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Són els dos conceptes clau dels Horts de 
l’Alegria, situats a Ca l’Andreu, que a principis 
d’any van iniciar un servei de distribució a 
domicili de fruita i verdura, la gran majoria 
produïda per ells. Ara, sempre tenint en compte 
aquests dos conceptes clau, han començat 
una col·laboració amb la Cristina Martorell, de 
Melmelària, per vendre melmelades que ella 
elabora amb els productes dels Horts de l’Alegria.
La Cristina defineix aquesta col·laboració com la 
unió d’una necessitat amb una solució. 

Ella va rebre la proposta en plena temporada 
de maduixes. És per això que la primera 
melmelada que han elaborat és d’aquesta fruita, 
acompanyada de suc de llimona i sucre, ambdós 
ecològics. Però la col·laboració no acabarà aquí, 
i a l’horitzó ja hi ha idees de noves melmelades 
com la de tomàquet. De fet, la Cristina elabora 
una melmelada de tomàquet i alfàbrega 
reconeguda l’any 2018 com la tercera millor 
de Catalunya.

Aquest any ha estat un primer contacte i han 
pogut elaborar una seixantena de pots, però de 
cara a l’any vinent esperen arribar al centenar. 
Hi ha dues vies per aconseguir tastar aquesta 
o qualsevol de les melmelades que s’elaborin 
fruit d’aquesta col·laboració. La primera, 
utilitzar el servei a domicili que ofereixen 
a través del WhatsApp: 657 06 37 11. 
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somcomerç
POLLASTRES A L’AST 

L’AVI MANEL
Mercat no sedentari 

Plaça de la Vila, 1
Dimarts de 7.00 h a 14.00 h

En Brian ens fa arribar cada dimarts 
al mercat no sedentari els pollastres 

a l’ast fruit de la dedicació de 
tres generacions.

També hi podreu trobar galta i costella 
de porc, conill i patates al caliu; 
sense oblidar els canelons i les 
croquetes casolanes, fetes amb 

la recepta familiar.

Si voleu fer encàrrecs i tenir-los 
preparats per recollir-los a la parada, 
podeu fer-ho el mateix dia de mercat 

al: T. 699 637 853 

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

La comanda s’ha de fer el dilluns i la distribueixen 
el dimecres i el divendres a la tarda. La segona, el 
mercat dels dissabtes al matí, on es pot aconseguir 
de manera presencial.

A més, en un futur, des 
dels Horts de l’Alegria 
s’estan plantejant 
organitzar visites 
guiades i degustació 
de productes, entre 
altres activitats, per 
donar empenta i vida 
a aquesta zona de 
Tiana envoltada d’un 
paisatge privilegiat. 

MELMELÀRIA I HORTS DE L’ALEGRIA 
PRODUCTE ECOLÒGIC I QUILÒMETRE 0

Al setembre, noves rutines.

Si aquest 2020 hagués estat un any normal, ara faríem 
referència a les rutines “de sempre”: tornada a l’escola, 
reincorporació a la feina i una petita gran alegria que 
tenim els tianencs i les tianenques al final de l’estiu 
com és la Festa Major de Sant Cebrià. Però el 2020 
desgraciadament, no ha estat un any normal sinó que 
ha estat un any extraordinàriament dolent. Hem viscut 
un confinament duríssim, hem perdut a milers de 
persones per culpa d’un virus del qual mai havíem sentit 
a parlar i hem canviat els nostres hàbits higiènics i de 
relació amb els altres per sempre. Amb la perspectiva 
del que hem viscut els últims mesos ara enyorem, 
i de quina manera, les tan poc valorades rutines 
“de sempre” com la tristor postvacacional o l’obligació 
dels infants a tornar a l’escola.

En l’àmbit laboral, en aquesta nova normalitat forçada 
pel coronavirus, desitjo per sobre de tot que conserveu 
la feina, que us en sortiu econòmicament i que, entre 
tots, aixequem la situació econòmica del país tan 
malmesa per aquesta crisi sanitària.

Pel que fa a la tornada a l’escola, dir-vos que la nostra 
prioritat és la cura de la salut integral de la infància 
i la joventut però sense perdre de vista el ple dret a 
l’educació de tots ells. Tornem sí, però ho fem amb 
totes les mesures de seguretat sanitària. Hi hem 
treballat, hi estem treballant i ho treballarem durant 
tot el curs.

I pel que fa a la Festa Major, conscients de la 
importància que té l’oci en aquesta nova normalitat, us 
hem preparat una sèrie d’activitats apostant més que 
mai pel teixit cultural tianenc i que sempre s’adequaran 
a les més estrictes mesures de seguretat sanitària per 
tal que els veïns i veïnes de Tiana podem gaudir, 
aquest any també, de la nostra Festa Major.

Us desitjo un molt feliç retorn i que gaudiu 
de les noves rutines.

Marta Martorell Camps, Alcaldessa de Tiana



W

tiana’ttiana’t

Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
He viscut la crisi sanitària del SARS-Covid-2 des 
dels seus inicis com a responsable gestor sanitari 
i metge i he patit la malaltia de la Covid-19 en la 
seva forma lleu, això em va comportar estar aïllat 
sol a casa durant 3 setmanes. Ara, per sort, estic 
totalment recuperat. En aquest període vaig haver 
de fer front a l’inici d’una crisi gravíssima que afecta 
a tot el nostre sistema sanitari. 
Com jo, molts d’altres companys i companyes; 
administratius, conductors, auxiliars de clínica, 
treballadores socials, metgesses i infermeres han 
emmalaltit, cosa que ens ha dificultat encara més 
la gestió d’aquesta crisi. A nivell familiar, com molta 
altra gent, hem hagut de combinar la dedicació 
absoluta a la nostra feina amb el contacte 
telemàtic i la cura dels familiars més propers.

