Com afronteu l’obertura i tornada del negoci?
Amb dificultats i moltes incerteses.

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quin plat ens proposeu per tastar 
al vostre restaurant i per què?
Els ous estrellats de la nostra carta.
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Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
Aquesta pregunta va més adreçada a 
establiments pròpiament dits que no pas a 
nosaltres mateixos que elaborem cava, tot 
i que com a cavistes ens ha afectat molt. 
Tots els restaurants, que són un segment de 
clients de molta importància, han estat sense 
poder obrir portes així que se n’han ressentit 
molt les vendes. Hi anirem trobant remei a mida 
que la situació es normalitzi.

Com afronteu l’obertura i tornada del negoci?
Una vegada més, la pregunta és per als 
establiments. La veritat és que nosaltres 
no hem tancat. Producció i logística han 
continuat treballant.

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quin vi o cava ens proposeu per tastar
al vostre celler i per què?
El Titiana Pansa Blanca seria la nostra proposta. 
Aquesta gamma de caves porta el seu nom amb 
molt d’orgull perquè és un homenatge a Tiana 
i a més, evoca el seu passat esplendorós com a 
terra de vi des de temps immemorials. 

De tots els de la gamma el Pansa Blanca, 
pel seu interessant i versàtil tast. És un 100% 
Pansa Blanca, l’autòcton i especial varietal que 
en la seva versió escumosa, és fàcil d’entendre, 
de beure i de maridar.

CAVES
PARXET
Carrer Torrent, 38 · Tiana
T. 93 818 32 32 
info@parxet.es 
www.raventoscodorniu.com

Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
L’activitat al celler s’ha vist afectada fortament 
en l’àmbit de les visites i la venda de vi. 
Els nostres clients principals són botigues 
especialitzades i restaurants, que han aturat la 
seva activitat. Per tant la davallada de vendes ha 
estat dràstica.

Per altra banda, la feina agrícola a les vinyes i les 
tasques del celler s’han continuat realitzant… 
la natura no s’atura, afortunadament.

Com afronteu l’obertura i tornada del negoci?
L’afrontem amb molta energia, i amb propostes 
i idees renovades, perquè som conscients que 
les circumstàncies són dures i necessitarem 
donar el màxim per a superar aquests temps 
de recessió econòmica que patirem.

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quin vi o cava ens proposeu per tastar
al vostre celler i per què?
Us proposem tastar la Pansa Blanca 2015, que 
és el vi que volíem destacar al Tast Tiana aquest 
any i que va rebre el premi Vinari en aquesta 
darrera edició.

El Foranell Pansa Blanca pren en aquestes 
circumstàncies un sentit molt especial, ja que 
és la varietat principal de la nostra denominació 
d’origen, i reuneix el que ara mateix (i sempre) 
hem posat en valor: un vi que mostra els 
matisos lligats a la particularitat de la nostra 
terra, l’expressió d’una varietat autòctona i la 
mineralitat que aporta el sauló i la proximitat 
al mar.

CELLER 
JOAQUIM 
BATLLE
Masia La Sentiu s/n · Tiana  
T. 648 180 035 / 93 395 45 27 
celler@joaquimbatlle.com 
www.joaquimbatlle.com
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Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
Com a negoci ens ha afectat que el XocoPau 
i La Vermuteria han hagut de tancar. 

Pel que fa al Forn Solà, hem baixat 
aproximadament un 30% de facturació, no 
a la botiga, sinó pels repartiments a tercers 
(restaurants, bars, escoles...). A la botiga com 
l’hem pogut obrir per ser establiment amb 
productes de 1a necessitat s’ha notat que la gent 
venia 1 o 2 dies a la setmana per no sortir tant de 
casa i comprava més quantitat de cop. Després 
amb el desconfinament dels nens les vendes 
han anat baixant. El motiu no el sabem. 

Us heu hagut de readaptar per mantenir 
el vostre negoci obert?
Sí, ens hem hagut de readaptar amb tot el tema 
de mesures de seguretat: mascaretes, guants, 
gels, desinfectants, desinfectar vidres i panys 
molt sovint, informar a les persones, aforament 
2 persones, dependentes només 2 i repartiment 
de pastissos i mones a domicili.

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quines postres ens proposeu per venir 
a comprar i per què?
Bé, com ja sabeu les nostres postres típiques 
tant al Tast com els caps de setmana al forn, 
són les Tianes. Ara també estem oferint molta 
varietat de pastís més petit i fins i tot individual. 
Estem intentant fer nous sabors perquè els 
clients puguin variar. 
 

