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somcomerç
KEBAB TIANA
Avinguda Ciutadella, 4

T. 689 690 705 / 93 519 15 58
De dilluns a diumenge 

de 12 h a 23 h.

Ja fa tres anys que l’Imram va obrir 
el Kebab Tiana. En aquest local, 

situat al número 4 de l’Avinguda 
Ciutadella, podreu gaudir de la seva 
especialitat, la cuina Döner Kebab. 
Els seus productes més venuts són 
els clàssics de la cuina tradicional 

turca: Pita, Dürum, Falafel o Samoses, 
entre d’altres. Però la seva carta és 

àmplia i per a tots els gustos i també 
s’ofereixen entrepans, tapes o pizzes.

El kebab Tiana disposa de servei a 
domicili i fa repartiment arreu de 

Tiana, així com a municipis propers 
com el Masnou, Badalona i la 

urbanització del Mas Ram. Podeu 
consultar la seva web 

www.kebabtiana.com 
on hi trobareu la carta i totes 

les ofertes i promocions de les 
quals disposen. 

Si vols posar la teva parada 
al mercat de dimarts, 

vine a l’Ajuntament i pregunta per 
la tècnica de Promoció Econòmica 
o mitjançant correu electrònic a: 

blancomg@tiana.cat

Més de 900 noies i nois de Primària, Secundària 
i Batxillerat i, més d’una centena d’infants d’Educació 
Infantil, han començat aquest setembre el curs escolar 
2020/21 a Tiana. Fa goig tornar a sentir les veus, les 
rialles i les corredisses pels carrers del poble. Aquest 
so és sinònim de vida, de futur, de força, d’energia... 
I, ara més que mai, aquests atributs són més valorats 
que mai. Ens ha tocat viure un temps d’incertesa i 
contenció, un temps marcat per la pandèmia de la 
Covid-19, per les seves prevencions i conseqüències, 
un temps diferent que ens interpel·la a tots i que ens 
demana que hi sapiguem conviure, que ens hi adaptem.

Adaptar-s’hi i conviure-hi vol dir ser prou madurs 
per adoptar les mesures de prevenció i seguretat 
necessàries per posar molt difícil els rebrots del virus. 
A nivell individual però també col·lectiu. El Govern de 
Tiana conjuntament amb els tècnics de l’Ajuntament, 
la Policia Local, el Cap, les escoles i les famílies, 
ha treballat de valent per adaptar les entrades i 
sortides dels centres educatius a les recomanacions 
de les autoritats sanitàries del país: minimitzar els 
contactes, fer grups estables de classe i vetllar pel 
seu compliment.

I, la veritat, us puc dir que a nivell general estem satisfets 
del comportament de tots plegats. Sé que és difícil dur 
tot el dia la mascareta, mantenir la distància social i fer 
la neteja de mans sovint, però és imprescindible. 
Ho hem de fer. No perquè ho diguin les administracions 
i les autoritats sanitàries, ho hem de fer perquè va en 
benefici de la nostra salut i de la salut de les persones 
que estimem.

Els sanitaris parlen del risc de rebrot aquesta tardor. 
Només cal mirar el nostre entorn per veure com estan 
les coses. Per això és tan important no relaxar-se. 
Us demano que fem les coses bé, individualment i 
de forma col·lectiva. La Covid conviu amb nosaltres i 
només hi ha un secret per minimitzar els seus efectes, 
ser responsables i fer el que toca. Va, fem-ho plegats!   

Marta Martorell Camps, Alcaldessa de Tiana

La nostra cita és a les 10 del matí a la Plaça de la 
Vila, la mateixa on hi ha l’Ajuntament del que ell 
en va ser alcalde durant 12 anys, 3 legislatures. 
Hi arriba 5 minuts abans de l’hora. 

Convenim que un bon lloc per la conversa 
podrien ser els bancs que hi ha davant de la 
Biblioteca Can Baratau. De camí, ens explica que 
aquesta vida com a escriptor, per ell és la que en 
fa sis i que l’està vivint amb molta il·lusió perquè 
l’escriptura l’ha acompanyat des de sempre. 

Un cop asseguts al banc, obre una vella però ben 
conservada cartera negra del Consell Comarcal 
del Maresme i del seu interior treu un exemplar 
de “Los colores del último puerto” (ens diu que 
ja està treballant en l’edició en català).

“Aquesta és una novel·la que reflexiona sobre 
la mort però que sobretot parla de la vida i de 
la intensitat amb la que la vivim”. 
Vallespinós i l’investigador protagonista de la 
novel·la ens fan viatjar i viure una aventura on 
trobem gastronomia, nàutica, ciència, amistat, 
ecologia, sexe, política (o el desengany per ella) 
i amor. Un amor que acaba sent la taula de 
salvació per al protagonista.
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Li demanem com d’autobiogràfica és la novel·la i ens 
confessa que “en un primer treball literari tothom 
acaba escrivint d’allò del que hi entén una mica”. A la 
pregunta de si trobarem alguna referència a Tiana en la 
història, l’ex alcalde és ràpid i taxatiu: “No. Tiana no. 
A la novel·la hi ha molt de la meva segona vida, quan 
feia d’investigador científic i professor universitari”. 

Després d’una estona de conversa, ens queda claríssim 
que té ganes del cara a cara amb 
els seus lectors: “m’agraden molt les crítiques 
i estic desitjant la crítica sincera que em faci 
escriure millor. Tinc 70 anys i penso seguir escrivint. 
Tinc pressa!”.

Per acabar li demanem si ja treballa en la seva segona 
novel·la i ens diu que sí, que és completament 
diferent a la primera i que està situada a la Guerra 
Civil Espanyola, de fet ens diu que es podrà anunciar 
de la següent manera: “Arturo Pérez-Reverte ha 
publicat una bona novel·la sobre la Guerra Civil 
però Vallespinós ha fet la millor novel·la sobre 
la Guerra Civil”.