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
Probablement encara trigarem alguns mesos a 
poder recuperar les relacions socials directes, 
en qualsevol cas crec que això s’haurà de fer 
d’una forma planificada i ordenada, sempre sota 
estrictes criteris de salut pública. Sóc molt crític 
en com s’han gestionat políticament les mesures 
enfront aquesta crisi: crec que l’estat espanyol 
tenia l’oportunitat de mirar cap a Itàlia per guanyar 
temps i mirar de no cometre errors previs. 

La centralització de la gestió sanitària que ha 
comportat el decret de l’estat d’alarma i la seva 
forma d’aplicar-lo ha portat a un evident retard 
en les mesures més necessàries i urgents que 
calia dur a terme en els primers moments de la 
intensificació de la pandèmia. En moments de 
greu crisi, cal confiar en qui coneix i gestiona 
el territori des de fa molts anys i de forma més 
propera. En qualsevol cas, després del que ha 
passat, cal fer una aposta clara per la sanitat 
pública i de qualitat, amb especial cura i inversió 
en l’Atenció Primària.

Quines repercussions creus que tindrà 
aquesta crisi de cara al futur?
El problema que vindrà, un cop controlada la 
fase epidèmica actual, serà greu i d’ordre social 
i econòmic. Aquesta crisi ha posat en evidència 
d’una manera molt crua i brutal les mancances 
del nostre sistema polític i social. 

Crec que el repte que hem 
d’afrontar com a societat és 
el de qüestionar-nos quins 
són realment els valors més 
essencials i mirar de garantir-nos 
tots plegats un present i un futur 
socialment més just i equitatiu.

JORDI GOST I ROSQUELLAS
Metge especialista en medicina familiar i comunitària 
Des de 2017 sóc el responsable de l’atenció domiciliària continuada 
de l’ICS a Barcelona. 
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És temps de confinament, de quedar-nos a casa, 
potser sols o amb família, però a casa. Entre tots hem de guanyar 

la batalla al COVID-19 i deixar enrere aquesta crisi sanitària. 
Tothom, d’una manera o altra, està aportant el seu granet de sorra 

per tal que aquesta situació ens sigui el més lleu possible 
i al capdavant de tot hi ha els serveis sanitaris, metges i metgesses, 

infermeres i infermers, zeladors i zeladores, administratives 
i administratius... que estan deixant la seva feina del dia a dia per 
tenir cura de tots i totes, per fer-nos companyia quan no podem 

tenir la família al costat, per escoltar-nos, i molt important, 
per salvar-nos la vida. 

A Tiana tenim sort, molta sort! Entre nosaltres hi conviuen una part 
d’aquests sanitaris, que no coneixem, que poden ser els nostres 
veïns, amb els que ens haurem trobat pel carrer o a les botigues 

comprant, però no sabem qui són. El que si sabem és que tots ells 
i elles tenen una cosa en comú:

LLUITEN CADA DIA PER TAL 
QUE AQUESTA PANDÈMIA NO ENS ROBI 

UN TROCET DE LA NOSTRA VIDA.
Per això obrim aquesta finestra per fer-los un petit homenatge, 
per agrair-los que dia rere dia ens donin el millor d’ells mateixos.  

Sabem que a la revista municipal haurien de sortir molts més 
tianencs i tianenques, però no tindríem prou pàgines 

per encabir-los a tots, i ens sap greu!
Però, per aquestes persones a les quals ara posem cara 

i que representen a tots i totes i per tots els altres: 

QUEDEU-VOS A CASA.

Aquest reportatge es va publicar en format digital el mes 
de maig, en plena crisi sanitària, per tal de donar veu a totes 

aquelles persones que van tenir cura de la nostra salut.

Per tal que arribi a tots els veïns i veïnes de Tiana i així retre un 
homenatge a tots aquests professionals que tant s’ho mereixen 

el tornem a publicar en aquesta revista. 
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Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
En l’àmbit personal ha suposat una sobrecàrrega 
emocional afegida a la qual ja teníem 
habitualment amb les cirurgies d’alta complexitat 
que es realitzen a l’Hospital Vall d’Hebron. 
El grau d’afectació d’aquesta malaltia en la 
població ens manté amb una labilitat emocional 
sense precedents. En l’àmbit familiar, la reclusió 
total de la meva família i el poc contacte que tinc 
amb ells, sobretot amb el meu fill de 2 anys es fa 
molt dur. Dies i nits a l’hospital sense poder veure 
ni abraçar al meu fill quan arribo a casa representa 
el pitjor de tota aquesta situació.

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
L’estimació del temps per reprendre la nostra vida 
habitual prèvia a la crisi és molt difícil de preveure. 
Tinc la sensació que quan gran part de la població 
sigui afectada pel virus i es crei immunitat basada 
en la mateixa resposta al virus i en la vacuna, 
podrem tornar a tenir un estat de relativa 
normalitat. Quan serà? No ho sé...
Respecte a les mesures que s’haurien d’adoptar; 
aquesta pandèmia ens ha demostrat novament 
els fràgils que som els humans quan ens 
enfrontem a situacions desconegudes. Fràgils en 
el nostre cos i fràgils a l’hora de preveure una crisi 
sanitària per a la qual ens crèiem superiors i ens 
ha demostrat que no era així.

Quines repercussions creus que tindrà aquesta 
crisi de cara al futur?
Malgrat tot el que estem vivint, realment crec 
que tota aquesta situació ens pot ajudar. 
Uns aplaudiments cada nit que representen 
molt bé la nostra essència com a humans, 
un sentiment d’unitat i fortalesa davant l’adversitat. 
Uns aplaudiments que la població fa als sanitaris 
que literalment arrisquen les seves pròpies vides 
cada dia i uns aplaudiments que fem els sanitaris 
a la nostra població pel valor que demostren cada 
dia amb el confinament tan dur. 

