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Teixint el poble viu 

M’estreno en aquesta columna amb la il·lusió dels 
primers dies i el compromís i la responsabilitat 
que reclama el càrrec. La pandèmia ens ha 
ensenyat que fent pinya som millors. Més poble, 
més comunitat. Quan un veí trucava a l’àvia del 
costat de casa i li deia: “Escolti, vol que li vagi a fer 
la compra?” Això és fer comunitat. 
Ajudar-nos entre tots. 

El nou equip de govern es compromet amb la 
Tiana cuidadora: polítiques de benestar que ens 
ajudin a millorar la qualitat de vida dels tianencs 
i tianenques d’ara i de les properes generacions. 
Tiana cuidadora en el sentit, també, de reforçar 
la policia local i reformar el model de seguretat 
pública. Amb el poble viu com a motor. 
La lluita contra un model residencial que ens aïlla. 
La cultura, el poble educador. 

El poble viu és el poble dels 15 minuts. Que cada 
veí tingui les grans coses a l’abast a 15 minuts a 
peu o en bici. La botiga, el metge, l’escola, el parc. 
Més verd i menys gris. Més passejar, més pedals 
i menys motors. Més aliments de proximitat: 
més terres conreades, més horta i més vinya. 
El poble viu son les comunitats energètiques 
per minimitzar la petjada ecològica. 

Vivim moments d’incertesa. A la crisi climàtica s’hi 
suma la crisi derivada de la pandèmia i la guerra 
a Ucraïna, amb un augment molt pronunciat dels 
preus. Tenim grans transformacions pendents. 
I caldrà ser rigorosos, valents i imaginatius per 
trobar la solució idònia a cada moment. 
Amb optimisme. Un poble és un estat d’ànim. I un 
joc de complicitats. 

En les properes pàgines trobareu una bona 
mostra d’aquest poble viu i divers que anem 
teixint dia a dia.

Isaac Salvatierra Pujol
Alcalde de Tiana

sumari

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

ISAAC SALVATIERRA PUJOL
Alcalde
• Govern obert, transformació digital, 
  programes transversals i comunicació.
• Educació.
• Prevenció i seguretat.
• Impuls econòmic, emprenedoria, 
  economia social i promoció de la D.O.
• Transport públic.
salvatierrai@tiana.cat
Agrupació d’electors Junts per Tiana

ALBERT SALES CASTELL
1a Tinença d’alcaldia
• Mitigació i Adaptació al canvi climàtic.
• Energia verda.
• Mobilitat sostenible.
• Espais naturals, gestió forestal 
  i horts municipals.
• Agenda 2030. 
• Esports.
• Tinença responsable i benestar animal.
• Agermanaments.
salescal@tiana.cat
PSC

SUSANNA CAPELL AGUAYO    
2a Tinença d’alcaldia
• Acció social.
• Infància, Adolescència i Joventut.
• Igualtat, Feminismes i Drets LGTBI.
• Salut i ampliació de serveis.
• Residència municipal.
capellas@tiana.cat
Agrupació d’electors Junts per Tiana

JORDI MARÍ ESPUNY
3a Tinença d’alcaldia
• Habitatge assequible.
• Comerç i consum.
• Promoció de l’ocupació.
• Accessibilitat i capacitats diverses.
jordi@juntstiana.cat
Agrupació d’electors Junts per Tiana 

ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
4a Tinença d’alcaldia
• Hisenda.
• Gestió de personal.
• Contractació.
sanchezrantn@tiana.cat
PSC 

CRISTINA COMAS SPADA
Regidora de Cultura, comunitat i patrimoni
• Cultura.
• Patrimoni i memòria històrica. 
• Mercats i fires.
• Entitats.
• Envelliment actiu.
• Voluntariat i justícia global.
comassc@tiana.cat
Agrupació d’electors Junts per Tiana

NÚRIA AMADO ROMÁN
Regidora d’Urbanisme sostenible 
i espai públic
• Urbanisme sostenible.
• Espai públic, Arbrat, Parcs i Vila florida.
• Manteniment urbà, Neteja viària i Gestió de residus.
• Convivència i relacions veïnals.
amadorn@tiana.cat
Agrupació d’electors Junts per Tiana

JAUME DARBRA MUÑOZ
Regidor d’ERC
Tiana.jaumedarbra@tiana.cat 

ÀLEX ROBLES MINGUELL
Regidor d’ERC
roblesmal@tiana.cat

MARTA GUÀRDIA PUJADES
Regidora no adscrita
guardiapm@tiana.cat

MARTA MARTORELL CAMPS
Regidora i portaveu d’ERC
martorellcm@tiana.cat

GEMMA ROSÉS HERNANSÁEZ
Regidora d’ERC
roseshg@tiana.cat

MONTSERRAT TORRES PRENAFETA
Regidora de Junts per Catalunya 
torrespm@tiana.cat
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FESTA DELS RACONS, 
UNA EXPLOSIÓ DE TERRITORI 
I CULTURA

Què és la Festa dels Racons?
És una iniciativa que posa en valor el territori 
i que permet gaudir de les arts escèniques 
d’una altra manera, formant-ne part, d’una 
forma més experiencial. La idea del festival és 
descontextualitzar les arts escèniques i portar-
les al carrer per fer-les més accessibles. Convertir 
racons i espais del poble en aparadors culturals i 
nous escenaris. Així mateix, l’objectiu és acostar el 
poble als veïns i veïnes, i gaudir-lo d’una manera 
diferent. És un dia molt bonic per tots els tianencs 
i tianenques.

