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UNA CASA MUSEU 
A TIANA
Un autèntic tresor. Això és el que en Lluís 
Romeu va adquirir quan va decidir comprar 
l’any 2009 la casa a la vídua del Doctor Ramon 
Reventós. Més enllà de l’encant de la casa i del 
carrer on està situada, la propietària li va dir 
a en Lluís: “t’ho pots quedar tot excepte unes 
setrilleres i un quadre d’en Cabanyes que et 
vindrà a buscar el meu nebot”. Al final, el nebot 
de la vídua no tenia espai al maleter del cotxe 
i el quadre d’en Cabanyes, una marina de 
Vilanova, també es va quedar a Tiana.

La casa és plena d’objectes de gran valor: 
pintures, talles de fusta, fotografies i llibres 
antics, mobles clàssics, joguines d’època 
i tot allò que la família Reventós no podia 
guardar a la seva residència de Barcelona 
i que van portar a la casa d’estiueig a Tiana. 

Ens explica en Lluís Romeu que Picasso l’any 
1903 hauria estat uns dies a Tiana acompanyat 
de la seva parella sentimental, la model i artista 
francesa Fernande Olivier convidats pel doctor 
Ramon Reventós. D’aquesta estada al poble 
no hi ha proves però en Lluís ens cita alguna 
anècdota amb el pintor malagueny com a 
protagonista, explicada en primera persona 
per una de les germanes Reventós. 

Els germans Reventós pertanyien a l’alta 
burgesia de Barcelona i la família tenia la casa 
d’estiueig al carrer Sant Bru. Dos dels germans, 
en Ramon i en Jacint, es van fer molt amics de 
Pablo Picasso i a la casa hi ha algunes obres 
seves que ho certifiquen. 
A més, a l’interior de la casa, s’hi conserven 
també dibuixos i litografies de Lola Anglada 
o de pintors d’anomenada internacional, 
com Laureà Barrau i Buñol.

L’any 2015 el Museu Picasso de Barcelona va 
acollir la mostra “Picasso i els Reventós” que 
ensenyava per primera vegada un conjunt de 
cartes que el pintor i alguns dels membres de la 
família Reventós es van escriure durant dècades. 
La correspondència es va mantenir fins el 1973, 
any de la mort de Picasso. 
A la mostra, s’hi van poder veure un seguit de 
retrats que Picasso va fer als seus amics a un 
dels llocs que més freqüentaven en plena febre 
modernista: els Quatre Gats de Barcelona.

somcomerç
LA VERMUTERIA 

DE CAN PAU
Carrer del Centre, 18

L’Enric i la Pilar Solà obriran properament 
una vermuteria a Tiana. 

El local, que es troba situat al Carrer 
del Centre número 18, 

es dirà “LA VERMUTERIA de Can Pau” 
i oferirà begudes i productes típics del 
vermut tradicional als seus clients, que 

també els podran comprar a l’establiment.
L’oferta gastronòmica se centrarà en la venda 

de productes a la llauna, pinxos, bombes, 
assortits d’embotits i d’altres platets 

que es podran acompanyar amb tota mena 
de vermut, de cerveses artesanes i vins 

de la DO Alella, entre d’altres. 

HORARI:
De dilluns a divendres d’11 h a 18 h. 

Dissabtes, diumenges i festius de 10 h a 16 h. 
Dimecres tancat per descans del personal.

T. 93 124 08 65

tiana’t tiana’t

Responsabilitat política. Aquesta és l’única raó 
que ens ha mogut als representants municipals 
escollits per 2.486 veïns i veïnes de Tiana a signar 
un acord per treballar plegats aquesta legislatura 
i executar projectes que millorin el nostre poble. 

Ens ho heu dit ben clar: “deixeu-vos estar de 
baralles entre partits i treballeu”. Això és el 
que hem fet. Hem deixat de banda allò que ens 
distancia i ens hem centrat en allò que ens uneix: 
millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Tiana. 

Als 8 regidors triats pel poble que formem el 
govern municipal, arribar a acords per avançar sí 
ens compensa. Molt ens compensa. I més encara 
quan hi arribem amb una molt bona sintonia 
personal entre regidors i amb un tarannà molt 
similar: de ma estesa, de respecte, positiu i 
optimista. Tenim molt clar que la supèrbia, 
el classisme, l’arrogància i el populisme t’aïllen 
i nosaltres volem un govern fort que treballi 
per totes les persones de Tiana (les que ens 
han votat i les que no).
En aquest sentit hi ha dues fites imminents i 
molt importants pel poble: la primera és que el 
12 de març en Ple Extraordinari aprovarem els 
pressupostos municipals (per fi deixarem de 
tenir uns pressupostos prorrogats) i la segona 
és que abans de 60 dies us presentarem el 
Pla d’Actuació Municipal en què podreu veure 
reflectides les línies prioritàries, els objectius i les 
actuacions del govern en aquesta legislatura.

Seguim treballant pel poble i amb el poble, 
ara més forts i amb quatre mans més que 
sumen. Benvinguts Albert i Antonio, prepareu-
vos que hem de fer molta feina plegats!