FORN
I PASTISSERIA
SOLÀ
Carrer Sant Jaume, 6 · Tiana  
T. 93 395 26 02 

Com us ha afectat el tancament durant 
aquests dos mesos?
Evidentment ens ha afectat com a tothom.
El nivell de feina va baixar molt amb el problema 
econòmic que això suposa. 
A part, vàrem tenir gent de baixa i per als que 
vàrem seguir treballant ens ha suposat un estrès 
mental i molt cansament físic.

Us heu hagut de readaptar per mantenir 
el vostre negoci obert?
Vam decidir reduir els horaris d’atenció al públic 
per tal de no exposar-nos a tants contactes 
i en les diades especials, com la Pasqua, 
vàrem preparar les mones exclusivament per 
encàrrecs. Els dies normals hem mantingut 
el sistema de treball habitual. 

Tenint en compte que s’ha anul·lat el tast, 
quines postres ens proposeu per venir 
a comprar i per què?
Us proposem una mousse i els bolets. Són unes 
postres que fem especialment en aquesta època 
de l’any,  ja que són més refrescants i lleugeres.
 

FORN
I PASTISSERIA
AIXELÀ
Avinguda Isaac Albéniz, 26 
Tiana  
T. 93 395 27 02 

14 15
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servei d’Orientació i suport 
per facilitar el procés 

de sol·licitud d’ajuts extraordinaris 
i subvencions aprovats 

per donar resposta a l’epidèmia COVID-19

T. 667 18 35 29 (de dilluns a divendres de 9 h a 14 h) 
blancomg@tiana.cat@

L’Ajuntament de Tiana 
ARA MÉS A PROP QUE MAI

16 17
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AJUTS D’ACTIVITATS 
D’ESTIU 
L’Ajuntament, davant la crisi sanitària mundial 
provocada per la COVID 19, obre convocatòria 
d’ajuts a infants de famílies vulnerables o que 
han vist reduïts els seus recursos arran de la 
crisi sanitària. Aquests ajuts són de caràcter 
extraordinari per realitzar activitats d’estiu d’àmbit 
esportiu, artístic i de lleure i evitar l’exclusió per 
motius econòmics, familiars i socials, i contribuir 
a l’eliminació de riscos d’exclusió, vulnerabilitat i, 
a la compensació de dèficits de suport social. 

Aquestes subvencions es generen amb la voluntat 
d’evitar que les famílies més desafavorides que es 
puguin veure afectades per la COVID-19 puguin 
recuperar la normalitat, ajudin als infants i joves 
a renovar la socialització, el desenvolupament 
personal i positiu, les aptituds, les capacitats 
físiques bàsiques i psicomotrius, potenciar 
l’autoestima, així com arrelar les relacions socials.  

El programa pretén garantir l’accés a les activitats 
d’àmbit esportiu, artístic i de lleure a qualsevol 
família, sempre que estiguin organitzades 
per una entitat o empresa que col·labori amb 
l’Ajuntament i estigui adherida al programa per 
l’estiu 2020. 

Més informació dels terminis de sol·licitud dels 
ajuts i les característiques d’aquests a la web 
municipal: www.tiana.cat

28 DE JUNY 
DIA DE L’ORGULL LGTBI 
El 28 de juny de 1969 al bar Stonewall de Nova 
York s’hi va produir una revolta contra la policia 
que sistemàticament reprimia i anava en contra 
dels drets i llibertats de les persones LGTBI. 
Aquella nit, persones trans, bisexuals, lesbianes, 
intersex i gais van dir NO a molts anys de 
repressió i LGTBI-fòbia vers les persones LGTBI. 
Aquesta revolta no va trigar a arribar a Catalunya 
i a l’Estat Espanyol; el 1970 es crea el MELH, 
Movimiento Español de Liberación Homosexual, 
a Barcelona. Aquesta organització faria una 
gran feina en contra de la llei de perillositat i 
rehabilitació social que va ser derogada quan va 
morir el dictador Francisco Franco el 1975.

Actualment són moltes les entitats que treballen 
i lluiten per la defensa dels drets, la visibilització 
d’aquest col·lectiu i per normalitzar aquesta 
diversitat afectiva i sexual. 

SAI MARESME 
Des de principi d’any a la comarca del Maresme 
comptem amb el SAI LGTBI, Servei d’Atenció 
integral. La finalitat del servei és la d’oferir 
atenció, informació i assessorament a lesbianes, 
gais, trans, bisexuals, intersexuals, familiars, 
ciutadania, entitats i professionals en temes 
relacionats amb la diversitat afectiva sexuals 
i de gènere això com defensar els drets LGTBI 
i erradicar l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. 