Quan va sorgir?
La festa té naturalesa popular. L’equip fundador 
del projecte estava format per Andrea Nevado, 
Anna Molas, Carlota Orobitg i Roser Cussó, vivien 
a Tiana i estaven vinculades a les arts escèniques i 
amb molta iniciativa de voler fer coses.

Quantes edicions porta el festival?
Aquest any serà la 8a edició. Quan l’equip fundador 
va traspassar el projecte al 2018, un nou equip 
format per Rut Figueres, Mireia Figueras i Mar 
Estartús vam organitzar la sisena i cinquena edició. 
Al 2020 es conforme l’equip actual que pren el 
relleu format per Mar Casas, Mar Nicolàs, 
Mar Estartús i Gemma Abellán. Pel nou equip, 
aquesta serà la segona que organitzem.  

Com gestioneu l’organització de l’esdeveniment?
Durant tot l’any a poc a poc hi anem treballant, 
sí que deixem un marge després d’haver acabat 
el festival per reposar, i després d’un o dos mesos 
fem una reunió de retorn i a continuació ens posem 
a treballar en la propera edició per portar coses 
noves. La veritat és que requereix de molta feina 
i organització, reunions i consensos. Però ho fem 
amb molt de gust perquè ens apassiona.
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 Mar Estartús, Mar Nicolàs, Mar Casas 
i Gemma Abellán són quatre tianenques 
vinculades a les arts escèniques i a la cultura 
en general que lideren la Festa dels Racons

Com feu la tria dels artistes?
Ens nodrim d’experiències personals i 
suggeriments de persones del sector. 
Som persones sensibilitzades en l’art i la cultura 
i sempre estem a l’aguait, veient i observant 
propostes artístiques.
Procurem fer una combinació d’artistes locals i de 
fora, amb propostes innovadores que no s’han vist 
a Tiana. Busquem també un equilibri amb talents 
emergents i propostes més professionals.

I la selecció dels racons?
Això és una de les coses que més ens agrada. 
Com a amants de la nostra estimada vila, ens 
motiva el fet de pensar en espais bonics i originals 
per després poder-los compartir amb el públic. 
Alguns d’aquests espais són públics però també 
busquem la complicitat amb els veïns perquè ens 
obrin les portes de casa seva i que tothom pugui 
gaudir d’alguns racons privats. No és una 
tasca fàcil, ja que el recorregut no pot ser molt 
extens, ha de tenir una lògica de continuïtat i, 
en la mesura dels possibles, procurar que sigui un 
recorregut apte per a tots els públics. 

Què s’hi pot trobar?
Cada any programem un total de set llenguatges 
escènics: dansa, circ, teatre, música, titelles, 
òpera i poesia. Com acte de cloenda, està previst 
fer un fi de festa amb música, barra i alguna 
que altra sorpresa.

I per aquesta edició, quines novetats hi ha?
Precisament enguany hi ha una novetat 
interessant respecte els guies, que acompanyen 
el públic al llarg del recorregut. Des de sempre 
havíem contractat actors i actrius, però enguany 
hem buscat arrelar sinergies entre col·lectius del 
poble, i ho hem fet amb la Llar de persones grans 
de Tiana. Pensem que és important potenciar 
els vincles amb diferents entitats i col·lectius, 
especialment amb caràcter intergeneracional.
A més, el recorregut d’aquesta edició fuig del 
centre del poble, per endinsar-se en zones rurals 
i espais menys coneguts.
Aquest any estem molt contentes de poder tornar 
als carrers, després de dos anys estranys, que no 
ens han permès gaudir de l’autèntic esperit de 
la Festa dels Racons. Tanmateix, hi haurà una 
exposició amb fotografies d’edicions anteriors.

Aquest 14 de maig Tiana tornarà 
a sortir al carrer per impregnar-se
d’art i cultura

Què s’ha de fer per venir a gaudir de la Festa 
dels Racons?
Es tracta d’un esdeveniment gratuït i obert a 
tothom, on no cal reserva prèvia. Simplement heu 
de venir dissabte 14 de maig al punt d’inici, que 
serà al Rucs de la Serralada de Tiana, al Torrent de 
Can Retola, 17. Podeu triar un dels quatre horaris 
de sortida que proposem: 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
hores. 