Uns aplaudiments que quan passi 
tota la crisi ens seguirem donant 
tot i que no els escoltem.

ALBERT JAUREGUI 
ABULARACH
Metge, especialista 
en Cirurgia Toràcica 
(Hospital Universitari 
Vall d’Hebron)
Sóc cap del servei de cirurgia 
toràcica i transplantament 
pulmonar, gestiono un equip de 
cirurgians que a causa de la crisi 
hem hagut de deixar de banda la 
nostra especialitat de cirurgians 
per donar suport als serveis 
mèdics en el maneig i tractament 
dels pacients afectats 
per la Covid -19.

Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
A nivell personal, psicològicament és molt dur, 
ja que hi ha casos molt crítics i l’ambient és molt 
tens per la quantitat d’ingressos i la manca de 
recursos. Per exemple, arribar un dia... el què 
vindrà o que obrin el poliesportiu del costat 
de l’Hospital i el teu cap et digui que posen 88
llits i possiblement hagis d’anar a reforçar. 
També m’afecta quan algun company ha 
de marxar cap a casa per possible contagi 
de la Covid-19.

A nivell familiar és més dur encara, ja que com no 
tenim les mesures de protecció suficients al lloc 
de treball (sobretot al principi de la crisi), pateixes 
per la teva família i per evitar possibles contagis. 
La meva relació amb els meus fills (l’Abril i en 
Guiu) i la meva dona ha hagut de variar en alguns 
aspectes, amb això vull dir que no puc abraçar-los 
ni fer-los petons, per protegir-los, a part de fer el 
“ritual” quan arribo a casa: canviar-me de roba, 
dutxar-me i desinfectar mòbil, rellotge, claus...

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
Jo crec que encara queden uns mesos per poder 
fer vida normal, tot i que haurem de continuar 
amb les mesures de protecció, fins que no hi 
hagi una vacuna. I hauríem de ser conscients 
de prendre les mesures que marca el Govern, 
per minimitzar el risc i així no saturar els centres 
hospitalaris, d’aquesta manera els pacients 
tindrien els recursos necessaris per poder 
ser tractats i els professionals treballar amb 
menys pressió. 

Quines repercussions creus que tindrà aquesta 
crisi de cara al futur?
Moltes famílies es veuran afectades 
econòmicament, així com també el turisme 
i empreses. 

Valorarem més els petons 
i abraçades !!!

PEP BELMONTE 
ROMERO
Sanitari / zelador. 
(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) 

Normalment estic a la unitat 
de Raigs X. 
Degut a la crisi sanitària la meva tasca 
és la mateixa però en diferents àrees 
de servei, és a dir tant puc estar 
a Raigs X, trasllats generals 
o urgències, depèn de la demanda.
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Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
Tinc amics, familiars, companys/es i coneguts 
que han patit o estan patint el COVID19, alguns 
de manera lleu, altres ingressats i alguns inclús 
han mort, així que he de reconèixer que m’està 
afectant molt i em provoca moltes emocions, en 
molts casos contradictòries: por, orgull, impotència, 
ràbia, tristesa, angoixa, indignació... He vist i veig 
la por des de primera línia: la por als ulls de molts 
pacients, la por dels meus companys/es, la meva 
pròpia por de contagiar-me i contagiar als meus... 
Treballes i vius amb aquest sentiment constant i 
això et genera un alt nivell d’angoixa. Indignació 
per la mala gestió de la pandèmia i la mancança 
de recursos i EPIs, tenint en compte els precedents 
que ja teníem. Impotència per no haver pogut fer 
més per la vida de persones que considero han 
mort injustament per la inoperància de mandataris 
i gestors. Ràbia veient com cada dia es sumen 
companys/es a la llista de positius... Tristesa quan 
arribo a casa cansada i angoixada i no puc abraçar 
a ningú, ni tan sols als meus fills. Però alhora 
sento orgull per la capacitat d’adaptació, la gran 
professionalitat, el gran companyerisme, dedicació...
de tot el personal sanitari, a pesar de tots els factors 
negatius. I orgullosa dels meus fills, pel nivell de 
responsabilitat que han adquirit i el gran suport 
que em donen, encara que desde la “distància”.

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
És una pregunta difícil de respondre tenint en 
compte que encara hi ha força desconeixement 
sobre el virus. I la meva resposta també varia en 
funció del que entenguem per “vida normal”. 

Si ens referim a deixar d’estar confinats, penso 
que fins a finals de maig o principis de juny no 
començarem a sortir al carrer, sempre de manera 
progressiva, evitant aglomeracions i amb les 
mesures indicades que ja coneixem tots: mascareta, 
distància de seguretat, higiene de mans constant... 
Si per altra banda, entenem com a “vida normal” 
recuperar els hàbits socials anteriors a la pandèmia, 
considero que trigarem mesos o, fins hi tot, que 
aquesta crisi sanitària sigui l’inici d’una nova 
possible normalitat. Si més no, haurem de prendre 
totes les precaucions necessàries fins la troballa de 
la vacuna. I per el moment seria interessant fer tests 
a tota la població per localitzar focus de contagi 
i eliminar-los, sinó això s’allargarà encara més.