PROGRAMACIÓ A TIANA 
Per 3r any consecutiu des del Consell d’Igualtat 
volem celebrar aquesta diada amb tots/es vosaltres; 
tot i les circumstàncies excepcionals que no 
afavoreixen els actes públics, volem fer d’aquest 28 
de juny un dia especial. És per aquest motiu que 
us convidem a participar de la programació que 
aquest any tindrà un caràcter lúdic i pedagògic i 
que estarà adreçada principalment als infants i joves 
del municipi. 

Durant el dia 28 de juny, es faran les següents 
activitats:
· Lectura del manifest institucional 
  per streaming. 
· Conta contes per a infants “Roc cua de sirena”,  
  a càrrec de l’entitat Curcuma. 
· Taller-xerrada “Els armaris per als abrics”, 
  per a joves i per a qui s’hi vulgui afegir, 
  a càrrec de l’entitat Candela. L’objectiu és  
  ensenya als nostres joves a viure la diversitat com  
  un valor positiu, un repte molt enriquidor que  
  tenim tots per davant. 

Podreu trobar més informació 
i contacte al web: 
https://www.ccmaresme.cat/igualtat/
atenció-integral-lgtbi-sai/

TORNEM A OBRIR 
LES PORTES
Des de la Biblioteca, amb l’Ajuntament 
i la Diputació de Barcelona, s’està treballant 
per oferir un espai i uns serveis que siguin segurs 
per a tothom. Per això, tornarem a obrir portes 
però no de la mateixa manera.

Per començar la biblioteca només podrà oferir 
servei de préstec i retorn de documents i per 
fer-lo, cal demanar cita prèvia, bé per correu 
electrònic a b.tiana.cb@diba.cat, bé per telèfon 
al 93 465 77 41. Sempre que pugueu, feu-ho 
per correu electrònic!

D’altra banda, els horaris també canvien 
una mica:
Dilluns: de 17 a 20 h
Dimarts: de 10.30 a 13.30 h
Dimecres, dijous i divendres: de 17 a 20 h.

Per fer ús del préstec, en el moment de demanar 
cita, ens haureu de dir quins documents voleu 
i us els deixarem preparats per recollir, com a 
mínim 24 hores després. Tingueu en compte 
que no podreu accedir als prestatges. A més, us 
demanem que per accedir a la biblioteca vingueu 
amb mascareta. Per part nostra prendrem totes 
les mesures perquè la gestió de préstec tingui el 
menor risc possible. Val a dir, que d’ara endavant, 
la biblioteca no pot acceptar cap tipus de donatiu.
Però no patiu, tant els serveis de la biblioteca 
com els horaris s’aniran ampliant conforme 
la situació sanitària ens ho permeti. 
Us mantindrem informats!
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CELEBREM UNA FESTA MAJOR PETITA DIFERENT
Tot i la situació en què ens trobem no volem 
deixar de celebrar la Festa Major Petita i per això 
des de l’Ajuntament oferirem una sèrie d’activitats 
perquè tots puguem gaudir dels dies de festa.

El divendres 12 i el dissabte 13 de juny 
es programaran una sèrie d’activitats perquè 
a Tiana es respirin aires de festa.
Durant aquests dos dies es podrà gaudir 
d’intervencions en espais no habituals.
Dissabte al matí serà un dia d’activitat més 
vinculada a la cultura popular, el Cavaller i la 
Novícia es passejaran per diferents carrers 
de Tiana. 

Estigueu atents al que ens aniran explicant!!!

Al migdia us convidem a gaudir d’un aperitiu 
al balcó o al terrat de cada casa, compartint una 
estona diferent amb els vostres veïns i veïnes.

Per la tarda, la colla de diables Trempera 
Nostramu tindrà un paper molt important en 
aquesta Festa Major especial. La vila de Tiana 
tremolarà al seu pas!!!

I a les 6 de la tarda celebrarem la Plena de la 
Festa Major Petita amb tot el poble, 
una plena confinada.

Estigueu atents a les xarxes que hi haurà més 
sorpreses!

20 21

L’Ajuntament va posar en marxa el divendres 
dia 8 de maig uns tallers virtuals gratuïts per 
a tots els tianencs i tianenques i en especial 
per als més joves. Aquests tallers, si no hi ha 
contratemps, s’estan impartint els dimecres i els 
divendres a les 12 del migdia i s’allargaran fins el 
dia 12 de juny.

La finalitat ha estat passar una estona amb 
professionals del món de la música, l’esport, 
la tecnologia i de molts àmbits diferents per 
tal que comparteixin els seus coneixements 
amb tots nosaltres.