“Los colores del último Puerto” està publicada 
per Caligrama i la podeu trobar a l’Estanc Arimany de 
Montgat (davant de l’estació de la Renfe) i a Amazon.

FERRAN VALLESPINÓS RIERA, 
EX ALCALDE DE TIANA 
I ESCRIPTOR
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CARDIOPROTEGIM TIANA
Les malalties cardiovasculars són la principal 
causa de mort a Espanya, a Catalunya son més 
de 3.000 persones les que pateixen mort sobtada 
cada any. Són en la seva majoria imprevisibles, 
poden afectar a qualsevol persona i a qualsevol 
lloc, produint-se la majoria d’elles fora de 
l’entorn hospitalari.

El temps de resposta de l’ambulància és 
determinant, ja que només disposa de 10 minuts 
per actuar i cada minut de retard, incideix en 
un 10% menys de probabilitat de supervivència, 
per tot això, només un 5% dels afectats 
ho aconsegueixen.

PER QUÈ UN DESFIBRIL·LADOR?

El cor bombeja una mitja de 4,7 litres de sang 
per minut i disposa d’un marcapassos natural 
que envia senyals elèctrics marcant el ritme 
del batec cardíac. Aquests senyals elèctrics, 
mantenen un ritme continu de 60 o 80 batecs 
per minut en estat de repòs.

L’activitat elèctrica del cor pot tornar-se tant 
erràtica, que acabi per no bombar sang. Aquesta 
situació és coneguda com Aturada Cardíaca.

L’aturada cardíaca es produeix sense previ avís, 
sent imprescindible una reanimació immediata, 
així com una descàrrega elèctrica que arribi al cor 
per parar l’activitat elèctrica erràtica, permetent 
al cor recuperar el seu ritme normal.
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L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ 
US INFORMA 
Reprenem les conferències!!
La crisi sanitària d’enguany ens ha modificat 
la nostra manera de fer i actuar, en els diversos 
aspectes i facetes de la nostra vida quotidiana, 
però entenent i comprenent la nova manera 
d’actuar i de trobar-nos (amb mascareta, distància, 
ús d’hidrogels...), la junta de l’Aula creu oportú 
reprendre les conferències programades.

En la revista anterior, la del mes de setembre ja 
us explicàvem que la Sala Albéniz està tancada 
per reformes i que les conferències que hi solem fer 
no seran possibles en aquest trimestre. Comptem 
amb la sala Pau Casals de la biblioteca de Montgat.
Així, el dia 8 d’octubre rebrem a Rafel Nadal que 
ens parlarà d‘una de les seves darreres novel·les: 
“El fill de l’italià” i el 22 d’octubre la geologia ens 
obrirà les portes al tema “La importància dels 
minerals al llarg de la història “a càrrec de Marc 
Campeny, doctor en ciències de la terra. 
L’horari, de les conferències, com sempre, 
a les 18.30 h.

Estem contents d’estar de nou amb tots vosaltres 
AMB TOTA LA CURA DEL MÓN!!!
Podeu consultar la programació del trimestre 
vinent a la web: tiny.cc /aeutimo
Telèfon: 686 17 40 06
Per fer-vos socis envieu un e-mail a: 
aulauniversitariatimo@gmail.com

POLIS POÈTICA 
A RITME DE RAP
Enguany, dins dels actes de la Polis Poètica, 
Òmnium Cultural Tiana ha programat un taller 
de rap per a joves d’entre 10 i 16 anys. 

Aquesta proposta, de l’escola itinerant 
Versembrant, pretén fomentar la consciència 
crítica dels joves a través de l’art urbà i el hip-hop. 
En aquest taller, els joves potencien la 
creativitat i reflexionen críticament sobre 
situacions de discriminació com ara el 
masclisme, l’homofòbia, el racisme o l’auge 
de l’extrema dreta, alhora que es treballen 
d’altres temàtiques del seu interès i influència.

Lamentablement, els equips d’emergència 
que disposen de desfibril·ladors, no sempre 
estàn disponibles en els primers minuts d’una 
aturada cardíaca. Diversos estudis científics 
han demostrat la gran efectivitat de l’atenció 
prematura del desfibril·lador per part del 
personal no sanitari. 

QUE ÉS UN DESFIBRIL·LADOR EXTERN?

Els desfibril·ladors semiautomàtics externs són 
petites unitats electròniques portàtils, capaces 
d’analitzar el ritme cardíac i identificar aquells 
ritmes que han de ser tractats mitjançant una 
descàrrega elèctrica (el més habitual, 
la fibril·lació ventricular). Consten d’una guía 
acústica per indicar les passes a seguir per la 
persona que els hagi d’assistir. 
Aquests desfibril·ladors són fàcilment utilitzables 
per persones sense coneixements mèdics. 

Si tenim extintors per apagar incendis perquè 
no tenim desfibril·ladors en cas d’una aturada 
cardíaca. 

POT ARRIBAR A CAUSAR ALGUN DANY 
SI S’UTILITZA EN SITUACIONS ON NO 
ÉS NECESSARI?

Un desfibril·lador extern només s’activa si el 
ritme cardíac ha de ser tractat mitjançant una 
descàrrega elèctrica. En cas de desmai 
i altres situacions confuses el desfibril·lador 
no s’activarà. 

QUE POTS FER EN SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA PER AJUDAR?