SUMANT ESFORÇOS!
Fa 10 anys que l’Escola Municipal de Música 
i Dansa forma part de l’ACEM (Associació 
Catalana d’Escoles de Música). Durant aquests 
10 anys hem tingut l’oportunitat de participar en 
el 20è i el 25è aniversari de l’associació. Aquesta 
darrera celebració, el juny del 2018, va reunir a 
més de 5000 alumnes de tot Catalunya al RCDE 
Stadium de Cornellà.
Però potser la part més important és la tasca 
que es realitza en l’àmbit d’escoles. La nostra és 
la zona 1 (Vallès-Maresme) i els equips directius, 
ens trobem per compartir, contrastar, organitzar 
i sobretot per sumar esforços. És interessant 
veure que els teus problemes i reptes també són 
els problemes i reptes d’altres centres, i és una 
bona manera de millorar, i que el professorat 
intercanviï experiències.

Aquest curs farem tres trobades:

· 22 de març participarem amb el combo jove 
  al circuit de combos de Pineda.
· 18 d’abril a Sant Celoni, trobada d’alumnes 
  de bateria i percussió amb diferents tallers.
· 9 de maig “Bufiband”, trobada d’alumnes 
  de vent a Pineda de Mar. 
  L’oportunitat de tocar en una gran banda!

· Ja estem pensant per al curs vinent en acollir 
alguna de les trobades a Tiana!!!
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LA CREU ROJA A 
MONTGAT-TIANA INICIA 
UN NOU PROJECTE
Bon tracte i prevenció dels maltractaments 
a les persones grans.

El maltractament de les persones d’edat 
avançada és una problemàtica social que 
afecta la salut i als drets humans de milions 
de persones grans a tot el món. 

Des de la Creu Roja Montgat-Tiana hem 
engegat fa uns mesos el projecte per fomentar 
el bon tracte vers les persones grans. Per 
aconseguir els objectius treballem en diferents 
nivells d’actuació:

- Sensibilització de la societat. 
- Sensibilització interna a les persones
  treballadores i col·laboradores a la Creu Roja. 
- Sensibilització a persones grans.
- Intervenció en persones grans maltractades 
  i el seu entorn. 

En el marc de la sensibilització de la societat 
el passat 25 de febrer es va dur a terme una 
xerrada sobre aquest projecte a la Llar de 
Persones Grans on es van abordar els diversos 
tipus de maltractaments existents, la invisibilitat 
d’aquest problema, els factors de risc, senyals, 
símptomes per detectar el maltractament...

RENOVEM ELS NIVELLS  
DE LLUM ALS CARRERS 
DEL MUNICIPI 
El parc de llumeneres de l’enllumenat públic viari 
està composat per 2400 punts de llum, dels quals 
1900 són de descàrrega i 500 son de led. 
El contracte de manteniment que es va adjudicar 
el 2016 a SECE, una empresa de serveis energètics, 
contempla l’obligació de renovar els punts de 
llum equipats amb làmpades de descàrrega cada 
quatre anys.
Aquesta acció té com a finalitat evitar una 
disminució dels nivells lumínics als carrers 
motivat per l’envelliment de les làmpades. 
Els 1900 punts de llum objecte del canvi són els 
equipats amb làmpades de descàrrega halogenurs 
metàl·lics. La gamma de potències va dels 35 W 
als 150 W. Es preveu un termini de dos mesos 
i mig per executar els treballs de substitució 
de totes les làmpades.

PARTY GAME! VINE 
DISPOSAT A NO SEURE 
A LA CADIRA
La regidoria de cultura ha programat un 
espectacle participatiu per a tots els públics.

Sou bons en mímica? 
Sabeu dibuixar?
Canteu com els àngels? 
Com aneu de cultureta? 

Els nostres “perversament divertits” 
presentadors divideixen el públic en dos equips. 
Giren la gran ruleta i comença el joc! 
Això és ‘Party Game’! Sereu capaços de passar 
les proves més esbojarrades del nostre staff 
de ‘Party Game’?
Us imagineu tot el teatre jugant alhora?
No us ho perdeu el dissabte 28 de març 
a les 21.00 h a la Sala Albéniz.

S’INICIA EL PROCÉS DE LICITACIÓ DE LA GUINGUETA 
DEL PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL 

I DEL BAR DEL CASAL DE TIANA
El desembre de 2019 van acabar les concessions de la guingueta del parc i del bar del Casal de Tiana. 

El mes de març s’iniciarà el procés de licitació per a l’adjudicació del lloguer dels dos locals. 
Els interessats podran consultar les bases que es penjaran properament al web de l’Ajuntament 

o contactar amb la tècnica de promoció econòmica al següent correu: 
blancomg@tiana.cat
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AJUTS ECONÒMICS 
PER A ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS
L’Ajuntament, amb l’objectiu d’evitar l’exclusió 
per motius econòmics o de caràcter social 
d’infants i joves del nostre municipi donarà 
ajuts econòmics a les famílies amb recursos 
insuficients per fer front a les despeses que 
els representen les activitats extraescolars 
esportives, artístiques o de lleure. 

Aquests ajuts van destinats als infants i joves 
empadronats a Tiana, nascuts entre el 2002 
i el 2019 (ambdós inclosos). 

La quantia dels ajuts es determina per a cada 
família beneficiària segons la puntuació 
obtinguda per la renda i la unitat familiar. 

L’import de l’ajut s’abonarà a les entitats 
organitzadores un cop formalitzades les 
inscripcions per a la temporada 2019-2020. 