Heu fet un concurs de cartells per la imatge 
de la Festa dels Racons d’enguany. 
Què tal l’experiència?
Ha sigut molt bonic veure com ha participat la 
gent sabent que ha dedicat un temps a fer-ho, a 
preparar-ho... Ens ha fet molta il·lusió i la tria ha 
estat difícil perquè totes les propostes ens han 
agradat molt! L’obra guanyadora és de la tianenca 
Marina Fernández. 

El mateix dia 14, en el fi de festa, farem l’entrega 
del premi del concurs i exposarem la resta d’obres 
que hi han participat.

Teniu un gran nombre de voluntaris que 
us ajuden?
Sí, l’any passat ja vam comptar amb unes 20 
persones voluntàries. A més també comptem 
amb la col·laboració d’entitats locals: 
La Bandabòlit, La Llar de Persones Grans de Tiana, 
el Cau, els Descorxats, el Dr. Mascaró, el combo de 
percussió de l’escola de Música i Dansa de Tiana 
i ACIST, que enguany ens ha donat suport amb 
el premi del concurs de cartell.

També comptem amb el suport de l’Ajuntament, 
dels comerços de Tiana com a patrocinadors de 
La Festa, i la col·laboració d’altres empreses locals. 
La Festa dels Racons és una plataforma oberta de 
col·laboració i tothom que hi vulgui participar hi 
és benvingut! 

Coneix més de la festa a: 
festadelsracons.wordpress.com  @festadelsracons

Un recorregut sorpresa per diferents 
indrets del poble on gaudir de 
diferents propostes artístiques, 
acompanyats d’uns guies 
molt especials

“ “
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El FeMúsA de Tiana, “Tiana Antica 2022” arrenca 
aquest any, el 28 de maig, allà on reposen els 
orígens del poble de Tiana. La Pedrera de 
Can Reon, l’antiga masia de can Fàbregas, a 
tocar de l’ermita de l’Alegria, acollirà el concert 
¡BAILAD, VILLANOS!, de la formació emergent 
de joves músics de l’ESMUC. La formació, 
d’instrumentistes de vent, segueix la tradició 
dels ministrers o ministrils, naturals descendents 
dels joglars medievals i oferiran un repertori 
que inclou cançons i danses renaixentistes, 
probablement, cantades per pagesos i vilatans en 
les festes populars.

L’essència de la cançó del Renaixement reviurà, el 
29 de maig, a la masia de Can Riera amb el duet 
“Alla Viola” amb el programa “FROTTOLA. 
La cançó italiana del “Cinquecento”. 

El cap de setmana del 4 i 5 de juny, la Sala Albéniz 
acollirà els concerts de més gran format de 
música barroca i medieval amb Ensamble Moxos 
i Bubulina Teatre. Des de Sant Ignacio de Moxos, 
Bolívia, arriba el color especial de la música de les 
missions jesuïtes barroques, amb la seva barreja 
d’elements europeus i nadius. 

TIANA ANTICA 2022
22è FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DE TIANA (FeMúSa)

Una tradició que els missioners jesuïtes varen 
portar des d’Europa l’any 1686 i que es manté 
fins als nostres dies.

Tanca el festival “El llibre de Marguerite. 
Feminisme i mística als segles XIII-XIV”. 
El 31 de maig de 1310 la Inquisició condemnà 
Marguerite Porete a morir cremada a la foguera 
a la plaça de Grève de París, per haver-se negat a 
retirar el seu llibre El mirall de les ànimes simples 
i renunciar a les seves idees. Tot just ara 
es compleixen 712 anys. 

El FeMúsA de Tiana, Tiana Antica és un festival 
accessible per a persones amb diversitat visual 
propiciant la descoberta tàctil dels instruments 
de tots els seus concerts. El Festival Tiana Antica 
va néixer l’any 2000 i té el seu origen en el 
programa de Ràdio Tiana “Visigòdia”. 

Llorenç Blasi i Xavier Domínguez, promotors del 
festival, van donar vida al FeMúsA amb l’objectiu 
de difondre la música antiga interpretada amb 
criteris històrics i amb instruments originals, i 
refermar Tiana com a referent en aquest àmbit.

El Tiana Antica presenta 4 concerts entre el 28 de maig i el 5 de juny revivint els orígens del poble, 
amb una mirada feminista i garantint l’accessibilitat. La música del Renaixement, el Barroc 
i la música medieval ompliran els caps de setmana del 28 i 29 de maig i el 4 i 5 de juny. 

El programa complert del Tiana Antica 2022 el trobareu a l’agenda de les pàgines finals de la revista. 

Les Persones Grans són actors clau en l’economia 
i el seu paper serà encara més gran en la 
pròxima dècada. Fins ara, les startups (empreses 
emergents) estaven orientades als més petits, 
avui aquest enfocament ha fet un gir radical.
Amb aquestes perspectives, les empreses que no 
s’adaptin a aquest sector, difícilment podran tenir 
èxit al mercat.