Quines repercussions creus que tindrà aquesta 
crisi de cara al futur?
Evidentment, no estem parlant d’una crisi 
exclusivament sanitària. Penso que viurem la crisi 
social i econòmica a nivell mundial més gran que la 
meva generació pugui imaginar. Ha quedat clara i 
evident la vulnerabilitat de l’ésser humà i l’impacte 
vital, econòmic, emocional i social que pot provocar, 
d’un dia per l’altre, un virus invisible. Per tant, ens 
hem de reinventar. Ha de produir-se inevitablement 
un canvi. A nivell econòmic no vull ni imaginar amb 
el que ens trobarem, però no crec que sigui qüestió 
de mesos recuperar aquella suposada normalitat i a 
moltes ens caldrà ajuda. A nivell social tampoc crec 
que tornem a ser els mateixos. En ambdós casos 
penso ens caldrà recuperar valors oblidats com 
l’empatia, la generositat, l’ajuda al pròxim… I un xic 
de valentia per sortir del suposat estat del benestar i 
lluitar pels nostres drets i exigir responsabilitats a les 
persones que han permès arribar a la situació actual. 

JUDITH GARCIA
Infermera en salut mental. 
(Hospital de Sant Pau i la Santa Creu 
de Barcelona) 

Evidentment, la meva feina continua sent 
la mateixa: cuidar de persones. 
El que ha canviat és la manera de fer-ho. 
La gran mancança d’EPIs ha provocat moltes 
baixes de personal sanitari; juntament amb 
la carència de recursos i material, ha obligat 
que en comptes de proporcionar cures, 
intentem cuidar dels pacients de la millor 
manera possible, intentant, alhora, cuidar 
dels companys/es i d’una mateixa.

Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
Doncs per desgràcia m’ha tocat de molt a prop, 
el dia 23 de març, la meva mare va morir afectada 
de Covid-19, ingressada en el mateix hospital 
on jo treballo. Molta impotència, estava sana, 
no tenia antecedents..., però això no va servir per 
combatre aquest virus. Jo he seguit lluitant pels 
altres i ha estat dur però a la vegada gratificant 
quan pots veure recuperar-se altres pacients que 
poden marxar a casa..., cada dia és una nova lluita 
per a ells però també per als qui no la van poder 
guanyar, com la meva mare. La pitjor part de 
la pèrdua d’una persona estimada, és no poder 
acomiadar-los, no poder estar amb els teus, 
plorant, fent el dol, haver de consolar al teu pare 
des de 2 metres de distància... veure’l plorar 
i no poder-lo abraçar...

També està la part de la família, dels qui viuen 
amb tu. Arribar a casa i patir per si els contagies, 
intentant mantenir les distàncies. És un neguit 
constant, però necessari. 

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
Crec que tardarem molt a fer una vida normal 
entesa com la que fèiem, no sé... un any... reunions 
socials de molta gent, viatjar sense cap tipus de 
precaució, tot dependrà en part de les mesures 
que es prenguin d’ara endavant. Jo sóc del parer 
que s’haurien de poder fer controls analítics per 
detectar quina població ha estat en contacte, i fer 
detecció dels qui són positius actius per poder fer 
aïllament d’aquests i en funció d’això anar fent 
el desconfinament. 

Crec que si s’hagués fet un control exhaustiu de 
detecció de positius de tota la població, quan ja 
veiem el que passava a Itàlia, hauríem pogut fer  
un control més eficaç del virus... S’hauria d’haver 
encarregat a diverses indústries una producció 
massiva de tests.

Quines repercussions creus que tindrà aquesta 
crisi de cara al futur?
En tindrà un munt d’econòmiques però sobretot 
socials i psicològiques. De les crisis se’n treuen 
coses dolentes però també bones.

Les dolentes ja són més que evidents. Hi haurà 
conseqüències econòmiques importants, 
socialment haurem de canviar, haurem 
d’estar atents i utilitzar mesures de prevenció 
(mascaretes...) en èpoques de rebrot d’aquest 
virus o d’altres. Psicològicament tots els qui hem 
perdut un ésser estimat haurem de fer un post 
dol, difícil de treure tot i el personal dels serveis, 
no només sanitaris, que han estat davant a 
primera línia, hauran de refer-se d’aquests dies, 
setmanes d’esgotament físic i sobretot mental... 

Però també en traurem coses positives, 
aprendrem dels errors, a nivell dels companys 
dels centres sanitaris aquests dies hi ha hagut 
companyerisme, més que mai... no hi ha hagut 
diferències d’estaments... tots estàvem davant 
una situació nova i això ens ha fet ser més 
companys, des del personal de la neteja fins el 
metge especialista... i això espero que serveixi per 
posar-ho més en pràctica.

MONTSE RIBAS SABATER
Infermera. Hospital de dia de pneumologia. 
(Hospital de Mataró) 

Actualment no estic en el meu lloc habitual. 
La majoria de personal de l’hospital ens 
hem hagut de reubicar a altres serveis, jo 
actualment estic a hospitalització, en una 
de les plantes de Covid-19. És a dir, portant 
pacients ingressats, infectats per Coronavirus.
La majoria del personal ha hagut de fer l’esforç 
d’estar a serveis o bé desconeguts o bé que 
feia molts anys que no hi estaven, en part 
també perquè hem hagut de suplir companys 
afectats de Covid 19.
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Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
Tant la meva esposa com jo som persones de risc 
i hem mantingut un confinament estricte. 
És una situació que de vegades pot fatigar, però si es 
mantenen unes pautes més o menys establertes es 
pot suportar. Per sort disposem d’un habitatge ampli 
que ens permet prendre el sol i fer exercici físic. 
Com deia el confinament és estricte, només baixar 
les escombraries al portal i la resta als contenidors 
que no estan molt lluny. 

Tampoc puc obviar que el fet ser regidor de Junts per 
Tiana al nostre Ajuntament, fa que estigui treballant 
amb la resta de companys del grup municipal en el 
seguiment de la crisi sanitària que ens afecta. Això 
comporta estar treballant activament amb tots els 
aspectes de salut que afecten a Tiana.