Durant el mes de març es farà l’abonament 
del 40% de l’import total de l’ajut i el 60% 
restant es realitzarà un cop justificades les 
assistències dels beneficiaris a les activitats 
i serveis què s’han matriculat. 

AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ
Com ja sabeu, la revista TIANA’T proposa un nou 
format i com diu la mateixa Alcaldessa en la seva 
presentació del número 1, gener 2020, “volem 
que sigui d’utilitat i interès per als tianencs i 
tianenques, de periodicitat mensual.”...

Per aquest motiu, la informació de les activitats 
de l’aula es veuran lligades a les diferents 
mensualitats on hi hagi activitat.

El dia 5 a les 18.30 h a la Sala Albéniz la pintora 
i escultora Mariona Millà ens aproparà a l’artista 
Frida Khalo i a tot el seu polèmic entorn. 

La majoria de socis i sòcies vàreu assistir i 
participar en l’assemblea general de l’aula. 
Fent-nos portaveus vostres volem agrair i donar 
les gràcies per la seva col·laboració, dedicació i 
ajut a Andrés Castilla, Rosa Gil i Montse Pastor, 
membres de la junta, que per motius personals, 
han decidit deixar els seus càrrecs. Així també, 
donem la benvinguda als socis que han acceptat 
formar part de la nova junta i que ens donaran tot 
el seu suport i saber, perquè les activitats de l’Aula 
d’Extensió Universitària Timó segueixin endavant.

La informació trimestral la trobareu als tríptics, 
a la pàgina web: tiny.cc/aeutimo
i al telèfon 686 17 40 06.

DONES, VI I POESIA
Per als més petits l’hora del conte estarà 
dedicada a les dones, amb els contes de la 
Nenadonavia de la Martha Escudero
(5 de març a les 18 h). Els lectors del Club del 
Gomet Vermell coneixeran un munt de dones 
que han fet història. 
 
Aquest mes estrenem el Club del Gomet Blau 
per a infants entre 5 i 6 anys. La Marta Jarque, 
la seva conductora, ha preparat una hora del 
conte especial, Poesia per als més petits 
(dia 19 a les 18 h).

I per celebrar el mes de la DOAlella proposem 
un taller infantil de pintura amb vi per a infants 
de 6 a 13 anys (dia 20 a les 18 h) i per als adults 
una tertúlia en què es parlarà de vi, 
de literatura, d’erotisme i de música des d’una 
mirada femenina i feminista (dia 13 a les 19 h).

I finalment no us oblideu que fins al 31 de 
març podeu participar al concurs d’Instagram 
DOAlella! 
Trobareu les bases a: 
http://biblioteca.tianat.cat/

8 M DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES
Al llarg del mes de març s’han organitzat una sèrie 
d’actes per tal de commemorar el dia 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones, per reivindicar la 
igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. 
En la programació d’enguany han col·laborat 
entitats com l’Agrupació Amics de la Sardana, 
la Llar de les persones grans, l’Escola Timó i els 
seus voluntaris, l’Escola de música i dansa, la 
Biblioteca Can Baratau, l’Escola Bressol municipal 
i fins i tot iniciatives privades. Tothom s’hi ha 
volgut sumar. Conta contes per a grans i petits/es, 
audicions musicals, un seguit d’actuacions musicals 
on les dones són les protagonistes i un espai per 
parlar de la nostra salut de criança i de la violència 
filio parental de la mà de la fundació Raíces.
Volem destacar el treball del col·lectiu Violets 
Barcelona, un curtmetratge ”Expectatives”, 
on veurem i escoltarem el testimoni de diferents 
generacions de dones tianenques i podrem 
visibilitzar el canvi de mentalitat de la societat, 
com l’educació rebuda pot condicionar de manera 
indirecta el com serà la vida de cada dona (llibertat 
i límits, aspiracions, etc). Convidarem a la reflexió: 
Què és ser una dona de veritat?
També volem aplaudir iniciatives com el Sopar de 
les Dones i el concert-espectacle que fa més de 
15 anys que organitzen l’Agrupació Amics de les 
Sardanes amb motiu d’aquesta diada, possiblement 
una de les activitats de caràcter feminista amb 
més trajectòria a Tiana.



DIUMENGE 1 
18.00 h Sala Albéniz
Espectacle familiar Bambolines: Planeta M. Art, 
a càrrec de Marcel Gros.

DIMARTS 3 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública.
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari.

DIMECRES 4 
De 17.00 h a 19.00 h Institut Thalassa 
Jornada de portes obertes. 
Més informació al T. 93 469 31 85.
18.30 h Escola d’adults Timó 
Xerrada: Que sabem de la nostra salut? 
Signes d’alerta, a càrrec de Carme Cantarell.

DIJOUS 5 
18.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora del conte especial Dia de la Dona: 
Els contes de la Nenadonavia, 
a càrrec de Marta Escudero. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 
18.30 h Sala Albéniz
Conferència: Frida Khalo, 
a càrrec de la pintora i escultora, Mariona Millà. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària.

DIVENDRES 6 
17.30 h Biblioteca Can Baratau  
Club de lectura infantil del gomet blau: 
En Pere sense por, a càrrec de Marta Jarque.
18.30 h Biblioteca Can Baratau 
Taller de postals per celebrar el Dia Internacional 
del Llibre Infantil. Més informació a la Biblioteca.