La gent gran té les mateixes necessitats que 
qualsevol altre col·lectiu, però necessita que 
les adeqüin a les seves circumstàncies.
Tot i les pràctiques excloents d’algunes 
dinàmiques empresarials, hi ha qui observa 
i escolta aquest col·lectiu cada vegada més 
nombrós com un subjecte actiu i divers. 
D’això, se’n diu silver economy (economia 
de plata), que inclou activitats econòmiques, 
productes i serveis destinats a satisfer les 
necessitats dels més grans de 55 anys.

A Catalunya ja hi ha més de 550 empreses 
dedicades al sector de l’economia de plata. 
Totes representen un 4% del PIB, amb una 
facturació de 9.003 milions d’euros i donen feina 
a prop de 122.000 treballadors i treballadores.

OPORTUNITATS DE LA “SILVER ECONOMY”
La Comissió Europea preveu que la silver 
economy, a més de generar milers de milions 
de benefici, contribueixi considerablement a la 
creació de llocs de treball i al valor agregat brut 
(VAB) de la Unió Europea (UE) per al 2025.

A continuació, analitzem les oportunitats 
principals que ens ofereix l’economia platejada:

Silverització dels sectors. 
Afloraran nous productes i serveis al mercat 
adaptats a les necessitats de la gent gran.

SILVER ECONOMY
LA GENT GRAN SERÀ EL MOTOR DE L’ECONOMIA 
DEL FUTUR

Per aconseguir-ho, serà important donar suport a 
la gerontecnologia, que és l’àrea de la tecnologia 
que estudia l’envelliment humà.

Les startups, des dels departaments de 
màrqueting, hauran de destinar pressupostos 
per treballar les necessitats d’aquest perfil de 
clients i estimular l’emprenedoria per convertir 
el món sènior en una oportunitat de creixement 
econòmic sostenible i de futur.

Impuls a noves professions. 
L’envelliment de la població comportarà la 
creació de llocs de treball i l’aparició de carreres 
relacionades amb la silver economy, com ara les 
relacionades amb la cura dels més grans.

Inversió en plans estratègics. 
L’auge de l’economia sènior animarà les 
administracions a invertir en solucions que 
millorin, per exemple, l’atenció sanitària i la 
independència de la gent gran.

La silver economy entra amb força per convertir 
aquests reptes en una oportunitat i generar 
ocupació, a més de millorar la qualitat de vida 
de les persones i també de la societat.

Un dels principals desafiaments dels propers 
anys serà l’envelliment de la població mundial.

A Europa la població de més de 65 anys ha 
augmentat de manera constant en les darreres 
dècades i ho continuarà fent en el futur. Es 
preveu que arribi a representar el 22,3% del 
total el 2030 i amb expectatives d’arribar al 30% 
el 2060.
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La diada de Sant Jordi 2022 ha omplert de vida 
els carrers recuperant la normalitat d’abans 
de la Covid-19 amb una festa al carrer. 
L’Associació de Comerciants i Serveis Tianencs 
(ACIST), la Biblioteca can Baratau i la Llar de les 
Persones Grans van omplir de festa i vida el dia 
de la rosa i el llibre a Tiana.

SANT JORDI AL CARRER

1r PREMI PROSA:
Anissos de colors 
de Rosa Verdera. 

2n PREMI PROSA:
El nen de Nigèria 
de Manel Javaloyas. 

1r PREMI POESIA: 
Recordant Ausiàs March 
de Yolanda Rosquelles.

2n PREMI POESIA:
La llegenda de Sant Jordi 
de Rosa Verdera.

GUANYADORS DELS 
PREMIS LITERARIS 
DE LA LLAR DE LES 
PERSONES GRANS

El centre del poble va ser el gran espai de trobada 
de tianencs i tianenques, tot i que al migdia la 
pluja va aigualir la festa. Un gran passeig per als 
vianants. Una festa al carrer que aquest any es va 
voler viure més intensament com a un punt de 
retrobament post pandèmia i com a aparador 
del comerç de proximitat del poble. 

sant jordi

Tiana serà un dels municipis on es disputarà 
la 6K for Water, una cursa solidària de 6 
quilòmetres que se celebra paral·lelament a 
altres ciutats d’Espanya com Madrid i que en 
cada edició pretén donar suport a un projecte 
solidari. Aquest any 2022, les aportacions 
recollides es destinaran al projecte de World 
Vision per fer arribar aigua potable a diverses 
escoles d’Indonèsia. 

Tiana se suma a una acció local amb un impacte 
global. Una mostra de defensa d’un dret 
fonamental com és l’accés a l’aigua per poder 
reduir desigualtats en la manca d’aigua potable. 

SUMA’T A LA CURSA SOLIDÀRIA 6K FOR WATER!

Desigualtats en l’accés, salubritat, sanejaments, 
higiene i consum, atès que és un dels problemes 
més grans del món. Els alumnes del projecte 
d’Aprenentatge Servei (ApS) de l’Institut Tiana 
acompanyaran la cursa solidària per la justícia 
global, un projecte transversal, vinculat als ODS.
La cursa es farà el diumenge, 22 de maig, al 
parc natural de la Serralada de Marina com a 
simbolisme dels sis quilòmetres de distància que 
recorren diàriament molts nens, nenes i dones 
per anar a buscar aigua. La prova tindrà el tret de 
sortida a les 10 h des del Parc Joan Armengol i 
Moliner. El preu de la inscripció és de 10 euros que 
es destinaran íntegrament al projecte. 