Si hi ha una emergència, s’ha de seguir 
el següent protocol:

1. Acostar-se a la víctima sempre que 
   sigui segur.
2. Comprovar l’estat de consciència de la víctima.
3. Demanar ajuda.
4. Comprovar la respiració de la víctima.
5. Si respira: col·locar a la víctima de costat
    i trucar al 112.
6. Si no respira: Trucar al 112, buscar un  
    desfibril·lador i utilitzar-lo seguint 
    les instruccions.

Dia: 18 d’octubre a les 11.30 h.
Durada: 90 minuts.

Lloc: Jardinets Lola Anglada, 
davant de la Biblioteca Can Baratau.

*Mesures prevenció COVID-19.



TENIR GOS, 
UNA GRAN 
RESPONSABILITAT

Molts veïns i veïnes gaudeixen de la companyia 
de tenir gos. Tenir una mascota suposa adquirir 
una responsabilitat. Els animals de companyia 
proporcionen molts beneficis als seus propietaris 
i propietàries. Ara bé, tenir un animal de 
companyia també exigeix complir un seguit 
de compromisos, tant amb l’animal com amb 
la societat. Aquesta doble responsabilitat és el 
que es coneix per tinença responsable. 

És obligatori identificar-lo amb un xip homologat 
en qualsevol de les modalitats que existeixen, ja 
que en cas de pèrdua de l’animal ens pugui ser 
més fàcil poder-lo recuperar.
També cal portar-lo sempre lligat amb una 
corretja quan el passegem pels carrers o espais 
públics i disposar d’una acreditació en cas 
de tenir un gos potencialment perillós.

Una de les problemàtiques lligada als gossos 
son els excrements i orins a les vies i places 
públiques. És responsabilitat i obligació dels 
propietaris recollir-ne els excrements. 

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
s’han instal·lat diverses papereres amb dispensador 
de bosses per a la recollida d’excrements de 
gossos als espais públics. Aquestes bosses són 
compostables i exclusivament per recollir els 
excrements d’animals i no són aptes per a 
ús alimentari. 

Segons l’ordenança municipal sobre tinença 
d’animals de companyia i referent a l’article 
27, embrutar les vies públiques i qualsevol lloc 
destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb 
deposicions fecals de gossos està tipificat amb 
sancions d’entre 100 i 400€.

Existeix també un espai destinat exclusivament 
a l’esbarjo per a gossos a la Riera de Tiana 
on els seus propietaris poden socialitzar les 
seves mascotes. 

Gaudir d’una Tiana més neta és responsabilitat 
de tots.
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Fa més de vint anys que a Tiana treballem 
per millorar el servei de recollida de residus 
i neteja viària, implantant tecnologia que permet 
fer seguiment dels itineraris dels camions de 
recollida i de la participació dels veïns i veïnes, 
sistemes de subjecció de cubells per comunitats 
per poder tenir més endreçats els carrers, retirada 
de les àrees d’emergència amb la instal·lació 
d’una nova àrea amb obertura mitjançant targeta, 
posada en funcionament d’una app de servei 
per tal de poder comunicar incidències, sol·licitar 
serveis o fer seguiment de la nostra participació. 

Totes aquestes millores s’han associat a 
descomptes en la taxa de residus de Tiana i amb 
la taxa metropolitana de residus de manera que 
si ensenyem la targeta quan visitem la deixalleria 
paguem menys de taxa i menys en el rebut 
de l’aigua.

Hem realitzat múltiples campanyes, entorn la 
recollida de residus i entorn l’abandonament 
de bosses sense seleccionar a les papereres 
de carrer o al costat dels contenidors, com 
fer-ho bé, distribució de cubells ventilats, posada 
en funcionament de la tecnologia i distribució 
dels nous cubells amb xip, campanya de retirada 
d’àrees d’emergència i distribució de la nova 
targeta de la deixalleria per l’obertura de la nova 
àrea de contenidors intel·ligents...

Continuem essent, com ja fa més de quinze anys, 
el municipi de l’àrea metropolitana amb l’índex 
més gran de recollida selectiva arribant a assolir 
el passat 2019 més del 80%. Malgrat aquests bons 
resultats, cal seguir treballant per mantenir-los 
i millorar-los, i animar aquells veïns i veïnes que 
encara no ho fan a separar els residus de manera 
correcta a les seves llars.

Tot i aquests alts índexs de recollida de residus, 
encara hi ha veïns que abandonen bosses 
amb residus sense seleccionar al costat dels 
contenidors o a les papereres de carrer. Això a 
més de suposar un sobre cost per al servei de neteja 
viària, genera brutícia al carrer i fa que el poble 
sembli brut. Com diu aquella famosa frase: no és 
més net qui més neteja sinó qui menys embruta. 
Selecciona correctament els residus i diposita’ls 
dins del contenidor corresponent. L’ordenança de 
convivència ciutadana regula les sancions que es 
poden imposar als infractors que abandonin residus 
sense seleccionar amb imports entre 60 i 90 €.
Gràcies a tots i totes les que cada dia traieu 
el cubell a la porta i participeu gestionant els 
residus de la millor manera possible, separant 
l’orgànica correctament, reduint la fracció resta i 
fent un bon ús de la deixalleria. Recordeu però, 
que el millor residu és el que no es produeix.

NO ÉS MÉS NET QUI MÉS NETEJA, 
SINÓ QUI MENYS EMBRUTA 

tiana’t
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CLUB VÒLEI TIANA 25 ANYS SUPERANT LA XARXA
El Club Vòlei Tiana es va constituir el 19 setembre 
de 1995. És a dir, que porta ja 25 anys d’implantació 
al poble, captant i desenvolupant jugadors/es, amb 
un equip d’entrenadors/es -reconeguts per l’escola 
d’entrenadors de la Federació Catalana de Voleibol-  
que ajuden a explotar tot el seu potencial i sempre 
intentant fomentar valors com la companyonia, 
el sacrifici, el joc d’equip i la conciliació de l’esport 
amb els estudis, entre d’altres.  