AGENDA MARÇ 2020

ELS DILLUNS
20.00h Plaça de la República 

Concentració i reivindicació 
per la llibertat dels presos 
i exiliats polítics catalans. 

Organitza: ANC Tiana 
i Òmnium Cultural.
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ELS 
DIMARTS
De 7.00h a 14.00h 

Plaça de la Vila  
Mercat setmanal. 

CONCURS 
INSTAGRAM
DO ALELLA
FINS AL 31 
DE MARÇ

Més informació 
a la Biblioteca.

EXPOSICIÓ
BIBLIOTECA

FINS AL 14 
DE MARÇ

Tot és en els llibres. 
Teresa Pamies. 

DISSABTE 7
07.00 h Punt de trobada: Poliesportiu
Esquiada familiar a Porté Puymorens. 
Més informació a: www.esquibusok.com
D’11.00 h a 13.30 h Visita comentada al Tramvia 
Tiana-Montgat, a càrrec de Frederic Corominas.
11.00 h Biblioteca Can Baratau
Taller de sabó fet amb oli. Cal inscripció prèvia. 
Més informació a la Biblioteca. 
Activitat dins del programa Millor que nou! 
19.00 h Sala Albéniz
Concert: La música dona, amb la Cobla Maricel. 
Organitza: Agrupació Amics de la Sardana de Tiana.
20.30 h Garden Tiana
Sopar de la dona i música de Dj Cooba. 
Informació i reserves al T. 685 95 32 65.

DIUMENGE 8 
17.30 h Espai Jove (L’Escorxador)  
Cinema en clau de gènere. 
Més informació a l’instagram: @espaijove_tiana 
18.00 h Sala Albéniz  
Acte Institucional del Dia de la Dona.

DIMECRES 11 
15.00 h Escola Tiziana
Jornada de portes obertes. 
Més informació al T. 93 465 54 64.
18.30 h Escola d’adults Timó 
Audició musical: Concert per a piano 
de Clara Schumann, a càrrec d’Eduard Ràfols.
19.30 h Sala d’exposicions del Casal 
Xerrada amb l’Elisenda Paluzie. 
Organitza: ANC Tiana.

DIJOUS 12 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club du livre: Un amour de Swann, de Marcel Proust. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente.

DIVENDRES 13 
De 9.00 h a 15.00 h Escola Lola Anglada 
Jornada de portes obertes. 
S’ha de demanar cita prèvia al T. 93 465 56 26.
17.30 h Biblioteca Can Baratau 
El club de lectura infantil el gomet vermell: 
Biografies femenines de la col·lecció Petita & 
Gran, a càrrec de Marianna Trichinni.
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Tertúlia: A les dones ens agrada més suau? 
Vi entre amigues. Cal inscripció prèvia. 
Activitat dins del programa Biblioteques amb DO.

DISSABTE 14 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: Estimulació musical per a infants, 
a càrrec d’Aina Camps. 
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.
17.30 h Espai Jove (L’escorxador) 
Taller de cuina. 
Més informació a l’instagram: @espaijove_tiana

DIUMENGE 15
19.00 h Can Riera
Cicle d’acords. Cicle de concerts de format petit: 
UAL·LA!. Quim Bigas. 
Organitza: Bandabòlit.

DIMARTS 17 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Xerrada: La Tiana de 1852 i la de 1927, 
a càrrec de Josep M. Toffoli.

DIMECRES 18 
09.30 h LLOC A CONFIRMAR 
Passejada a Montjuïc, a càrrec de Joan Lleonart. 
Informació i inscripcions a l’Escola d’adults Timó.
18.30 h Escola d’adults Timó 
Taller: Fotografies amb el mòbil, 
a càrrec d’Enric Terradas. 
19.00 h Espai Jove (L’escorxador) 
Xerrada: La violència filioparental. 
Cal inscripció prèvia: pij.tiana@tiana.cat

DIJOUS 19 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora del conte especial del Dia de la dona: 
Poesia per als més petits, a càrrec de Marta Jarque. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys.

DIVENDRES 20 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
Taller infantil: Pintura amb vi, 
a càrrec de Marta Arañó de Tinta i vi. 
Per a famílies amb infants de 6 a 13 anys. 
Més informació i inscripcions a la Biblioteca. 
Activitat dins dels programa Biblioteques amb DO.
21.00 h Sala Albéniz
Teatre: Un aire de família, 
d’Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri, 
a càrrec de la Societat Recreativa Nou Pins.

ELS DIMARTS
i DIJOUS

De 19.00h a 20.00h 
Parc de Can Puigcarbó

Activitat esportiva gratuïta, 
dirigida per Duet Sports 

Jordi Marí.

ELS 
DISSABTES
De 10.00h a 14.00h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

DISSABTE 21
De 10.00 h a 13.30 h Institut Tiana
Jornada de portes obertes. 
Xerrada informativa a les 12.00 h. 
Més informació al T. 93 395 17 19.
21.00 h Sala Albéniz
Teatre: Un aire de família, 
d’Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri, 
a càrrec de la Societat Recreativa Nou Pins. 

DIUMENGE 22 
11.00 h Plaça de la Vila  Trobada de Country.
18.00 h Sala Albéniz
Teatre: Un aire de família, 
d’Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri, 
a càrrec de la Societat Recreativa Nou Pins. 