El proper diumenge 22 de maig, Tiana s’unirà al conjunt de curses per donar suport al projecte  
per fer arribar aigua potable a diverses escoles d’Indonèsia.

Fes aquí la teva 
inscripció.
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El govern, format pels set regidors i regidores 
dels grups municipals de l’agrupació d’electors 
Junts per Tiana i el PSC, treballa per donar un 
impuls a les polítiques municipals, amb especial 
incidència en el poble educador, la justícia social, 
la millora de la qualitat de vida, la lluita contra 
l’emergència climàtica, el poble viu i un progrés 
econòmic compartit.

CUIDAR, REACTIVAR I TRANSFORMAR LA VILA: 
ELS PILARS DEL NOU GOVERN DE TIANA
El nou equip de govern de l’Ajuntament de Tiana impulsa, des del 13 d’abril, les primeres accions 
per cuidar, reactivar i transformar la vila. 

1. Superar la paràlisi institucional i aprovar 
   uns pressupostos per al 2022.

2. Una residència per a la gent gran 
   més humana i més propera.

3. Salut propera i de qualitat.

4. Compromís amb la igualtat de gènere 
   i amb el poble educador.

5. Reforç de la policia local i la seguretat.

l’ajuntament tiana’t

Isaac Salvatierra 
ALCALDE

Regidor de govern obert, 
educació, prevenció i seguretat.

EL NOU CARTIPÀS MUNICIPAL 
S’ESTRUCTURA SOTA QUATRE 
GRANS ÀREES

Un dels reptes del nou govern és enfortir les 
polítiques transversals, d’acord amb un model 
de governança interconnectat que faci més fàcil 
avançar cap a un poble educador, sostenible i 
resilient, equitatiu i seguir i comunitari 
i deliberatiu.

Albert Sales 
1a TINENÇA D’ALCALDIA

Regidor de transició energètica, 
Agenda 2030 i esports.

Susanna Capell 
2a TINENÇA D’ALCALDIA
Regidora de drets socials 

i feminisme.

Jordi Marí
3a TINENÇA D’ALCALDIA

Regidor de comerç, habitatge 
assequible i accessibilitat.

Núria Amado 
Regidora d’urbanisme 

sostenible i espai públic.

Cristina Comas 
Regidora de cultura, comunitat 

i patrimoni.

Antonio Sánchez 
4a TINENÇA D’ALCALDIA

Regidor d’hisenda i personal.

6. Impuls de l’Agenda 2030.

7. Millorar l’espai públic 
   (neteja, recollida selectiva i jardineria).

8. Un projecte cultural, pal de paller 
   del poble viu.

9. Impuls i transformació digital 
   de Ràdio Tiana.

10. Enfortiment dels valors democràtics. 

TIANA
CUIDAR
REACTIVAR
TRANSFORMAR

EL NOU GOVERN TREBALLA AMB 10 OBJECTIUS URGENTS:
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tiana’t AGENDA MAIG 2022 FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
MAIG 2022
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. 

Farmàcia COSTA  Passeig de la Vilesa, 8 
Tiana · T. 93 465 53 02
Dies torns de guàrdia: 5, 11, 17, 23, 28 i 29 de maig.

Farmàcia MAQUA  Carrer Lola Anglada, 30 
Tiana · T. 93 395 27 06
Dies torns de guàrdia: 2, 7, 8, 20 i 26 de maig.

Farmàcia CIRICI  Plaça de les Mallorquines, 1 
Montgat · T. 93 469 11 87
De dilluns a divendres de 8.30 h a 21.30 h. 
Dissabtes, diumengesi festius de 9.00 h a 21.30 h.

Farmàcia ESPINÀS  Camí Ral, 3
Montgat · T. 93 469 17 50
Dies torns de guàrdia: 1, 13, 19, 25, i 31 de maig.

Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56
Montgat · T. 93 469 08 86
Dies torns de guàrdia: 3, 9, 14, 15 i 27 de maig.

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

DIMECRES 4 DE MAIG
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 11 DE MAIG
De 16.00 h a 17.50 h C. Camí dels Francesos
De 18.00 h a 20.00 h 
C. Av. President Lluís Companys 
/ C. Ítaca (Carmelità)
DIMECRES 18 DE MAIG
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 25 DE MAIG
De 16.00 h a 17.50 h 
C. Matas / C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h 
C. Ps. Vilesa / C. Joaquima Vedruna

DEIXALLERIA MÒBIL
Deixalleria Municipal 
Av. Eduard Fontseré, s/n T. 93 395 35 88
Oficina d’informació Ambiental
T. 93 395 51 07 · mediambient.tiana@tiana.cat

MERCAT SETMANAL 
CADA DIMARTS

De 7.00 h a 14.00 h 
PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL  

FIRA DELS DISSABTES 
CADA DISSABTE

de 10.00 h a 14.00 h 
ALS CARRERS DEL CENTRE

DISSABTE 14
11.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora menuda: Un dia amb en punxetes, 
a càrrec d’Aïda Puig. 
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys.
17.00 H OBRADOR DE MELMELÀRIA 
(C. Sant Isidre, 13B). 
Presentació de cosmètica vegana i degustació 
de productes artesans de proximitat. 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Confirmació assistència al T. 636 084 962.