El que pitjor portem és la part emocional, 
ja que la nostra filla, metgessa i que ja ha passat 
una quarantena per haver estat en contacte 
amb pacients positius i amb el marit i un fill 
petit a casa, ara torni a treballar amb malalts 
del COVID-19 i amb l’angoixa de tots els sanitaris 
asimptomàtics de no ser un portador. I l’altre 
punt d´angoixa ha estat amb l’evolució de la 
meva mare, una dona que farà d’aquí a un mes 
97 anys, amb gran dependència física però amb 
l’intel·lecte força conservat i que fins aquesta 
setmana era resident a la nostra residència 
municipal Sant Cebrià. Negativa al test de la 
PCR ha estat traslladada aquesta setmana 
al sociosanitari El Carme i posterior a una 
residència de Badalona.

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
Crec que fer vida normal encara tardarem en 
veure-ho. Les mesures que s’hauran d’adoptar 
seran les que dictin els experts. Val a dir que el 
desconfinament s’hauria de fer esgraonadament 
en base als resultats que es vagin obtenint. 

Des de la meva jubilació no 
realitzava cap treball assistencial 
malgrat que la creació de 
l’Associació de Metges i Facultatius 
Jubilats de l’hospital Germans Trias i 
Pujol, ara fa cinc anys, m’ha dut junt 
amb els meus companys de junta a 
una activitat paramèdica rellevant. 
En les darreres setmanes la nostra 
Associació ha estat proactiva en 
la crida entre els nostres associats 
al voluntariat sanitari a través 
del teletreball. Aquest treball de 
voluntariat s’ha dirigit en dues 
línies: l’hospitalària i la de suport 
al 061-SEM.

En aquest últim camp hi col·laboro 
classificant el grau de severitat que 
dona l’app stop Covid19CAT. 
Com qualsevol instrument de 
mesura aporta uns paràmetres 
de gravetat segons els ítems que 
l’usuari hagi marcat. 

RAMON COLL ARTÉS
Metge. Rehabilitació i medicina física 
(Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol) 

Per tant, calia donar una resposta 
ràpida als etiquetats com greu+risc. 
L’allau de trucades al telèfon 061, 
a l’inici de la pandèmia, el va col·lapsar 
i de rebot el d’emergències mèdiques 
(SEM). Aquest fet va requerir la 
intervenció de voluntaris sanitaris 
(mèdics i d’infermeria). 
Amb la classificació feta per aquest 
col·lectiu s’han evitat 11.265 trucades al 
061 CatSalut Respòn des del 16 d’abril. 

És un treball molt gratificant, malgrat 
que no hem de fer una actuació 
professional, però si amb els nostres 
coneixements podem ajudar a les 
persones a reduir els nivells d’incertesa 
sobre el Covid19 i també fer pedagogia 
de com hem d’utilitzar els recursos 
que té el sistema de salut. El treball es 
fa en base a uns protocols establerts, 
disposem d’un telèfon 900 per casos 
d’emergències i també per poder donar 
suport psicològic.

Aquest hauria de ser per territoris, ja que les 
característiques poblacionals son diferents. 
Un rebot de nous casos que posés de nou al 
sistema de salut en crisi seria catastròfic tant 
pels recursos materials com sobretot pels 
humans. I una mesura necessària és poder fer a 
tota la població asimptomàtica els tests de PCR 
i en una segona fase poder testar als que han 
donat positiu amb proves serològiques.

Quines repercussions creus que tindrà 
aquesta crisi de cara al futur?
Les autoritats econòmiques ja preveuen una 
nova crisi econòmica que com sempre afectarà 
amb més força a les classes més vulnerables de 
la societat. Malgrat això l’economia la fan anar 
per allà on volen o així m’ho sembla.

Respecte a que es corregiran les deficiències 
del sistema de salut que aquesta pandèmia ha 
posat en evidència tinc poques esperances que 
el que diuen els gestors ara ho mantinguin 
amb el temps.
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EL “RASCA I GUANYA” 
DE L’ACIST 
Del 10 al 30 de setembre per qualsevol 
de les compres realitzades als establiments 
de l’ACIST es podran guanyar vals de 
compra per un total de 1.500€ i moltíssims 
més premis dels comerços associats.

La promoció consisteix en rascar les butlletes 
de participació per poder optar a guanyar 
els diferents premis que s’amaguen al 
seu interior; vals de compra de 10€, 25€ 
i 250€, esmorzars, menús restaurant, 
productes d’alimentació, vermuts i tapes, 
llibres, passejades en ruc, sessions d’UVA, 
descomptes,... són alguns dels molts premis 
que es podran guanyar rascant alguna de les 
10.000 butlletes que es lliuraran als clients que 
facin les seves compres als comerços i serveis 
de l’ACIST adherits a aquesta promoció.

El Rasca i Guanya previst pel mes de maig 
de 2020 es va haver d’ajornar al setembre 
per l’excepcionalitat del moment produït per 
la pandèmia de la COVID-19, com ha passat 
amb d’altres promocions de l’associació, 
la revista VITAL i la Targeta Client, que 
finalment engegaven el passat mes de juliol 
i d’altres que han hagut de cancel·lar-se, com 
la fira de productors i artesans TIANA TERRA, 
la fira comercial i gastronòmica FIRATAST i la 
fira de festa major petita TIANA MARKET.

El Rasca i Guanya compta amb el suport 
de la regidoria de promoció econòmica de
l’Ajuntament i neix amb la finalitat
d’incentivar les compres al comerç local de 
Tiana premiant la fidelitat dels seus clients.

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA I DANSA
Des de l’EMMD vam poder acabar el curs 
amb audicions online, vídeos compartits, 
comiats a distància i amb el convenciment 
d’haver posat tots els nostres esforços per 
tal d’acompanyar als nostres alumnes a 
seguir gaudint de l’aprenentatge de la 
música i la dansa. 