DIMECRES 25 
18.30 h Escola d’adults Timó 
Conte espectacle: Jo, Janis Plath: 
el conte de les sabates vermelles, 
a càrrec d’Alba Duñó.

DIJOUS 26 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Book’s Club: The quiet american, 
de Graham Greene. Coordina: David Requena.

DIVENDRES 27 
09.30 h LLOC A CONFIRMAR 
Passejada a Montjuïc, a càrrec de Joan Lleonart. 
Informació i inscripcions a l’Escola d’adults Timó.
19.00 h Espai Jove (L’escorxador) 
Taller: Sol pèlvic i gimnàstica hipopressiva, 
a càrrec de Claire Royer i Fiorella Pérez. 
Més informació i inscripcions a pij.tiana@tiana.cat
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club de lectura: Joc d’atzar, de Slawomir Mrozek. 
Coordina: Toni Sala

DISSABTE 28 
11.00 h Biblioteca Can Baratau
Taller: Estalvis amb taps de suro. 
Més informació i inscripcions a la Biblioteca. 
Activitat dins del programa Millor que nou! 
17.30 h Espai Jove (L’escorxador) 
Torneig FIFA 20. 
Més informació a l’instagram: @espaijove_tiana
21.00 h Sala Albéniz
Teatre: Party game. Informació: www.tiana.cat

DIUMENGE 29 
De 10.30 h a 14.00 h Obrador Melmelària 
(C. Sant Isidre, 13B) 
Taller de maduixes amb dinar degustació. 
Info: melmelaria@gmail.com o al T. 654 10 64 65
12.00 h Sortida Camí dalt d’Alella
Tres Tombs. Informació: www.tiana.cat 
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UNA NOVA PLANTADA 
POPULAR AL PARC 
DE LES OLORS, MÉS 
PARTICIPATIVA QUE MAI
Ja fa més de 20 anys, que a Tiana es fa la 
plantada popular. Inicialment l’objectiu era 
reforestar i recuperar el medi natural de la 
Serralada de Marina. Fa quatre anys, desprès 
d’un estudi realitzat als espais on s’havien dut a 
terme diferents accions de la plantada popular 
es conclou que la zona està recuperada. 
Vist aquest informe i a partir de les propostes del 
Consell de Medi Ambient, la plantada s’orienta 
a l’entorn urbà, limítrof amb el parc forestal. 
Tot i el canvi d’entorn, no deixa de ser un acte 
familiar de sensibilització i educació ambiental 
on tothom que vol hi col·labora replantant 
espècies autòctones de la zona, i participant 
a les activitats que s’organitzen. A les darreres 
edicions l’objectiu és que una zona de pineda 
esdevingui un lloc on plantes aromàtiques i 
autòctones de la zona siguin les protagonistes, 
creant i divulgant un espai que convidi al 
despertar dels sentits.

El repte es va plantejar a la zona de la Ronda 
Ernest Lluch. Es pretenia recuperar i posar 
en valor una zona de pineda convertint-la 
en un espai on les plantes aromàtiques i 
autòctones de la zona mediterrània fossin 
les protagonistes. 

Durant aquests 4 anys s’ha continuat recuperant 
aquest espai posant en valor la vegetació 
existent i donant-lo a conèixer a tots els veïns 
i veïnes. Com cada any durant la jornada de 
la plantada podrem gaudir d’un matí ple 
d’activitats, tallers com construcció de caixes 
niu, bosses d’olors, explicacions sobre les 
diferents plantes, música en directe...

L’Institut Tiana també es suma a la plantada 
popular amb el projecte d’Aprenentatge i Servei 
(APS). Els APS són una proposta educativa 
que combina processos d’aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un sol projecte en el 
qual els nois i noies es formen tot treballant 
sobre necessitats reals de l’entorn amb 
l’objectiu de millorar-lo. Així doncs podrem 
comptar amb 25 alumnes de 3r d’ESO que 
col·laboraran directament en la preparació i el 
desenvolupament de la plantada en diferents 
àmbits, foment de la biodiversitat, flora, 
activitats d’educació ambiental, comunicació 
i xarxes socials o gestió de l’espai.

No ho oblidis, anota la data a l’agenda: 
diumenge dia 29 de març a partir de les 10.30 h 
i fins les 14 h acosta’t i col·labora a la creació 
d’aquest espai de les olors de Tiana, planta 
i gaudeix d’un matí ple d’activitats.

Jornada organitzada des de l’Ajuntament amb 
la col·laboració del Consell de medi ambient i 
sostenibilitat, el Parc de la Serralada de Marina, 
l’ADF la Conreria, Grup d’Astronomia de Tiana, 
el Grup Ecologista de Montcerdà ACER, el Jardí 
Secret, Tiana cultiva les seves llavors, Econimbus, 
Institut Tiana, entre d’altres.

Si vols ser voluntari ambiental i t’interessen 
les activitats sobre el medi ambient, col·labora 
amb nosaltres per conservar l’entorn natural 
de Tiana. Per a més informació, adreça’t a: 
mediambientiana@gmail.com. 
També pots trobar-nos via facebook, fes-te amic 
de la pàgina de Medi ambient: 
https://www.facebook.com/mediambient.tiana 
posa “M’agrada” i comparteix els continguts que 
publiquem a la pàgina de MediambienTiana. 

També pots fer-nos arribar informació i imatges 
de les activitats que realitzem per generar 
nous post al Facebook o, publicar-la 
directament al teu perfil i fes-nos arribar 
els enllaços per compartir-los. 