FESTA DELS RACONS, 
ARTS ESCÈNIQUES AL CARRER. 
Sortida des dels Rucs de la Serralada de Marina. 
(Torrent de Can Ratola, 17)
Horari dels passis: 16.30 h - 17.00 h - 17.30 h i 18.00 h.

DIJOUS 19
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora del conte: Tupinanburga la remeiera, 
a càrrec de Roser Serra. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.

18.30 H SALA ALBÉNIZ
Conferència: Els nenets nòmades de Sibèria, 
a càrrec de Francesc Bailon. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Timó.

DIUMENGE 22
12.00 H PARC DOCTOR MASCARÓ
Cicle d’acords, música en petit format. 
Amb Xiuh-Xic. Organitza: Bandabòlid.

10.00 H PARC JOAN ARMENGOL
Tiana es mou per l’aigua: 6K for water! 
Caminada en suport al projecte per portar aigua 
potable a diverses escoles d’Indonèsia. 
Inscripcions al codi QR (pàg. 9)

DILLUNS 23
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Llegir teatre: El pes d’un cos, 
de Victòria Szpunberg, 
a càrrec del personal de la biblioteca.

DIMARTS 24
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Descobrim el Parc de la Serralada de Marina, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Recomanat per a famílies amb infants 
a partir de 5 anys.

DIJOUS 26
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Book’s club: Headhunters, 
de Joe Nesbo. 
Coordina: David Requena. Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 27 
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Club de lectura: El mesurament del món, 
de Daniel Kehlmann. 
Coordina: Toni Sala. Cal inscripció prèvia.

DISSABTE 28
11.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Taller de construcció de caixes niu, 
a càrrec de Gestió Natural. 
Per a famílies amb infants a partir de 6 anys. 
Cal inscripció prèvia.

A PARTIR DE LES 18.00 H PEDRERA DE CAN REON 
(ANTIGA MASIA DE CAN FÀBREGAS) 
22è Festival de Música Antiga: 
TIANA ANTICA. 
Més informació a: www.visigodia.org

DIUMENGE 29
9.30 H PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Passeig ornitològic per diferents 
ecosistemes del parc. 
Cal fer inscripció al T. 93 395 63 36 
(feiners de 10.00 h a 13.00 h).

A PARTIR DE LES 19.00 H MASIA CAN RIERA 
22è Festival de Música Antiga: 
TIANA ANTICA. 
Més informació a: www.visigodia.org

DILLUNS 30
19.30 H SALA ALBÉNIZ
Presentació del llibre amb la presència de l’autor: 
Les hores incertes 
(segon volum del Dietari de Canonges), 
131è president de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra. 
Organitza: Òmnium Cultural, ANC Tiana 
i Consell Local per la República Catalana.

DILLUNS 2
18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Biblioteràpia: Assetjament escolar, 
a càrrec de Laura Garcia, de Booklife.

DIMARTS 3 
18.30 H SALA DE PLENS 
Audiència pública.
19.00 H. SALA DE PLENS 
Sessió ordinària del Ple Municipal. 

DIJOUS 5 
DURANT TOT EL MATÍ A DIFERENTS PUNTS 
DEL POBLE 
Caramelles, a càrrec de la Societat Coral Joventut 
Tianenca i la Coral de la Virreina.

18.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
L’hora del conte: L’hort de l’eriçona Aïrí, 
a càrrec d’Eva González. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys.

DIUMENGE 8
12.00 H SALA ALBÉNIZ. 
Espectacle familiar ‘Bambolines’: 
L’aventura d’avorrir-se, 
a càrrec de la companyia l’Estaquirot teatre. 

DEL 9 AL 20 
Preinscripcions per a l’Escola Bressol Municipal
El més petit de tots
Les sol·licituds es presentaran al registre 
de l’Ajuntament mitjançant cita prèvia a: 
www.tiana.cat

DIJOUS 12 
19.00 H BIBLIOTECA CAN BARATAU
Club du livre: L’énigme du retour, 
de Dany Laferrière. Cal inscripció prèvia.
Coordina: Enriqueta de la Fuente. 