A la primera sessió, el divendres 8 de maig, hi 
va participar la cantant Anne Lukin, participant 
del concurs OT, que ens va explicar la seva 

experiència a l’acadèmia i com veia el seu futur 
en el món de la música. La segona sessió, el 13 
de maig amb el Mag Lari, va tenir un èxit brutal 
amb més de 70 participants. Ens va ensenyar 
diversos trucs de màgia amb cartes i va explicar-
nos com es viu la màgia des del confinament. 
La tercera sessió, el dia 15 de maig, va ser un 
taller de fotografia amb Edu Bastús, que ens va 
ensenyar com podem fer les millors fotos per 
Instagram i quines aplicacions podem fer servir 
per millorar-les. 

Les següents sessions confirmades són 
l’Eli Casanovas, actriu, el Marc Ribas, cuiner, 
la Victòria Riba, cantant, la Natàlia Barrientos, 
actriu i la maga Melanie.

CONNECTA’T, ET SORPENDRÀS!



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

QUAN PASSEM A LA FASE 1, 
EL MERCAT NO SEDENTARI ES TRASLLADARÀ 

AL PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL.

ELS DIMARTS DE 7.00 H A 14.00 H

tiana’ttiana’t
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Durant el mes d’abril i maig, s’han realitzat 
diferents actuacions de millora a les instal·lacions 
del camp de futbol, i s’han realitzat garantint 
criteris de qualitat mediambientals de reciclatge 
i reutilització de tots els productes emprats:

Nova gespa: La primera gespa del camp de 
futbol va ser instal·lada l’any 2008, ara fa 12 anys, 
superant la seva vida útil que se situa entre els 7 
i 8 anys. Degut a la seva antiguitat ha perdut totes 
les seves característiques idònies per realitzar la 
pràctica esportiva, és per aquest motiu que s’ha 
procedit a renovar per complet la gespa del camp 
de futbol, per tal de garantir la seguretat i qualitat 
de la pràctica dels esportistes. 

Elevació dels canons de reg: s’han modificat 
els canons existents per elevar-los a 2 metres 
d’alçada. D’aquesta manera s’aconseguirà una 
millor conservació dels canons de reg així com 
un augment de la seguretat per als usuaris.

Instal·lació d’una barana d’acer galvanitzat: 
aquesta barana complementa la barana ja existent 
per tal de tancar el perímetre de la zona de joc. 

Realització d’una canaleta lateral: 
Subministrament i instal·lació d’un nou canal 
de  drenatge, per millorar l’existent.

Nous elements i materials esportius: compra 
de 3 porteries de futbol 7, per tal de substituir 
les existents que es trobaven en mal estat.

Nova zona d’entrenaments de porters: nou 
espai que consta d’una porteria de futbol 7 i la 
pavimentació amb la gespa antiga del camp, 
per tal de crear un espai complementari i 
polivalent d’entrenament.

Seients per la grada: Subministrament i 
instal·lació de 200 seients correguts sense 
respatller per a la grada del camp de futbol.

Caseta per guardar bombones de gas: 
instal·lació d’una nova caseta per guardar les 
bombones de gas, per tal d’emmagatzemar-les 
en les millors condicions de seguretat.

FINALITZACIÓ DE LES OBRES AL CAMP DE FUTBOL

tiana’ttiana’t
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L’alumnat del PDC de l’Institut Tiana participa 
al Projecte Reacciona, un projecte que a 
través d’una obra audiovisual vol donar a 
conèixer les necessitats que hi ha al nostre 
món, aquest curs l’alumnat ha escollit l’ONG 
Matres Mundi.

Enguany, és el segon curs que l’’alumnat del 
nostre centre participa al Projecte Reacciona. 
Entre les opcions que tenia, l’alumnat ha 
escollit treballar amb l’ONG Matres Mundi 
(Mares del món en llatí) que ajuda a les mares 
embarassades a donar a llum i proporciona, 
a elles i als seus fills, l’atenció sanitària 
necessària, ja que moltes dones moren, perquè 
no tenen els recursos suficients i adequats.