PARTICIPA
PRESSUPOSTOSPARTICIPATIUS

2020
COM ES PODEN 
PRESENTAR LES 
PROPOSTES?
Les propostes es podran presentar per instància 
acompanyada del formulari que estarà 
disponible al web municipal o de manera 
presencial a la recepció de l’Ajuntament.

CRITERIS QUE HAN DE 
COMPLIR LES PROPOSTES 
PRESENTADES
1. Han de ser competència de l’Ajuntament.
2. Han de ser una inversió.
3. Han de ser viables tècnicament, han de 
complir la normativa vigent que les reguli, 
segons la temàtica de la proposta.
4. No poden tenir un cost superior al total 
destinat al procés (100.000 €).
5. Han de ser concretes i avaluables 
econòmicament.
6. Les propostes presentades no poden 
comprometre exercicis pressupostaris futurs, en 
quant a despesa (no es refereix a manteniment) 
i s’han de poder executar dins de l’any 2021.
7. Han de ser propostes que no provoquin 
exclusió social i han de ser igualitàries des d’un 
punt de vista de gènere.
8. Han de ser propostes sostenibles i amb visió 
de poble i interès general.
9. Les propostes que es proposin no poden ser: 
actuacions de manteniment que ja s’estiguin 
duent a terme, despeses obligatòries per part de 
l’Ajuntament, plans d’ajuts ja existents, ni poden 
fer referència a subvencions que s’atorguen.

IMPORT A DESTINAR 
100.000 €
FASE 1
Difusió del procés de participació ciutadana
generació de propostes del 19 de febrer 
al 31 de març. Qui pot participar?
· Qualsevol persona empadronada a tiana, a  
  partir de 16 anys, complerts abans de la data 
  del decret de la convocatòria.
· Les entitats inscrites al Registre d’Entitats 
  i Associacions de Tiana.
· Empreses i comerços ubicats a Tiana.
· Els partits polítics, coalicions d’electors o  
  agrupacions d’electors no podran presentar  
  propostes dins d’aquest procés.

FASE 2
Validació de propostes
De l’1 d’abril al 31 de maig. 
La Comissió Tècnica valorarà la viabilitat de les 
propostes i un cop validades s’exposaran al públic.

FASE 3
Exposició de les propostes
De l’1 de juny al 14 de setembre.

FASE 4
Votacions
Del 15 de setembre al 31 d’octubre.

PUNTS INFORMATIUS DEL PROCÉS 
SESSIONS INFORMATIVES

 25 DE FEBRER:  Mercat no sedentari I de 9.00 H a 14.00 H.
 27 DE FEBRER:  Virreina (local social de la Virreina) I de 18.00 H a 19.00 H.
 28 DE FEBRER:  Antic camp de futbol vell / Ciutadella I de 16.30 H a 18.00 H.
  Casal I de 18.30 H a 20.00 H.
 29 DE FEBRER:  Fira dels dissabtes I de 9.00 H a 14 H.
 4 DE MARÇ:  Pavelló Municipal I de 18.30 H a 20.00 H.
 5 DE MARÇ:  Escola d’adults Timó I de 18.00 H a 19.30 H.
 10 DE MARÇ:  Casal d’avis I de 18.00 H a 19.00 H.
 13 DE MARÇ:  Can Gaietà I de 16.30 H a 18.0 H.
  Les Costes I de 17.30 H a 19.00 H.
 14 DE MARÇ:  Vessants I de 17.30 H a 19.00 H.

IMPLICA’T
La comissió de garanties és un òrgan de participació 
informatiu i consultiu. 
La seva tasca principal serà fer el seguiment del 
Procés Participatiu i de l’execució dels projectes dels 
Pressupostos Participatius fins la seva finalització.
Si en vols formar part posa’t en contacte amb 
nosaltres: tiana.participa@tiana.cat
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SOM POBLE