DIVENDRES 13
17.30 H BIBLIOTECA CAN BARATAU 
Club de lectura infantil del gomet vermell: 
Viatge al país dels arbres, de J.M.G. Le Clézio, 
a càrrec del personal de la biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.
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UNA MOCIÓ INEXPLICABLE
El passat 13 d’abril va tenir lloc la moció de censura 
mitjançant la qual ERC Tiana surt del Govern. Una 
moció feta a un any de les eleccions municipals, és 
una acció inusual ja que a final de la legislatura l’acció 
política pròpia és impossible de portar a terme i lo 
únic que es pot fer és acabar el que ja s’ha iniciat. 
Així doncs, el nou govern de Tiana ha vingut a 
inaugurar les obres del govern d’ERC.
Tot i això, des d’ERC Tiana sempre hem respectat la 
democràcia i les regles del joc és per això que no farem 
escarafalls i no titllarem a ningú de males arts tal i com 
ens hem trobat nosaltres al accedir a l’alcaldia. 
Aquesta legislatura ha estat molt complexa, i ens 
ha exigit, a qui hem estat governant, tot allò que 
teníem i encara una mica més. És evident, que tot i 
la voluntat d’encertar sempre en les nostres decisions, 
no errar mai és impossible. Així doncs, no tenim cap 
recança a reconèixer que hem comès errors.
Ara bé, si en una cosa hem excel·lit, ha estat a guiar-
nos sempre pels valors republicans. Uns valors 
basats en l’honestedat, en la igualtat, en la justícia 
i en el feminisme, i per tant en els Drets Humans. 
En treballar per al bé col·lectiu, intentant millorar la 
vida de les persones des del servei públic. 
En definitiva, fer tot el que està a les nostres mans 
per ajudar a la gent a viure de millor manera,
a ser feliç. Vam començar aquesta legislatura 
amb el temporal Glòria, i tot seguit va arribar la 
pandèmia que ens va sotmetre a una pressió 
difícil de descriure amb paraules. Vam trobar amb 
una oposició que no va estar al costat del govern 
municipal sinó que van intentar desgastar-nos per 
treure’n rèdit polític.  
Tot i això volem manifestar que la nostra voluntat és 
seguir al servei de Tiana donant el millor de nosaltres 
mateixos i posant-nos a disposició de tots els seus 
habitants. També volem posar de manifest la nostra 
voluntat de tornar d’aquí un any amb un projecte 
de futur i amb un bagatge de molts projectes 
realitzats, i de feina ben feta. 
Malgrat les dificultats d’una legislatura marcada 
per la pandèmia i les seves conseqüències, durant 
aquests anys hem plantat la llavor per la Tiana 
del futur. I tenim la voluntat de tornar a reprendre 
aquest camí, d’aquí a un any. Ara no ens queda més 
remei que fer un pas al costat, però no deixarem 
mai de treballar pel benestar dels tianencs i les 
tianenques. Perquè des d’Esquerra Republicana 
estem sempre al costat de la gent. N’estem 
convençuts, l’any vinent hi tornarem.

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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CANVI DE RUMB
L’Ajuntament de Tiana ha viscut els darrers mesos una 
paràlisi per la debilitat del govern en solitari d’ERC, incapaç 
de fer avançar els grans temes del poble. 
Calia superar aquesta situació i per això el PSC ha obert 
una nova etapa per a reprendre el camí del diàleg, 
la negociació i el pacte i cal fer-ho des del reconeixement, 
l’escolta i la presa en consideració dels diferents 
posicionaments dels grups polítics. 

Estem convençuts que cal abordar amb urgència, 
d’ara fins a final de legislatura, 10 objectius:
1. Superar la paràlisi institucional amb l’aprovació d’uns 
pressupostos i la nova oferta pública.
2. Treballar per tenir una residència per a la gent gran més 
humana i més propera, amb un seguiment permanent 
de la gestió. Punt de partida, els 7 punts acordats al Ple.
3. Impuls per la creació d’un nou CAP a Tiana, acordat amb la 
participació dels veïns i veïnes i de manera, paral·lela negociar 
l’ampliació de les prestacions del centre de salut local.
4. Compromís amb la igualtat de gènere i amb el poble 
educador i cuidador. L’ajuntament ha de capaç de donar 
esperances al jovent i empoderar les persones grans.
5. Reforçar la policia local i aprovar d’una vegada per totes 
el Pla Local de Seguretat.
6. Impulsar l’Agenda 2030 per lluitar contra el canvi climàtic 
i per la justícia social.
7. Millorar l’espai públic (neteja, recollida selectiva i jardineria).
8. Dissenyar un projecte cultural transformador i millorar 
els equipaments.
9. Impuls i transformació digital de Ràdio Tiana.
10. Implementar la figura del síndic/a de Greuges Municipal 
i prioritzar la mediació i el diàleg com a via per resoldre 
els conflictes.

Aquest és el full de ruta fins a maig de 2023; per fer-ho 
cal una majoria suficient de regidors. I els resultats de les 
darreres eleccions, demostren que només es pot construir 
amb Junts x Tiana. Ho vàrem intentar amb ERC, donant 
continuïtat a una col·laboració històrica al poble, però ho 
va fer impossible continuar quan les males maneres de fer 
política de l’anterior alcaldessa ens van situar als límits del 
nostre codi ètic.