Després d’aquests 25 anys d’història i amb la 
voluntat de ser un dels clubs més actius del 
voleibol català, aquest any compta amb 8 equips: 
5 en competició federada, un en lliga escolar i un 
altre que es vol federar. L’actual junta directiva, 
presidida pel tianenc Pep Urrutia, va agafar les 
regnes del club ara fa un parell d’anys per intentar 
consolidar aquest esport al poble.

Els equips inscrits a la Federació Catalana de 
Voleibol són un sènior masculí, que milita a segona 
divisió; el sènior femení, de quarta divisió i el juvenil 
i el cadet femení que juguen a tercera divisió. 
També porten la gestió d’un segona juvenil femení. 

Un altre equip sènior masculí i dos de base, 
categoria aleví i infantil, completen les plantilles 
del club. L’entitat compta ara mateix amb 
gairebé 100 jugadors i jugadores.

Molts dels esportistes del Club Vòlei Tiana són 
del mateix municipi, i l’entitat centra els seus 
esforços en trobar nous jugadors i jugadores 
del poble o de localitats molt properes. 
Amb aquesta intenció s’han fet tasques de 
captació, per exemple, a les escoles de Tiana. 
I per això, qualsevol nova incorporació serà molt 
ben rebuda. Tota aquesta gestió ha permès 
completar la línia d’equips des d’alevins fins a 
sèniors; una fita, aquesta, d’una importància vital 
per a la continuació del projecte.

L’objectiu del club ara mateix és consolidar 
aquesta línia de continuïtat dels darrers anys, 
amb una feina que ha obtingut recompensa, 
no només amb el creixement del club, sinó 
també amb reconeixements institucionals com 
el premi «a la millor organització esportiva 
del municipi» atorgat l’any 2018.
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EXPLORA, JUGA 
I DESCOBREIX UN NOU 
MÓN A TRAVÉS DE LES 
ARTS ESCÈNIQUES DE 
LA MÀ DE L’ARTÍSTICA
Una escola renovada amb un nou projecte 
pedagògic a càrrec de La Cuquera. 
Juntes aprenem els valors de treball en equip, 
companyonia, diversitat i inclusió, solidaritat, 
la cultura de la pau, divulgació i aprenentatge 
de la llengua i la cultura a través de les arts 
escèniques. Un art col·lectiu sense barreres. 
Un creixement personal a través del joc, 
la imaginació, la il·lusió i la màgia del teatre.
L’escola és una eina de treball lúdica i divertida 
per fomentar aquests valors i un primer pas per 
redescobrir el “cuquet” del teatre que cada 
persona porta dins seu. Un univers compartit 
on tothom és protagonista.

Viu amb nosaltres aquesta aventura teatral!
Matrícula oberta: 
de l’1 de setembre al 30 de novembre.
Més informació a: artisticatiana.cat

L’EMMD S’OMPLE 
DE MÚSICA
I DANSA PER A TOTHOM
En teníem moltes ganes! 
Des de març i fins a finals de juny ens vam veure 
i ens vam anar comunicant a distància..., tota una 
experiència. Vam compartir la intimitat de les 
nostres llars i ens vam recolzar, animant-nos uns 
als altres. I si fos necessari, ho tornaríem a fer. 

Però ha estat molt emocionant retrobar-nos 
sense una pantalla pel mig, amb mascaretes 
i molta, molta higiene, això sí...., mantenint les 
distàncies i sent molt prudents, en sintonia amb 
el que les circumstàncies actuals aconsellen 
i exigeixen.

Agraïm a totes les famílies i alumnes el seu 
recolzament. La vida continua, sortosament,  
i ara més que mai, les activitats artístiques ens 
ajuden decididament a mirar amb optimisme 
el futur.

A part de totes les activitats de promoció, es 
preparen altres esdeveniments, com campus, 
tornejos a nivell estatal i d’altres, com la jornada 
del ‘Voleiday’, que es celebra cada any i que té 
com a finalitat celebrar un dia complet i festiu 
de voleibol en que participen tots els equips i 
categories del club tant en l’àmbit escolar com 
federat, per donar a conèixer el club i apropar 
el voleibol al municipi.

En definitiva, el Club Vòlei Tiana manté la 
seva ferma voluntat de promoure l’esport del 
voleibol, col·laborar amb totes les iniciatives 
que l’integrin encara més en el poble i seguir 
creixent tant en nombre de jugadors/es com 
en fites a nivell esportiu.  

Per tot això, desitgem al Club Vòlei Tiana un feliç 
aniversari i que vinguin moltíssims més, plens 
d’èxits i de moltes generacions de jugadors/es 
que gaudeixin del voleibol com a font de gaudi, 
formació i realització personal. 
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ELS 
DIMARTS
De 7.00h a 14.00h 

Parc de l’antic 
camp de futbol  

Mercat setmanal. 

visctiana

Les concentracions de suport als presos polítics i exiliats es faran el primer dilluns 
de cada mes a les 20.00 h als jardins de la Biblioteca Can Baratau. 
ORGANITZA: ANC TIANA I ÒMNIUM CULTURAL.i

FINS AL 31 
D’OCTUBRE

Biblioteca Can Baratau  
Exposició: 

Companys de viatge 

TOTES LES ACTIVITATS SON AMB AFORAMENT 
LIMITAT, PER TANT, CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

@morcarmenlopez

@pesotskyalexander

@maresmusicmaresme

@alex.gracia @ferran_almeida

@bymariorovira

@ainxloopez

@hipicatiana @elshortsdelalegria

ELS 
DISSABTES
De 10.00h a 14.00h 

Fira comercial 
al centre  

Omplim els carrers 
de vida.  