Compromís. Els regidors i regidores de Junts per 
Tiana estem més compromesos que mai a impulsar 
un nou cicle polític de progrés, ecologisme i 
feminisme a Tiana, que vetlli per la qualitat de vida i 
la igualtat d’oportunitats dels tianencs i tianenques 
d’ara i de les generacions futures. Un poble valent, 
viu i verd. Una gestió més eficient. L’educació i la 
cultura com a motor de transformació. Amb respecte 
pels nostres orígens. Que miri al futur. Que reculli la 
voluntat de regeneració democràtica representada 
en l’agrupació d’electors i electores guanyadora de 
les eleccions municipals. No defallirem. 
Seguirem. Amb una mica de perspectiva, algú 
analitzarà el programa de Junts per Tiana del 2015 
i veurà com els nous temes que plantejàvem estan 
marcant l’agenda política d’aquests anys. Amb 
una mica de perspectiva, algú veurà com els vots 
populars han recompensat la il·lusió i les hores i hores 
de feina amb què un gran grup de gent, divers i 
transversal, hem imaginat els últims 6 anys un poble 
millor. I algú, amb serenitat i lligant caps, potser 
entendrà què és el que ha passat els últims mesos 
a Tiana. El pacte a 3 per a la investidura entre ERC, 
PSC i JxCat, culminat ara amb l’entrada dels regidors 
del PSC al govern, s’explica per una confluència 
d’interessos individuals i un intent de la segona 
força política de barrar el pas a un projecte popular 
guanyador. La lluita (i les argúcies) per l’hegemonia 
del país (ho veiem cada dia a escala catalana) 
també es juguen a escala local. 
Empoderem-nos. El que ha passat aquests últims 
dies preferim veure-ho com una oportunitat per 
sacsejar-nos tots una mica i obrir un debat polític de 
fons sobre com som, com volem ser i quines eines 
tenim per arribar allà on volem. Reclamem un poble 
viu, també des del punt de vista de la participació 
ciutadana. Necessitem partits forts, amb sistemes de 
contrapesos interns eficients. El poble viu, empoderat. 
Als anys 80 i als 90 i als 2000 hi havia un xup-xup 
frenètic. Els grans partits bullien de militants, tenien 
local social i es parlava de política. Empoderem-nos. 
Si no canviem això, el destí del nostre poble estarà en 
mans del reduït grup d’electes i de la seva condició 
humana, amb ambicions legítimes, però allunyades 
algunes de l’interès general o de tot sentit comú. 
Si algú del poble sent aquest neguit, que s’afiliï a 
les sigles que millor el representin, que s’impliqui i 
participi per millorar els instruments democràtics de 
transformació. El poble viu necessita més que mai 
gent compromesa amb el poble. Menys House of 
Cards, menys jugades mestres i més Política.
junts@juntstiana.cat  
Donacions: ES38 1491 0001 2321 7211 0526

DES DE LA RESPONSABILITAT

Si d’una cosa estem legítimament orgullosos 
els socialistes tianencs és del nostre sentit de la 
responsabilitat. En tots els àmbits en què hem 
actuat ho hem deixat ben palès i, per la seva 
transcendència, en els més de quaranta anys, que 
hem tingut presència a l’Ajuntament, en vint-i-un 
dels quals Tiana ha tingut un alcalde o alcaldessa 
socialista. No cansarem ara amb un llistat de les 
nostres actuacions, simplement perquè qualsevol 
persona pot constatar-la per ella mateixa. 

Hem tingut sempre l’interès del poble com únic 
objectiu, per la molt elemental raó que és per 
això que ens van votar.

Certament, les darreres eleccions municipals van 
donar uns resultats inèdits. De vuit llistes que 
es van presentar, únicament quatre van obtenir 
regidors. i cal recordar aquí que en el mandat 
anterior van tenir presència a l’Ajuntament les sis 
llistes que es van presentar. Malgrat haver obtingut 
uns resultats menors dels esperats, un fet era 
indiscutible: érem els socialistes el que decidíem 
qui seria l’alcalde o alcaldessa i això va obrir un 
debat democràtic entre nosaltres i finalment, 
sense escoltar els cants de sirena que hi va 
haver, pensant únicament en l’interès del poble 
i no en el nostre, vàrem decantar la balança, 
facilitant que, per primera vegada, l’alcaldia fos 
ocupada per ERC, sense esperar ni demanar 
res a canvi i disposats a exercir una oposició 
constructiva i, com sempre, responsable.

Tanmateix, els mesos transcorreguts des de 
les eleccions han donat pas a una situació no 
desitjable al nostre Ajuntament, el qual no 
disposa, a hores d’ara d’un pressupost aprovat, 
i novament i des de la responsabilitat hem cregut 
que calia enfortir el govern municipal amb una 
majoria suficient i estable, arribant a un acord 
amb ERC. El grup municipal ha optat per aquesta 
alternativa, entre altres raons, per la coincidència 
programàtica, per coherència amb el nostre 
vot per a la formació de govern i perquè estem 
convençuts que és la millor solució per a Tiana. 

Encetem doncs, amb il·lusió una nova etapa 
amb responsabilitats de govern des del 
convenciment que el mateix escrupolós 
respecte que hem mantingut sempre per 
tots els vilatans, pensin com pensin, tindrà 
continuïtat per tot l’equip de govern.

tiana’t

UN ACORD D’ESTABILITAT

El passat 19 de febrer va tenir lloc l’acte de 
signatura entre ERC- Tiana i el Grup Municipal 
del PSC Tiana, per rubricar el pacte municipalista 
de progrés que suposa la incorporació dels dos 
regidors del PSC, Albert Sales i Antonio Sánchez 
a l’equip de Govern, juntament amb el grup 
de Junts per Catalunya. 

Amb la signatura d’aquest compromís, es 
configura un govern estable mitjançant 
una majoria qualificada que permetrà tirar 
endavant els projectes cabdals per a Tiana 
que fins ara estaven sobre la taula.