L’Enric Royo, que treballa per aquesta ONG, 
va visitar l’alumnat per explicar-los el perquè 
d’aquesta ONG: la taxa de mortalitat de dones 
i d’infants en països subdesarrollats. També els 
va explicar com ho fan: donen ajuda sanitària, 
ells no porten màquines, l’únic que porten són 
a ginecòlegs, metges i medicines per poder 
parar hemorràgies, infeccions o qualsevol 
complicació que es trobin. També va explicar-
los la manera com es poden fer aportacions, 
que no és solament donar diners, sinó que pots 
fer-te voluntari i ajudar a donar informació a la 
gent pel carrer, ajudar a carregar medicaments 
o altres coses, fins i tot fer de voluntaris en 
els països on van! Els va explicar coses molt 
interessants però potser el que més els va 
impactar va ser que amb un sol euro ja salven 
a una dona!!! Van fer diferents activitats com per 
exemple dir coses que tenen la equivalencia a 
un euro: un croissant, uns Donettes, una Coca-
Cola… això els va fer prendre consciència que 
moltes vegades gasten i gasten sense pensar. 
També els va cridar l’atenció que com 
a conseqüència de la poca higiene que hi ha en 
aquells llocs, moren molts nens als pocs anys 
d’haver nascut, i que tan sols rentant-se les 
mans a l’hora d’ajudar a les dones a donar 
a llum, aquestes morts es poden reduir!!! 

Per altra banda, l’ajuda que Enric Royo en 
nom de Matres Mundi ha demanat a aquests 
alumnes és que juntament amb el projecte 
reacciona, facin un vídeo per tal que la gent 
pugui veure tot el que està passant, prengui 

consciència i col·labori amb l’ONG, l’objectiu 
és aconseguir que el major nombre de gent 
possible empatitzi amb aquest problema.

En conclusió, a l’alumnat li sembla molt bona 
idea fer un vídeo per ajudar a Matres Mundi, 
per donar-li veu i fer que la gent s’adoni del 
calvari que pateixen moltes dones, i que un euro, 
que a nosaltres no ens suposa res, és l’equivalent 
a salvar una vida! Perquè no tots tenim la sort 
de néixer en un lloc amb bons metges, i amb 
una bona atenció sanitària. Gràcies a aquesta 
activitat els alumnes del PDC poden ser 
conscients que amb poc es pot ajudar molt 
i que no cal un esforç molt gran per contribuir 
en aquesta causa, per tant, no podem deixar 
de fer-ho.

UN EURO ÉS UNA VIDA MÉS!
MATRES MUNDI: JUNTS PER UN MÓN MILLOR
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Va ser a mitjans de març quan es va decretar 
l’estat d’alarma i amb ell el confinament de 
la població. Aquest fet ens ha obligat a tots 
a modificar els nostres hàbits. Durant aquest 
primer període de confinament la generació 
de residus va disminuir de mitjana a l’àrea 
metropolitana un 17%, destacant la reducció 
de la fracció resta entorn del 12% (Dades de 
l’Agència de Residus de Catalunya). Pel que 
respecta a Tiana, durant el mes de març 
d’aquest 2020 la recollida es va mantenir en els 
mateixos nivells que el març de l’any anterior. 

ELS NOSTRES RESIDUS EN TEMPS DE COVID-19
Durant aquest mes d’abril els canvis han estat 
molt més significatius, ja que hem estat molt més 
a casa. En termes generals s’ha recollit gairebé un 
35% més de residus que el mateix mes d’abril del 
2019. Totes les recollides selectives han augmentat 
de manera destacable i d’una manera singular la 
recollida del vidre que ha augmentat en un 102% 
i la dels envasos en un 43%. Pel que respecta a les 
fraccions de recollida de resta, la recollida a porta 
ha disminuït en gairebé un 10% i molt destacable 
la disminució dels residus recollits de neteja viària 
que s’ha vist reduïts en un 21%. 

Fet que ens fa pensar que estar a casa ens fa 
reciclar més. Aquest mes d’abril també s’ha 
realitzat un servei especial de recollida de residus 
procedents de persones amb COVID-19 positiu que 
ens ho havien notificat. Aquest servei és important, 
ja que el tractament d’aquestes deixalles es realitza 
de forma diferenciada i s’aboquen a una planta 
diferent a la que aportem la fracció resta per tal 
d’evitar possibles contagis a partir d’aquests residus 
i gestionar-los de manera segura. 
Tot sembla indicar que els veïns i veïnes de Tiana 
continuen tant implicats com sempre en la recollida 

Si teniu qualsevol dubte o pregunta 
entorn la recollida o la gestió dels 

residus domiciliaris, ens podeu 
contactar a l’Ajuntament o trucar 

a la Oficina d’Informació Ambiental 
per poder resoldre-les. 

Recorda: Fer-ho bé és fàcil!
 