@baaks_handmade

DIJOUS 1 
20.00 h Jardins de la Biblioteca de Can Baratau  
Acte en commemoració del 3r aniversari 
del referèndum de Catalunya.
Organitza: ANC Tiana i Òmnium Cultural. 

DISSABTE 3 
10.30 h Biblioteca Can Baratau 
La Biblioteca, porta del parc. 
Passejada guiada i conte 
a la Serralada de Marina. 

DILLUNS 5 
19.30 h Jardins de la Biblioteca de Can Baratau  
Presentació del llibre: Qüestió de nassos 
de Jordi Pesarrodona, 
a càrrec de la periodista Sara Muñoz. 
Organitza: ANC Tiana i Òmnium Cultural.

DIMARTS 6 
17.00 h Escola Municipal de Música i Dansa
Inici del taller de percussió, 
a càrrec de Marc Vila. 
Tots els nivells. 
18.30 h Sala de Plens 
Audiència pública.
19.00 h Sala de Plens 
Ple ordinari.

DIMECRES 7 
17.00 h Escola Municipal de Música i Dansa
Inici del taller de Ukelele, 
a càrrec de Cristian Hernández. Tots els nivells. 

DIJOUS 8 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
L’hora del conte: El món secret de la Lola 
Anglada, a càrrec de Mónica Torra. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 

DIVENDRES 9 
17.30 h Biblioteca Can Baratau  
Presentació del club de lectura infantil 
del gomet vermell. 

DIJOUS 15 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Club du livre: Tous les matins du monde, 
de Pascal Quignard. 
Coordina: Enriqueta de la Fuente. 

DIVENDRES 16 
19.00 h Biblioteca Can Baratau  
Tertúlia sobre literatura, erotisme i sexualitat: 
A les dones ens agrada més suau, 
a càrrec de l’actriu Gemma Sangerman.

DISSABTE 17 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
L’hora menuda: El drac catacrac, 
a càrrec de Laura Asensio. 
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.
12.00 h arc Joan Armengol 
Lliurament del 1r premi i distinció 
Joan Armengol i Moliner a artistes i accions 
culturals multidisciplinars en l’àmbit 
dels Països Catalans.
Fa entrega del premi Òmnium Cultural.

DIUMENGE 18 
17.30 h Pati escola Tiziana
Circ de tardor.
Inscripcions a: 
www.entrapolis.com/entrades/circ-de-tardor

DIMECRES 21 
18.00 h Biblioteca Can Baratau  
Conte taller ambiental: La bombeta Marieta,
a càrrec de El Guecko con botas.
Recomanat per a infants de 3 a 6 anys.

DIJOUS 22 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
L’hora del conte: Contes per telèfon, 
a càrrec d’Albert Estenegre. 
Recomanat per a infants a partir de 4 anys.

DISSABTE 24 
De 10.00 h a 13.00 h 
Escola Municipal de Música i Dansa
Taller de tècnica vocal, 
a càrrec de Gesamí Boada. 
Tots els nivells.

DIUMENGE 25 
12.00 h Parc del Doctor Mascaró
acords: cicle de concerts en format petit, 
a càrrec de Bandabòlit.

DIJOUS 29 
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Book’s club: The noise of time, de Julian Barnes. 
Coordina: David Requena.

DIVENDRES 30
19.00 h Biblioteca Can Baratau 
Club de lectura: El joc seriós, 
de Hjalmar Söderberg. Coordina: Toni Sala.
De 19 h a 24 h Garden Tiana 
Passatge del terror: Dark garden experience.
Més informació a: www.tiana.cat
Inscripcions a: artisticatiana.cat

DISSABTE 31 
11.00 h Biblioteca Can Baratau 
Taller de costura creativa. 
Programa Millor que nou!, 
amb la col·laboració de l’AMB Residus.
18.30 h Parc de l’Antic Camp de Futbol 
Cinema de terror: Hotel Transylvania 3. 
Unas vacaciones monstruosas.
Inscripcions a: 
www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-tiana
20.00 h Parc de l’Antic Camp de Futbol 
Cinema de terror: La monja.
Inscripcions a: 
www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-tiana
De 19 h a 24 h Garden Tiana 
Passatge del terror: Dark garden experience.
Més informació a: www.tiana.cat
Inscripcions a: artisticatiana.cat 
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Reobrim espais amb aforament limitat.

A partir de l’1 d’octubre, la Biblioteca Can Baratau 
inicia una nova fase en què amplia els serveis. 

En concret, s’obre l’accés a la sala d’adults i es 
permet la consulta o l’estudi en sala així com l’ús 
dels equips informàtics amb un temps limitat, 
però per fer ús d’aquests serveis cal demanar cita 
prèvia –doncs, seguint les mesures de seguretat 
per la Covid-19, l’aforament de la biblioteca és més 
reduït-. És imprescindible portar el carnet de la 
biblioteca per fer ús dels serveis.
També cal demanar cita prèvia per al préstec de 
documents però no és necessari per al retorn.
Tots els documents consultats o retornats han 
de passar una quarantena de 48 hores, per això, 
qualsevol document que consulteu l’heu de 
deixar als carros.

La sala infantil encara romandrà tancada.
A més, també reprenem les activitats: hores del 
conte, clubs de lectura... Totes les activitats es 
realitzen amb aforament limitat per la qual cosa 
és necessari inscriure’s prèviament. Per a les 
activitats infantils, els menors de 14 anys portaran 
com a màxim un acompanyant adult per menor.

És obligatori l’ús de mascareta en tot moment, 
així com mantenir la distància de seguretat 
i netejar-se les mans en entrar.