El resultat ha estat positiu com ho 
demostren les confirmacions de plaça 
pel curs 20-21. Hem recarregat piles 
i ens quedem amb l’aprenentatge de tots 
aquests mesos. I sobretot amb moltes 
ganes de retrobar-nos!!

Us recordem que a partir del dia 1 de 
setembre l’escola estarà oberta per tal 
d’atendre les peticions d’informació 
i les noves matriculacions. 

CLUB DE LECTURA 
AMB L’AUTORA
El fil invisible, de Gemma Lienas.
Per encetar la trobada, al setembre fem una trobada 
del club de lectura amb un autor o autora convidat 
amb el suport del programa Lletres en Viu de la 
Institució de les Lletres Catalanes. 
Aquest any, l’autora convidada és Gemma Lienas, 
amb qui parlarem sobre la seva darrera novel·la 
El fil invisible.
Gemma Lienas, nascuda a Barcelona el 1951, 
és escriptora i conferenciant. Ha publicat més d’una 
vintena de llibres, tant per a adults com per a joves. 
Amb El fil invisible, va guanyar el Premi BBVA Sant 
Joan 2018.

La Júlia, envoltada de dubtes vitals, marxa a passar 
el mes d’agost a casa de la seva família francesa, 
a l’illa de Batz. Allà, descobrirà un secret familiar 
relacionat amb la Segona Guerra Mundial. La 
intriga d’aquesta novel·la està relacionada amb més 
dones, com la científica anglesa Rosalind Franklin 
o la pintora Remedios Varo, però per descobrir-ne la 
relació haureu d’estirar del fil, llegir-la!

Aquesta trobada tindrà lloc el 25 de setembre 
a les 19 h. Encara no sabem si serà presencial o 
virtual però sigui com sigui no us perdeu el plaer 
de xerrar amb l’autora sobre aquesta novel·la.
El club de lectura és obert a tothom, si voleu 
participar només cal que ens adreceu un correu 
electrònic a b.tiana.cb@diba.cat o ens truqueu 
al T. 93 465 77 41.

Salutacions de la Biblioteca Can Baratau, Tiana

L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ 
US INFORMA 
Benvolguts socis i sòcies,

Quan estem escrivint aquestes línies falta força 
temps per a la seva publicació. Dies de vacances 
fan que tot prengui un altre ritme. Tota la nostra 
programació de les conferències i activitats que 
ja teníem previstes estan enlaire, a l’espera de 
poder-vos-les fer arribar si el virus ens dona una 
treva. Ho esperem de tot cor!
De totes maneres, sí que tenim una informació 
certa: L’Ajuntament inicia reformes de 
condicionament de la sala Albéniz del Casal: 
calefacció i alguna altra. Per aquest motiu 
no podrem utilitzar la sala per a les tres 
conferències que hi tenim programades i vista 
la dificultat d’aforament de la sala d’exposicions 
en les condicions actuals, poc concretes pel 
mes d’octubre, hem pres la decisió de demanar 
la sala de la biblioteca de Montgat a aquest 
Ajuntament. A hores d’ara, sembla que no hi 
haurà problema per la seva utilització.

Us tindrem informats de les pròximes 
conferències. Estigueu atents a la pàgina web, 
als vostres correus i com sempre al telèfon 
de contacte.
Recordeu: tiny.cc /aeutimo
Telèfon: 686 17 40 06
Per fer-vos socis envieu un e-mail a: 
aulauniversitariatimo@gmail.com
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L’Enrucada 2020 haurà de canviar el format per 
la crisi sanitària en què estem immersos, però 
no volem que la pandèmia ens aturi i per aquest 
motiu us presentem una proposta:

L’Enrucada reinventada serà una manera de seguir 
corrent o caminant però de forma més segura i 
evitant la concentració de gent que normalment 
es dona en les proves d’aquesta índole.

Com participar:
Inscriu-te a la web de la cursa abans del 6 de 
setembre. Queda amb familiars, companys 
d’esport habituals, amics propers, en grups reduïts, 
respectant sempre les distàncies de seguretat. 
Passa a buscar la teva samarreta, dorsal 
i bossa de regal, al punt habilitat. 

Escull un dia, del 14 de setembre al 14 d’octubre, 
i un dels dos recorreguts: corrent o caminant. 
Si encara no coneixes els dos recorreguts, baixa’t 
el track al teu mòbil o dispositiu GPS i gaudeix-lo.

Participa en el joc de l’equipament perdut, camina 
i juga, pensat sobretot per als esportistes més 
menuts. Troba al llarg del recorregut diferents 
peces de l’equipament que el nostre RunningRuc 

ha perdut, troba la parella de la sabatilla verda, 
la samarreta de tirants, la cinta de cabell... 
Si les trobes torna-li, i es posarà tant content 
que segur que et recompensa amb un regal.

Fes-te una foto i penja-la al facebook 
de l’Enrucada, per recordar el moment.

En acabar la ruta penja-la a Strava perquè 
en quedi constància i així podràs participar 
en el rànquing dels millors temps (farem pòdium 
virtual i trofeus per als tres classificats en les 
diferents categories).

Per rematar la jornada esportiva gaudeix d’un 
entrepà i una beguda als locals associats a la 
cursa. Trobaràs un tiquet dins la bossa regal.

En fer la inscripció participes directament 
al sorteig de diferents obsequis i material.

En definitiva, la cursa oferirà els mateixos serveis 
però, d’una manera segura per a tots i totes, 
sense aglomeracions de gent. 

L’Enrucada reinventada t’espera. 
Que la pandèmia no ens aturi!!!