El primer que hem de fer dins del nou govern de Tiana és 
recuperar la confiança de la ciutadania i també la dels i 
les treballadores de l’Ajuntament de Tiana. Sense ells és 
impossible que ni la gestió ni cap objectiu polític tingui èxit. 
Finalment, cal posar ordre a la institució i establir prioritats 
presents i futures que han de servir per situar a Tiana 
en el lloc que li pertoca. I treballarem amb entusiasme i 
il·lusió en aquesta nova singladura que ara s’inicia. I serem 
imprescindibles per la nostra feina, més enllà dels nostres vots.
Perquè des del PSC a Tiana, no volem ser un poble més, 
volem ser més poble.

Grup Municipal PSC
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
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MAIG FLORIT I PLE 
DE NOVETATS  
En iniciar aquest article el primer que volem 
comentar és el vot de censura que va tenir lloc el 
13 d’abril. Un fet legítim, però també excepcional  
i més a Tiana on mai s’havia produït un canvi 
d’alcalde per Moció.

Pel nostre partit ha estat una gran desil·lusió el 
fracàs de la coalició de govern que vam acordar 
el 2019. Cal recordar que l’alcaldessa va iniciar el 
seu mandat amb el suport de 2 grups polítics i 
que al llarg de la legislatura, aquests 2 mateixos 
grups, vam anar perdent la confiança i vam  
decidir deixar aquell desgavell de govern. Quan 
dos partits polítics, tan antagònics decideixen 
sortir d’un govern, potser s’ha de reflexionar 
què els ha dut a prendre aquesta decisió, en 
lloc de buscar culpables i fer un victimisme 
estèril.

Junts per Catalunya hem donat suport a la 
moció per la falta de transparència, la poca 
coherència en desenvolupar els projectes, la 
manca de previsió, els retards inexplicables, 
la percepció que s’actuava per impulsos. 
En definitiva, ho hem fet per coherència i 
en cap cas per interès d’entrar al govern a 
qualsevol preu.

Des de l’oposició també es pot fer molta feina, 
com hem fet fins ara, presentant mocions que 
han estat aprovades per majoria (perquè s’han 
sabut consensuar), o bé presentant preguntes en 
els Plens per obtenir informació i aclarir temes.

Tenim un llistat de projectes i peticions que 
presentarem al nou alcalde. Entre d’altres 
podem esmentar: l’establiment de les sinergies 
necessàries entre l’Ajuntament, els usuaris, 
els familiars i la Residència per solucionar 
i reconduir les actuacions que s’han fet fins 
ara, també que la compra dels abonaments 
del transport públic es pugui fer a Tiana, o bé 
anul·lar les multes posades a conseqüència 
d’un canvi de sentit del carrer del Mar, atès que 
l’anterior govern ni ho va comunicar ni ho va 
indicar com cal.

El nostre suport al vot de censura no és un xec 
en blanc, podem i volem aportar solucions per 
millorar el dia a dia dels habitants de Tiana. 
Demanem i esperem que aquest nou govern 
tingui un tarannà més obert, dialogant i 
negociador per arribar a bons acords per al 
poble perquè només així s’aconsegueixen els  
millors objectius.

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

JUNTS EL POBLE HI GUANYA
Estem contents. Contents i il·lusionats. 
Aquests dies recollim part dels fruits d’un projecte 
que va començar el 2015 quan un grup de persones 
de Tiana vam decidir arremangar-nos i treballar pels 
nostres veïns i veïnes. Per millorar la vida del poble 
i la seva gent.

Fa 7 anys, començàvem un procés participatiu que 
ens va portar a crear la primera agrupació d’electors. 
Una nova fórmula, reconeguda per la llei, però 
segurament el camí més difícil per presentar-nos 
a unes eleccions i representar el poble des de la 
institució. L’esforç d’aquests anys ha estat reconegut 
a les urnes i al carrer. El vostre escalf en el dia a dia 
ens ha ajudat a ser més forts. 

Volem donar les gràcies a tots els que sempre heu 
estat al nostre costat. En els moments feliços i en els 
moments més difícils. El nostre reconeixement i les 
nostres ganes de treballar es van reconvertir en un 
espai cultural al centre del poble, que ha rebut ja més 
de 5.000 visites, i que ha volgut ser una manera més 
d’agrair la confiança de tots vosaltres i a la vegada de 
treballar per al poble viu. No ha estat fàcil. I sabem 
que el camí que ara comença, tampoc serà fàcil. 

Comença ara una nova etapa de canvi polític. 
On tothom compta. On tothom suma i on tothom 
podrà treballar per fer una Tiana millor.

Estem agraïts i a la vegada som conscients de la 
responsabilitat que representa entrar a governar. 
Mantenim la il·lusió i les ganes de treballar del primer 
dia. Perquè ara, més que mai, estem convençuts que 
junts el poble hi guanya.

tiana@junts.cat

@JxCatTiana

juntspercattiana

@juntspercatalunyatiana
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