AMPLIACIÓ DE SERVEIS A LA BIBLIOTECA CAN BARATAU

tiana’t

Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres, dijous 
i divendres de 16 a 20 h.
Dimarts i dissabtes de 10 a 13.30 h.

Amb moltes ganes de retrobar-vos,
Biblioteca Can Baratau, Tiana

tiana’t

Xavier Pérez acaba de publicar (auto-edició a 
Punto Rojo Libros) el llibre “Cocina cartujana. 
Selección de 100 platos y recetas”

Es tracta d’una obra basada en tres receptaris 
manuscrits de la cartoixa de Montalegre (Tiana), 
El llibre recull plats i receptes dels anys 1718, 1890 
i 1975/1980, i s’estructura en aquests apartats: 
sopes, escudelles i purés, verdures, plats 
diversos, ous i truites, peix, salses, postres 
i dolços.

Entre les moltes receptes que podreu trobar hi 
ha la sopa de peix, la de fideus o el consomé 
cartusien. Als potatges i purés hi ha diversos 
tipus de farinetes, el puré de cigrons i arròs 
(argamassa) o l’olla podrida sense carn. A les 
verdures i plats diversos s’expliquen “platillos” de 
carxofes, albergínies, carabasses o cols, panadons 
d’espinacs, les “boles de Pasqua” (mandonguilles 
de peix fregit, cigrons, pinyons i altres productes 
no animals) i també diferents plats d’arrossos. 
També trobem plats de patates (com les cuinades 
amb ametlles o les patates picants).

L’apartat d’ous i truites és molt important: destaca 
l’anomenada truita cartoixana, semblant a la 
truita a la francesa, la truita a la poma, truites de 
nou formes, els ous remenats a l’estil antic, 
la pitança d’ous ferrats, els ous ferrats amb migues 
de pa o els ous al vi amb estragó.

En els peixos podem esmentar el moll amb 
salsa agredolça, la sorra o ventresca de tonyina, 
platets de sardines, congre, salmó al forn, bacallà 
a la cartoixana o tonyina estofada. 

A les salses trobem les receptes de l’allioli 
tradicional, xarop agredolç, el suc de perdiu, 
les picades d’ametlles i avellanes, salsa de 
llimona, salsa verda o salsa a la cartoixana.

I per acabar postres com el menjar blanc, les 
maduixes amb vi i sucre, el tortell de Nadal i 
Pasqua, el tortell agredolç, bunyols de poma, 
flam i iogurts a la cartoixana, les taronges 
senceres gebrades, el dolç de codony, i begudes 
com l’aigua de canyella, la llimonada, l’orxata 
o el chartreuse.

També s’explica la dieta que fan aquests 
monjos: un únic dinar fort al dia durant sis 
mesos, i dinar i un sopar lleuger els altres sis. 
Abstinència total de carn i abstinència de 
productes lactis en alguns períodes de l’any. 
Tot això combinat amb una gran passejada 
setmanal i equilibri entre treball intel·lectual 
i físic. Molts d’ells arriben fàcilment a 90 anys 
en bon estat de salut.

“COCINA CARTUJANA” 
SELECCIÓN DE 100 PLATOS 
Y RECETAS



DECIDIM TIANA

A Tiana ja comptem amb el nostre propi espai 
de participació ciutadana en línia: Tiana Participa. 
Estrenem aquesta plataforma web de la Diputació 
de Barcelona amb els pressupostos participatius 
2020, que es troben actualment en fase de validació 
tècnica de propostes. Serà en aquesta plataforma, 
durant el mes de novembre, on tothom que ho 
desitgi podrà consultar, fer el seguiment i donar 
suport a les propostes finalistes durant la fase de 
votacions i prioritzacions. 

És important remarcar que serà mitjançant aquesta 
plataforma, Decidim Tiana, on els veïns i veïnes 
empadronats i majors de 16 anys, podran realitzar 
les votacions dels projectes dels que volen que es 
facin realitat. Per fer-ho, només cal que us registreu 
com a usuàries al web: 
decidim-tiana.diba.cat, complimentant un senzill 
formulari (nom i cognoms, mail i DNI/NIE).  

Una vegada inscrit podeu accedir a la plataforma 
amb el vostre nom d’usuari i contrasenya 
personalitzada, i tindreu accés a tota la informació 
sobre els pressupostos participatius de 2020, 
així com dels futurs processos participatius que 
desenvoluparem a Tiana.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb la 
tècnica responsable de participació ciutadana
al següent correu: blancomg@tiana.cat
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tiana’t tiana’t

La sala Albéniz és un espai emblemàtic d’activitat 
cultural i el punt de trobada dels actes culturals 
i socials del municipi. Aquesta sala-teatre té un 
aforament per a 300 localitats fixes, 228 a platea 
i 72 a la llotja, i 636 m2 de superfície construïda.

La sala disposa, en l’actualitat, d’un sistema de 
calefacció per aire que es mostra ineficaç, ja que 
no genera el confort que l’usuari espera.
La instal·lació no està preparada per a la 
climatització de l’espai en època estival. 

El projecte té, com a principals objectius, dotar 
l’equipament d’un sistema de climatització que 
presti el seu servei tot l’any i que garanteixi el 
confort tèrmic a la sala.

Per garantir un ús racional de l’energia,  
es dissenya la instal·lació conforme 
als següents criteris: 
HIVERN (Calefacció): la temperatura no serà 
superior a 23° ni inferior a 21°, i la humitat relativa 
estarà entre el 40% i el 50%.  

ACONDICIONAMENT DE LA SALA ALBÉNIZ
ESTIU (Refrigeració): la temperatura no serà 
superior a 25° ni inferior a 23°, i la humitat relativa 
estarà entre el 45 i el 60%. 