OFICINA D’INFORMACIÓ AMBIENTAL 
93 395 51 07

Medi Ambient Tiana
@mediambienttiana
Mediambient.Tiana

selectiva de les seves deixalles seleccionant 
més i millor els seus residus en les diferents 
fraccions però tot i així cal seguir millorant.
Des de l’Ajuntament encoratgem a totes 
aquelles persones que encara no separen 
correctament els seus residus o que abandonen 
bosses amb residus sense separar a papereres 
al costat dels contenidors o fins i tot a dins dels 
contenidors de les fraccions envasos, paper i 
cartró o vidre a que no ho facin i que s’apuntin 
a tots aquells que ja fa anys contribueixen a que 
a Tiana es faci una millor gestió dels residus.
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LA RESIDÈNCIA SANT CEBRIÀ DE GENT GRAN 

Al Ple de l’Ajuntament del darrer 5 de maig va quedar clar 
quina va ser l’estratègia de l’equip de govern davant la crisi 
sanitària produïda per la Covid-19 a la Residència de Tiana. 
En primer lloc, es va recórrer a la Generalitat per tal que 
n’assumís la gestió sanitària sol·licitant una intervenció 
total, sobretot perquè mèdicament decidís com s’havien 
de tractar els residents davant la malaltia que s’estava 
estenent ràpidament i afectant a molts d’ells. 

Aquesta intervenció la van fer els Serveis Socials de la 
Generalitat el dia 8 d’abril, però va ser parcial, ja que 
l’administració del centre es va mantenir en mans de 
l’Empresa gestora, BROFAR. Només es va derivar la 
sanitària a Badalona Serveis Assistencials (BSA).

El dia 19 hi va haver una segona inspecció de l’Àrea 
de Salut de la Generalitat i aquesta vegada sí que va 
comportar una resolució d´ intervenció total de la 
residència, mantenint la part sanitària en mans de BSA i 
derivant l’administrativa a l’Ajuntament. Un cop ja va estar 
en bones mans la gestió sanitària es va recopilar -val a dir 
que, en temps rècord- tota la informació que pogués servir 
per justificar l’expulsió de BROFAR (l’empresa que explota 
la Residència), per retirar-los la concessió municipal.

Existeix un procediment legal per fer-ho que comença 
amb la instrucció d’un expedient administratiu a instància 
de l’Ajuntament. Això es va fer i notificar el dia 4 de 
maig a BROFAR sense que es produís la compareixença 
de l’empresa. Ara seguirà un procés a la jurisdicció 
administrativa competent. Aquesta haurà de pronunciar-
se respecte si procedeix la rescissió de la concessió, i 
també dirà com es “liquida” el contracte entre BROFAR i 
l’Ajuntament, qüestió econòmicament complexa i caldria 
el suport de tots els partits polítics. Tanmateix en la votació 
on s’aprovava aquesta proposta, els Regidors de Junts per 
Tiana es van abstenir. Creiem que aquesta agrupació no 
ha sabut estar a l’alçada de les circumstàncies actuals, 
com tampoc ho va saber estar en la formació de govern 
després de les eleccions.

Tot l’equip de govern ha aparcat qualsevol diferència 
política i ha treballat colze a colze per respondre, 
donar ajut i buscar solucions, amb fets i no amb 
paraules ampul·loses com requereixen les actuals 
circumstàncies amb la crisi de la Covid-19, un dels 
moments més complicats que s’ha produït a tot el món 
i per descomptat al nostre municipi; una crisi sanitària 
i econòmica que encara no som capaços de valorar 
fins on podrà arribar i per a la qual ningú no ha estat 
preparat. Un moment en què caldria, en lloc de posar 
entrebancs, una bona entesa i col·laboració de tots els 
partits, per prioritzar el bé del poble.  

En aquests moments tan tristos, sobretot per a les famílies 
que han perdut éssers estimats, no és moralment ni 
humanament acceptable fer servir el patiment dels 
nostres avis per fer política.

 

Una de les reflexions que ens plantegem 
és si hem après com a societat alguna cosa 
d’aquesta crisi de dimensions extraordinàries 
sense precedents, que està afectant l’economia, 
a l’ocupació i a la forma de vida de les persones. 

Però malgrat aquest gran patiment que ha 
generat el coronavirus no podem oblidar-nos 
d’una altra crisi amb la qual convivim i que, 
a diferència d’aquesta, que esperem sigui de 
caràcter passatger, ens acompanya durant 
els darrers anys i pot tenir conseqüències 
devastadores, ens referim a l’emergència 
climàtica.

I és que la crisi ambiental està estretament 
relacionada amb la crisi del coronavirus. 
La destrucció dels hàbitats i la desforestació, 
sense oblidar l’escalfament global, estan 
afectant els ecosistemes, fets que provoquen 
que cada cop es vegin més alterats trencant-se 
el seu equilibri. Tot això, fa que augmenti 
el nombre de malalties transmeses d’animals 
a humans.