ENRUCADA REINVENTADA
Píndoles formatives de coneixement de recursos 
informàtics:
 Videotrucades grupals: WhatsApp, Zoom 

  i Jitsi meet
 Com demanar cita prèvia als diferents serveis 

  municipals i comunitaris
 Ús de Google classroom i Edmodo
 Fer transferències i bizums
 Gestions virtuals als diferents serveis municipals, 

  consell comarcal i altres administracions
 Gestió de les factures dins el correu electrònic
 Com buidar la memòria del mòbil
 Baixar noves aplicacions al mòbil, 

  tauleta o ordinador
 Gestió de l’economia domèstica amb el programa 

  Excel o qualsevol altre full de càlcul
 Drive, gestió del nostre núvol

Llengua catalana: nivell inicial (A1), bàsic (A2), 
elemental (B1), intermedi (B2) i suficiència (C1)
Llengua castellana: nivell inicial (A1)
Llengua anglesa: expressió i comprensió oral 
(Pendent de confirmar).
Graduat en Ed. Secundària, Proves d’accés a Grau 
Superior i Batxillerat.
Formació instrumental: alfabetització i certificat.
Curs de formació en noves tecnologies: tauletes, 
mòbils i ordinadors.
Activitats de l’Associació Timó-Vol: Taller de Ràdio 
i Teatre, elaboració conjunta llibre gastronòmic 
popular, xerrades,…

El calendari d’inscripcions al setembre serà:

Cursos en línia a través de l’IOC:
 Graduat en Secundària (inscripció del 3 al 10 

  de setembre)
 Prova Accés Cicles Formatius Grau Superior  

  (inscripció del 18 al 25 de setembre)
 Batxillerat (inscripció del 8 al 14 de setembre)
 Prova d’accés majors de 25 anys 

Cursos Presencials i Semipresencials i Píndoles 
formatives de coneixement de recursos 
informàtics:
 La informació i formació de grups es farà 

  telefònicament del dia 1 al 18 de setembre.
 Presencialment, a la mateixa escola d’adults els 

  dies 7 i 15 de setembre de 9 h a 13 h i els dies 9 i 17 
  de setembre de 17 h a 20.30 h. Cal cita prèvia.

Contacte:
Telèfons del centre: T. 664 288 665 / 697 853 684
Correu electrònic: timo@diba.cat  
Facebook: @escoladadultstimo

OFERTA FORMATIVA ESCOLA D’ADULTS TIMÓ CURS 20-21

Per a més informació consulta la web www.enrucada.tianat.cat
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En primer lloc us volem agrair la vostra 
col·laboració al projecte de Pressupostos 
Participatius. És el primer cop que s’impulsa un 
projecte d’aquestes característiques al nostre 
municipi, i com sabeu, les circumstàncies no 
han estat les més favorables. Malgrat això hem 
aconseguit desenvolupar les primeres fases amb 
èxit i pensem que les idees aportades milloraran 
la qualitat de vida al poble.

Al mes de juliol va acabar la fase de presentació 
de propostes, amb un total de 38 propostes 
presentades i es va iniciar el procés de 
filtratge de les propostes que s’allargarà 
tot aquest mes de setembre. Durant 
aquestes setmanes, totes les propostes 
recollides s’evaluaran tant tècnicament com 
econòmicament per part de la Comissió Tècnica 
dels Pressupostos Participatius.

Un cop s’hagin valorat, totes aquelles 
propostes que compleixin els criteris establerts, 
s’exposaran a través dels canals habituals 
de comunicació de l’Ajuntament, a la 
plataforma DECIDIM de la Diputació de 
Barcelona i a diferents espais del poble per tal 

que la ciutadania en tingui coneixement al llarg 
de tot el mes d’octubre.
Al mes de novembre tindrà lloc la fase de votacions 
on les persones majors de 16 anys, empadronades 
a Tiana, podran donar suport a aquelles iniciatives 
que considerin més rellevants. 

Finalment, al mes de desembre es comunicaran els 
resultats de les votacions perquè tothom conegui 
quines han estat les iniciatives més votades. 

Esperem que ens acompanyeu a les properes fases 
del procés! 

ENTRE TOTS SEGUIM AVANÇANT EL PROJECTE 
DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A TIANA! 

PARTICIPA
PRESSUPOSTOSPARTICIPATIUS
2020

A partir del mes de setembre, les concentracions de suport als presos polítics i exiliats 
dels dilluns a les 20.00 h, es faran el primer dilluns de cada mes. 
ORGANITZA: ANC TIANA I ÒMNIUM CULTURALi

@candelas7

@millantm @guerra_rosamaria

@gateratiana @takeuchiquartet @pilarmediavillaredondo @bertagalo

@alimentatusr
aices

@totalfootballc
ompany

@anapunset
@beamothe

@piterbcn

@bymarioro
vira

@fembike.tiana @lalibellobi

@oriolmartinezmoreno
@ca.li1403 @santafost @byolanjale
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RAÚL PARRA COLOMÉ, 
CONEGUT COM “VERSOS NÓMADAS”, 
UNA VIDA A MIG CAMÍ, ENTRE VIATGES, POESÍA, 
CARRERS, RACONS I MUNTANYES DE TIANA.

Protètic dental de formació, va abandonar la 
professió en la qual va estar treballant una 
dècada, per a llançar-se i deixar-se portar per a 
les seves veritables vocacions, l’escriptura i els 
viatges, dos camins que, com ell mateix diu, 
encara que molt més complicats, l’acosten a la 
felicitat i el mantenen viu, malgrat les dificultats. 
En el seu moment va escriure un vers que 
resumeix bé la situació que travessava: “Vivo de 
la poesía, aunque no me dé de comer”.

tiana’t tiana’t

Com a poeta ha recorregut tota la península 
en diverses gires i ha realitzat molts recitals 
poètics en els quals es despulla per quedar-
se únicament amb la paraula. La seva poesia, 
reivindicativa i dura, generalment, també té 
espai per a l’amor i per als viatges, en general 
per a la vida. Per escriure es nodreix del dia a dia. 
Recorda que el seu inici en el món poètic 
li ho ha d’agrair a una relació que es va acabar 
i de la qual li va costar sortir.