La instal·lació que es proposa es basa en una 
climatitzadora amb bateries d’aigua i un conjunt 
de dues refredadores reversibles d’aigua. 
Aquests equips se situen a l’exterior sobre la 
coberta del bar del Casal. L’important volum 
generat s’envoltarà de panells acústics tipus 
sandwich amb aïllament de llana de roca, que 
donaran una visió més neutra i homogènia 
del conjunt.

La climatització de la sala, serà possible gràcies 
a una xarxa de conductes (impulsió i retorn) 
vinculats a la climatitzadora. La impulsió d’aire 
dins el volum a climatitzar es realitzarà a través 
de difusors circulars de cons regulables. El retorn 
de l’aire climatitzat a l’UTA es produirà a través 
de la reixa decorativa que es troba al frontal del 
terra de l’escenari.
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Jordi Marí, nou regidor 
de l’Ajuntament de Tiana

Amb molta il·lusió donem la benvinguda al grup 
municipal de Junts per Tiana a Jordi Marí. 
Amb la seva entrada a l’Ajuntament fem encara més 
gran el compromís de Junts per Tiana pel poble 
inclusiu i el poble educador.

Jordi Marí entra a l’Ajuntament agafant el relleu del 
fins ara regidor de Junts per Tiana Ramon Coll. Serà 
el primer regidor invident de la historia del poble i 
marcarà un abans i un després per al consistori que, ara 
sí, s’haurà d’adaptar plenament a la llei d’accessibilitat. 
En Jordi és fill del poble, té 52 anys, és venedor 
de l’ONCE i és campió paralímpic. Té 3 medalles de 
bronze dels jocs de Seül’88 i una dels de Barcelona’92. 
Va ser també portador de la torxa olímpica. Jordi Marí 
va moure tot el poble cap a les piscines Picornell.

Marí: “No pararé d’agrair al poble de Tiana el suport 
que sempre m’ha donat”

Ell és en Jordi Marí que posa nom al Duet, el complex 
esportiu municipal. Li treu importància i ho veu com una 
mostra més d’estima del seu poble. En Jordi veu El Casal 
com el punt de trobada de tota la vida i no imagina el 
poble sense l’Alegria i la Font de can Comas. 
Amb un sentit de l’humor envejable, en Jordi parla de 
la seva visió de Tiana amb ironia fina. Sap on són tots els 
forats, tots els arbres amb les branques massa llargues 
i les bústies amb què et pots donar un cop. I per això, 
quan es tracta d’accessibilitat, és persistent. En Jordi va 
impulsar des de Junts per Tiana el pla d’accessibilitat 
que el ple municipal va aprovar per unanimitat l’abril 
del 2016 i que s’ha de desplegar encara. 
En Jordi és esforç i superació. Un home senzill que ens 
ensenya a veure el poble d’una altra manera i que a 
partir d’ara estarà al servei de tots els tianencs 
i tianenques com a regidor de Junts per Tiana.
Molta força, Jordi!

www.juntstiana.cat / junts@juntstiana.cat  
Donacions: ES38 1491 0001 2321 7211 0526

Actuacions i inversions que es 
financien amb la part restant del 
romanent derivat de la liquidació 
dels pressupostos 2019. 

L’Ajuntament de Tiana ha declarat que no 
lliurarà els romanents de tresoreria a l’Estat. 
Els romanents i la tresoreria pertanyen al poble 
i ha de ser el poble qui els administri a través de 
l’Ajuntament, que és l’Administració més propera 
i directa al ciutadà. Igual que a Tiana, molts 
municipis es van rebel·lar contra aquesta decisió.
Finalment el Govern Espanyol rectifica, suspèn la 
regla de despesa dels Ajuntaments i dona la raó a 
tots els municipis que s’hi van oposar.
Gràcies a aquest romanent en el darrer Ple es va 
aprovar un seguit d’inversions que suposen un 
total de 594.165€ i que es materialitzen amb les 
següents intervencions: 
   - Condicionament del carrer Sant Bru.
   - Asfaltat del carrer de la Pau.
   - Remodelació escales Enric Borràs.
   - Reparació del clavegueram.
   - Reparació i adaptació dels parcs infantils,   
     s’han d’adaptar a la normativa vigent de  
     seguretat i protecció dels infants.
   - Reparació de la coberta de la Sala Albéniz, 
     per tal de complir amb la normativa vigent  
     s’ha de substituir el fibrociment que hi ha,  
     això permetrà poder instal·lar plaques 
     fotovoltaiques.
   - Rehabilitació i millora dels equipaments 
     esportius: 
 Reparació de la coberta del pavelló poliesportiu,  

eliminant les goteres que hi ha des de fa molt temps. 
 Vas i vestidors de la piscina, adaptació a la 

normativa vigent, instal·lació de terra antilliscant 
i aigua calenta als vestidors. 
 Instal·lació de plaques fotovoltaiques 

als equipaments municipals.
 Obres d’adequació de Can Riera. Es millora la 

instal·lació amb la millora i condicionament del 
edifici el qual comptarà amb oficines municipals al 
primer pis.
 Sortides d’emergència als equipaments municipals.
 Actuacions en espais municipals de la Ciutadella.
 Reparació coberta edifici Plaça Salvador Espriu. 

Des d’ERC Tiana ens felicitem per la iniciativa de 
desobeir l’entrega dels romanents de tresoreria, 
fet que ha possibilitat una sèrie d’inversions 
molt necessàries pel poble i encoratgem a 
l’equip de govern a seguir treballant amb el 
mateix esforç i dedicació com fins ara. 