Cada cop més, els i les ciutadanes consideren 
que un Pacte Verd Local proporcionaria 
solucions per respondre a la crisi econòmica 
causada pel virus COVID-19 i que transformaria 
els nostres pobles i ciutats en economies 
sostenibles i neutrals al clima. Nosaltres 
ens sumem a aquesta crida i pensem 
que qualsevol Pla de recuperació social i 
econòmic a Tiana ha de basar-se en el marc 
d’una estructura ecològica. 

El canvi climàtic és el gran repte de segle, 
sobretot perquè estan en joc aspectes tan 
importants com la salut i benestar de la 
població, la qualitat de l’entorn i el futur de 
bona part dels sectors econòmics. Requerim 
de polítiques plenament de s.XXI i no retrocedir 
amb solucions de s.XX. Sortir d’aquesta tragèdia 
també dependrà de l’acció col·lectiva i la 
responsabilitat individual. 
La nostra proposta, el nostre projecte, és clar 
i segueix vigent, abordar ambdues crisis amb 
un lideratge valent i mesures ambientals 
ambicioses i socialment justes. 

I tu que tries per Tiana?

En primer lloc volem mostrar el nostre profund condol a les persones 
que han perdut un ésser estimat i el nostre escalf i acompanyament 
als afectats per la COVID-19, també volem manifestar la nostra 
solidaritat per tots els que passen un moment difícil econòmicament 
a causa de l’aturada general que ha suposat la pandèmia.  

En segon lloc volem agrair el comportament cívic de la major part de 
les tianenques i tianencs. Tots sabem el difícil que és el confinament 
a casa sobretot pels que teniu infants que no han pogut sortir al carrer 
ni relacionar-se amb els amics ni veure els seus avis. És cert que hi 
ha cert alleujament de les hores de confinament, que ens ha anat 
molt bé a grans i, sobretot a petits, però no hem de perdre de vista 
l’objectiu, que no és un altre que la superació, com a grup, 
de la pandèmia. 

És molt important, segons els experts, no barrejar persones de 
diferents edats i famílies i, cal, ara també, ser molt curosos amb els 
horaris assignats perquè, d’aquesta manera, podem gaudir tots de 
la via pública, uns a una hora i altres a una altra.
També volem incidir, ara que es podran obrir diferents comerços, 
en la necessitat que els propis comerciants i usuaris siguin amatents 
en el compliment de les recomanacions dels experts: distància de 
seguretat, control d’accessos, profilaxi de les persones 
(mascaretes i guants o desinfecció de mans a l’entrada i la sortida).
Per finalitzar voldríem parlar d’un dels grans reptes d’aquesta 
legislatura que, com no podia ser d’una altra manera, ha vingut 
produït per la COVID-19, que ha obligat l’ajuntament a segrestar la 
concessió de la residència que es va fer efectiu inicialment el dia 3 
de maig i definitivament al Ple del passat dijous 14 de maig. 

El segrest ha estat motivat per la mala gestió administrativa de 
la residència que ha portat a l’equip de govern a, en primer lloc 
a interposar una denúncia davant els Mossos d’Esquadra perquè 
investiguin una possible imprudència per part de la direcció de la 
residència, en segon lloc demanar la intervenció a la Generalitat, que 
és l’organisme que en té les competències i que finalment només es 
va fer sanitàriament i, finalment, degut a la poca col·laboració de la 
direcció del centre, a una intervenció total de la residència.
L’aprovació d’aquest segrest es va produir amb l’abstenció del 
grup municipal de Junts per Tiana, el que demostra un grau 
d’incongruència molt elevat. Es va demanar la celebració d’un Ple 
Extraordinari al mes d’abril per forçar la intervenció de la residència, 
s’aprova per unanimitat l’inici de l’expedient del segrest i s’acaba, 
en el Ple del dia 14 amb l’abstenció de la realització de la intervenció. 
Tot això fa palès que l’interès de les persones que dirigeixen aquest 
grup no és un altre que desgastar el govern de coalició que ara tenim, 
més que pensar en el benestar dels tianencs i tianenques.
Incongruència que s’ha vist reforçada en l’abstenció de l’aprovació del 
Conveni de col·laboració amb l’AMB per al finançament de la redacció 
del projecte, execució i direcció de les obres d’ampliació de l’institut, 
punt que van passar de votar a favor en el darrer Ple de l’anterior 
legislatura (maig 2019), molt proper a les eleccions, per votar en contra 
un any després (maig de 2020), sense que s’hagin produït, 
en l’entremig, variacions significatives.