Una de les condicions que des d’ERC vam 
plantejar des del primer minut era l’aprovació 
dels nous pressupostos (que tindrà lloc 
previsiblement el proper 12 de març) i l’aprovació 
del Pla d’Actuació Municipal (PAM) dins d’un 
termini no superior als 60 dies per aprovar-lo. 
Des del primer dia que vam formar govern 
hem sigut conscients que estàvem en minoria 
i que no seria fàcil treballar i tirar endavant els 
projectes. Amb la no aprovació dels pressupostos 
i l’amenaça constant d’una moció de censura 
promoguda pel principal grup de l’oposició 
sobre la taula vam començar les negociacions 
que ens han portat a aquest acord del qual 
estem molt satisfets, ja que ens dóna capacitat 
de treballar, liderar un executiu estable i seguir 
aplicant el nostre projecte de poble, comptant 
amb un ampli suport del consistori.
Les grans majories ja fa temps que s’han acabat 
a Tiana i l’obligació de qualsevol força política, 
sobretot de les que compten amb un suport 
més ampli i opten a l’alcaldia, és arribar a acords 
i treballar amb forces d’altres colors. Des d’ERC 
Tiana sempre hem tingut aquesta actitud a 
l’hora de participar en la governabilitat del 
poble i veiem com una oportunitat liderar per 
primer cop un govern en coalició de tres partits, 
una oportunitat d’aprendre els uns dels altres, 
fer-nos més flexibles i dialogar. La pluralitat, 
juntament amb la participació ciutadana, seran 
les marques d’aquest mandat. 
Com ja rubrica l’acord s’intentarà prendre les 
decisions per consens tot i que pel que fa als 
temes que no siguin estrictament municipals 
es disposarà de llibertat de vot personal.
Comencem així una etapa positiva per Tiana i 
per la gent, treballarem per defensar les idees de 
tothom i no excloure-hi a ningú, sempre amb la 
mà estesa, els ulls oberts i escoltant a tothom.

INICIEM LA RESTAURACIÓ 
DEL PATRIMONI MUNICIPAL 
DE TIANA

Seguint amb la voluntat d’aquest govern 
d’actuar amb total transparència i fomentant 
la participació, dimarts 11 de febrer es va 
reunir la Comissió de Cultura de Tiana, 
amb representació de les entitats cíviques i 
culturals del poble així com dels partits polítics. 
Aquesta Comissió de Cultura, que feia anys 
que no es reunia, s’ha convocat amb voluntat 
de continuïtat, per compartir opinions, per 
participar en la presa de decisions, per canalitzar 
iniciatives, per coordinar projectes i per donar  
suport a totes les entitats.
Es van tractar diversos temes, com l’arranjament 
de la Sala Albéniz i vam tenir ocasió de conèixer 
de primera mà les propostes per substituir els  
seients, actualment ben malmesos, els projectes 
per instal·lar refrigeració, calefacció i internet 
propi a la Sala. Es van donar opinions, es van fer  
suggeriments i es van demanar els aclariments  
que les diverses entitats van considerar oportuns.  
Celebrem que una obra tan important per 
al poble i que tindrà un cost considerable es 
desenvolupi amb tanta participació i consens.
Som conscients que és un repte d’aquest 
Ajuntament poder oferir al nostre poble espais 
polivalents i adequats per tirar endavant 
iniciatives culturals. Tenim la casa de La 
Palmera, però cal refer-la del tot per dins. 
Tenim la casa de La Delfina, molt maca de fora 
però tampoc podem utilitzar-la perquè també 
s’ha deixat malmetre per dins i no és segura. 
Tenim Can Riera, però com que no hi ha lavabo en 
podem fer poc ús, a més de necessitar reformes 
interiors. També tenim el Poliesportiu, però les 
normatives de seguretat no ens permeten fer-hi 
actes massius, atès que caldria fer unes sortides 
d’emergència més grans i aquestes tenen un cost 
aproximat d’uns 65.000 euros.
Hem prioritzat iniciar la restauració i millora del  
patrimoni municipal per la Sala Albéniz, atès que 
és l’espai més utilitzat per les entitats. 
També informem que volem aprofitar aquesta 
revista per informar que La Colla de Gegants de 
Tiana necessita més voluntaris, fem una crida 
i emplacem els joves a contactar amb aquesta 
Colla o amb la Regidoria de Cultura. També us 
comuniquem que ja s’ha creat a Tiana una 
Associació d’amics del Cinema.
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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 MARÇ 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
MAQUA

2 3 4 5 6 7 8
BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

9 10 11 12 13 14 15
TOURÍS CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA TOURÍS TOURÍS

16 17 18 19 20 21 22
CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU CAPDEVILA CAPDEVILA

23 24 25 26 27 28 29
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS MAQUA CIRICI

30 31
ESPINÀS MAQUA

Farmàcia TOURÍS  Rambla del Turó, 10 · Montgat · T: 93 469 00 45
Farmàcia CAPDEVILA  Passeig de la Vilesa, 8 · Tiana · T: 93 465 53 02
Farmàcia CIRICI  C. Riera Sant Jordi, 14 · Montgat · T: 93 469 11 87
Farmàcia ESPINÀS  Camí Ral, 3 · Montgat · T: 93 469 17 50
Farmàcia MAQUA  C. Lola Anglada, 30 · Tiana · T: 93 395 27 06
Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56 · Montgat · T: 93 469 08 86

En cas d’urgència de 21.00 h a 9.00 h del matí, dirigir-se a la farmàcia de 24 h a Badalona:
Farmàcia VIAYNA · Av. President Companys, 45-49 · Tel: 93 384 08 02

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 4 MARÇ
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 11 MARÇ
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 18 MARÇ
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 MARÇ
De 16.00 h a 17.50 h C. Matas 
/ C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h Pg. Vilesa 
/ C. Joaquima Vedruna 

TIANA
MEDI 
AMBIENT

Deixalleria Municipal · Av. Eduard Fontseré, s/n · Tel: 93 395 35 88
Oficina d’informació Ambiental 93 395 51 07 · mediambient.tiana@tiana.cat

14 15

· 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
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