Declaració d’intencions

El passat Ple Municipal vam aprovar una sèrie 
d’acords en inversions que posen de manifest les 
prioritats durant aquesta legislatura i que dóna 
compliment al nostre projecte de vila i el programa 
electoral amb el qual ens vam presentar.

Repassem-ho. S’han aprovat partides per realitzar 
millores i reurbanització en carrers de la vila 
entre com Sant Bru, Ubach i Vinyeta, Enric Borràs 
(escales),. I actuacions als parcs infantils.
Dins aquestes inversions remarquem 
l’objectiu del PSC de Tiana en cuidar del 
planeta i a poc a poc ser un referent i complir 
amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Abans que acabi l’any s’instal·laran 
a la coberta de l’ajuntament plaques 
fotovoltaiques que produiran fins a kW 
d’energia verda i s’instal·laran carregadors 
de cotxes elèctrics per donar un impuls a la 
mobilitat sostenible.

Per altra banda, estem treballant en un dels 
projectes més ambiciosos pel que fa a la 
recuperació d’espais i biodiversitat a tota la 
zona on s’ubica actualment el CAU. No solament 
acabant l’edifici sinó amb la projecció d’un bosc 
urbà i amb la integració d’un pump track perquè 
la natura, l’esport i la salut vagin de la mà.

Així mateix, es realitzaran treballs de reparació 
de la coberta del pavelló i adequar-ho per poder 
tirar endavant un altre projecte verd. També 
s’actuarà a la sala Albéniz amb la retirada del 
fibrociment per així donar compliment a la 
directiva europea abans de 2032.

Es rehabiliten i milloren més equipaments 
esportius com la piscina municipal on 
s’adaptarà el vas i els vestuaris condicionant-
los per fer que siguin més accessibles.

Acabar de rehabilitar Can Riera. Ara més que 
mai degut a la pandèmia, aquest govern vol 
potenciar la cultura i millorar els serveis socials 
de la vila. Per això, s’han d’aconseguir un espai 
digne i així també millorar l’atenció a aquelles 
famílies que més ho necessiten.

No creies en nosaltres?? 
Nosaltres sí que creiem en Tiana.

Albert Sales
Portaveu del Grup Municipal PSC-CP

tiana’t

Què és la Festa Major?

Es té constància de la tradició de celebrar la Festa 
Major als pobles de Catalunya des del segle XIII. 
Bàsicament era un punt de trobada d’una comunitat 
local que anualment es reunia a l’entorn de la plaça 
de la vila, l’església del municipi, o el cafè del poble.

En ser una festa patronal, en honor a un sant patró o 
patrona, implicava que la religió cristiana hi fos molt 
present, d’aquí la gran rellevància de la rectoria o del 
bisbat. L’esdeveniment més important era l’àpat de 
la Festa Major, que anava a càrrec de la comunitat 
eclesiàstica. En algunes comunitats les despeses van 
ser tan elevades que molts bisbats van limitar els seus 
capellans a l’hora de convidar els veïns. Un exemple 
fou Ferran el Catòlic, que l’any 1487, va prohibir que 
es fessin despeses superiors a deu sous per cada 
foc (família). Aquesta prohibició fou derogada l’any 
següent a petició dels pagesos. 

Les festes Majors acostumaven a durar 3 dies i moltes 
ciutats i viles les feien coincidir amb les fires. Els actes 
religiosos eren els més importants, celebrant les 
vespres o completes a la vigília, l’ofici solemne amb 
un orador convidat per al sermó i fent una processó 
sovint amb gegants i acompanyats per una banda.

Més endavant s’hi van anar afegint actes profans, com 
les cercaviles, balls a l’envelat, teatre, sardanes, danses 
tradicionals, correbous, competicions esportives, focs 
artificials, correfocs, castells i les fires o atraccions. 
Enguany l’Ajuntament de Tiana va decidir 
suspendre els actes de la nostra Festa Major. 
Ha estat un acte de responsabilitat i de valentia. 
A Tiana s’ha prioritzat la salut davant del populisme 
i la tradició. Només cal mirar les mesures tan 
diferents que s’han pres a Catalunya en ple mes 
d’agost: confinament de pobles i de ciutats a 
Lleida, prohibició d’actes multitudinaris, restriccions 
d’afluència a platges, entre d’altres, en comparació a 
les mesures preses en altres comunitats que fins i tot 
han permès curses de braus.

És un any difícil, és un any que a tots ens quedarà a 
la memòria i tots junts hem de continuar protegint-
nos i sent molt curosos. Ara per ara, és l’única 
manera que tenim per poder continuar treballant, 
estudiant, vivint amb molta precaució i exposant-nos 
als mínims contagis possibles.

Esperem que l’any vinent puguem continuar 
celebrant la nostra Festa Major. 

+34 682 441 547@juntstiana                   



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 · salescal@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. JORDI MARÍ ESPUNY 
• Junts per Tiana. 
  jordi@juntstiana.cat 

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

els 7 dies de la setmana.

600 00 22 33
DIRECTE A L’AJUNTAMENT
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA OCTUBRE 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
CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

5 6 7 8 9 10 11
TOURÍS CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA TOURÍS TOURÍS

12 13 14 15 16 17 18
ESPINÀS CIRICI CAPDEVILA MAQUA BRUFAU CAPDEVILA CAPDEVILA

19 20 21 22 23 24 25
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS CIRICI CIRICI

26 27 28 29 30 31
ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA ESPINÀS

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

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 7 D’OCTUBRE
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 14 D’OCTUBRE
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 21 D’OCTUBRE
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 28 D’OCTUBRE
De 16.00 h a 17.50 h C. Matas 
/ C. Bòbila d’en Jordana
De 18.00 h a 20.00 h Pg. Vilesa 
/ C. Joaquima Vedruna 
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