Des d’ERC Tiana sempre hem estès la mà a treballar tots junts pels 
grans projectes de poble, aquesta actitud mai ha trobat la mateixa 
resposta per part de l’oposició però creiem que en la situació actual de 
pandèmia i crisi humanitària hauríem de deixar de banda interessos 
electorals i treballar tots junts per sortir d’aquesta situació tan difícil i 
que està castigant a les nostres veïnes i veïns.

@juntstiana                   

+34 682 441 547@juntstiana                   
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MÉS JUNTS QUE MAI

Les setmanes de confinament han suposat un nou 
despertar del poble. Un retrobament amb veïns i 
veïnes. Un sentiment de pertànyer i de comunitat, 
que és el que dona identitat i força als pobles. 
Relacionar-nos amb els que tenim més a prop ens 
fa més generosos. Aquestes darreres setmanes ens 
hem cuidat els uns als altres. Trucar a la porta d’un 
veí i oferir-li llimones o micacos de l’arbre del jardí... 
Dj’s improvisats que han amenitzat els vespres des 
del balcó per fer més agradable el tancament dels 
seus veïns i veïnes... Converses de finestra a finestra, 
històries compartides... Alguns han descobert 
les botigues de Tiana, el tracte personal i la bona 
qualitat dels productes durant el confinament. 
D’altres, racons insòlits durant les primeres 
passejades de la desescalada... 
Malgrat el confinament, hem estat més junts que 
mai. Aprofitem-ho. Ara és el moment. La Covid-19 ha 
provocat pèrdues irreparables de persones properes. 
Un xoc emocional i una crisi sense precedents. 
Però hem de mirar endavant i saber veure-hi 
oportunitats. És el moment de repensar el poble 
i posar en pràctica noves mesures que a la llarga 
definiran la Tiana del futur. I cal un pla. Un pla 
integral de mesures urgents i mesures a mitjà i llarg 
termini que donin forma a la Tiana del segle XXI i a 
la capacitat de garantir els serveis per a tots els seus 
veïns i veïnes.

Ara és el moment de reorientar totes les 
polítiques públiques a l’atenció social i a la 
generació d’ocupació estable, segura i de qualitat. 
I posar especial atenció en la mobilitat i en les 
característiques del centre del poble per fer-lo més 
amable per a tothom. La distància física és un nou 
argument per situar les persones al centre de l’espai 
públic. 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. 

Ens cal un pla amb una visió global. Les mesures 
aïllades no solucionaran el problema a llarg termini. 
Cal un pla pensat i treballat, consensuat amb tots els 
actors del poble, que cada mesura tingui un sentit 
i es desplegui de manera transversal.

Juntstiana.cat

Donacions: ES38 1491 0001 2321 7211 0526                       

junts@juntstiana.cat                                                
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TELÈFONS D’UTILITAT

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

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

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

SR. 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 JUNY 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 6 7
CAPDEVILA TOURÍS CIRICI ESPINÀS MAQUA TOURÍS TOURÍS

8 9 10 11 12 13 14
CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU CAPDEVILA CAPDEVILA

15 16 17 18 19 20 21
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS CIRICI CIRICI

22 23 24 25 26 27 28
ESPINÀS TOURÍS BRUFAU MAQUA CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

29 30
MAQUA BRUFAU

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
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· 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 3 JUNY
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 10 JUNY
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 17 JUNY
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 24 JUNY
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 



SERVEI DE PRÉSTEC I RETORN DE DOCUMENTS. 
Préstec amb cita prèvia trucant al:  

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

NO HI HA SERVEIS DE: 
LECTURA 

ESTUDI EN SALA 
INFORMÀTICA

HORARI 
Matins: dimarts 
de 10.30 h a 13.30 h.
Tardes: dilluns, dimecres, 
dijous i divendres 
de 17 h a 20 h. 

BIBLIOTECA 
CAN BARATAU

Retorn només durant 
les hores d’obertura. 
La bústia de retorn 

continua fora de servei. 

Ús obligatori de mascareta. 
Cal seguir les mesures de seguretat 

en tot moment.

Ajuntament de Tiana

tiana’ttiana’t
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@pamsproducciones
@moonkoalas

@j_massague

@miregucaskids

@i_love_montgat
@4risto8

@hortsdelalegria

@elcampre

@lolitalolichek

@gisilhard_

@lalibellobi

@esthermartinezsolaz

@pepperezdi

@montserrat_munt

@hitaboy

@rosapf83

@oriolmartinezmoreno

@decorationstylehome

@agropecuariatiana
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@garofanophoto