Des de llavors ha editat 3 poemaris, el primer 
“Escritos bajo el sombrero” va néixer per la 
necessitat de recaptar diners per poder construir 
una escola rural a Gàmbia, Àfrica, amb una 
petita ONG que ell mateix va fundar. 
El segon “Fatou”, va ser escrit íntegrament 
en el continent africà, durant la seva vida allí, 
en aquest relata una història d’amor i una etapa 
lluny de casa, i el tercer, que va néixer ja a Tiana, 
“La Vida Feroz se comerá al lobo” és el seu 
treball més reivindicatiu i combatiu, un llibre 
que clama contra el racisme i contra el feixisme, 
contra la injustícia, un cant a la vida des de 
la lluita.

D’altra banda, la passió pel viatge, per conèixer, 
per aprendre, li ve des de la infància i gràcies 
al seu pare i mare, quan recorrien la península 
sencera en rutes de càmping juntament amb la 
seva germana petita, Sandra. En aquells dies ja 
era ell qui organitzava els recorreguts i tots els 
llocs que anaven a visitar, gairebé sempre tenien 
a veure amb la naturalesa.

“Iba para zoólogo, siempre me ha encantado 
todo lo que tiene que ver con animales, pero 
por el contrario nunca me ha gustado estudiar”

Allò va ser l’inici i el que sempre li ha agradat.

“Ahora hago prácticamente lo mismo pero a 
gran escala y para más gente. Los viajes que 
organizamos con Huellas Nómadas, agencia 
que creamos junto con mi compañera de 
vida, Ari, por cierto, criada en Tiana y gracias 
a la que conocí este bonito pueblo tan lejos 
y tan cerca de Barcelona, son rutas fuera de 
lo común, están a mitad de camino entre los 
viajes por libre y los viajes organizados, nos 
metemos de lleno en los países que visitamos, 
nos mezclamos, compartimos y mantenemos 
un margen de flexibilidad para no perder la 
esencia de los grandes viajes. Creemos que 
el lujo de un viaje reside en viajar desde la 
sencillez, es la verdadera manera de poder 
conocer la realidad de un país, o de acercarte 
bastante a ella”

Amb una vida tan moguda, errant i intensa, el 
Raúl està feliç d’haver-se assentat a Tiana i haver 
fet d’aquest poble el seu campament base:

“Vivir en Tiana me facilita mucho la creación y 
la conexión conmigo mismo, estar rodeado de 
bellas calles, de este ambiente de pueblo tan 
amable, de preciosas y verdes montañas en las 
que todavía se puede encontrar silencio y paz, 
y poder asomarme a este balcón al mar, hace 
que sea la inspiración la que me encuentra a mí 
y no ser yo quien la persigue y quien la busca. 
Realmente estoy agradecido de haber llegado 
hasta aquí, no podría volver ya a la ciudad”.

Sempre o gairebé sempre sota el seu barret, diu que 
no espera gran cosa del futur, que prefereix pensar 
en el present, en continuar viatjant per les seves 
lletres i els seus mons, i que, quan no estigui de cos 
present, que el recordin en les seves lletres i en els 
seus versos, en la seva vida, com es recorda un bon 
poema, en el que a cadascú li fa sentir una emoció 
o un sentiment diferent.

“Regreso a la poesía cuando no puedo regresar a ti”

“Nunca escribo estando solo, 
siempre hay alguien al otro 
lado del papel”

versos_nomadas   /   viajes.huellasnomadas
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La dansa entre la vulnerabilitat 
i resiliència 

En menys de sis mesos, la COVID-19 s’ha convertit 
en un fenomen mundial mostrant la seva letalitat 
a 5 continents del nostre planeta i Tiana no ha 
estat una excepció. S’han posat de manifest 
les diverses vulnerabilitats socials, polítiques, 
econòmiques, tècniques i educatives en la gestió 
pública que tenen els diferents territoris, països i 
Estats del món.

Les competències, les habilitats, les capacitats per 
anticipar-se, donar resposta a les necessitats i com 
es resisteix a l’amenaça del efectes de l’emergència 
sanitària i social, com els sistemes han ofert 
solucions i reaccions, han estat diferents i variats a 
cada indret. Formules màgiques? Sembla que no. 
Quan es conviu amb la certesa de l’error i la presa 
de decisions es realitza amb informació limitada, 
cal assumir que hi haurà conseqüències en funció 
de quines son i han estat les responsabilitats dels 
òrgans gestors i les persones. 
Les famílies tianenques han mostrat la seva 
resiliència i manifestat les seves, però ha sorgit un 
sentiment de dol, patiment, pena i impotència pel 
dolor que ens provoca la pèrdua de drets, llibertats 
i, evidentment, d’una persona estimada i volguda. 

Aquest virus ha escollit deixar-nos sense persones 
grans que formaven part del nostre poble i de 
la cultura viva, persones que ens transmeten 
de generació en generació els valors, histories i 
vivències de les seves trajectòries, fonamentals en 
la nostra evolució com a societat. 
Cal que mostrem el nostre condol i compassió a 
les persones i famílies afectades per la COVID-19. 
Acompanyant i donar-los tot el suport, sumar 
sinergies amb un pla de reactivació de la nostra 
economia local, amb un poble verd 
i compromès amb la lluita per l’emergència 
climàtica. Cal que Tiana es reinventi, cerqui 
alternatives, amb serenitat i energia que ens 
permetin una reconstrucció social i econòmica 
amb mirada local, promotora de drets social 
i oportunitats: 

Contra 
el coronavirus 
+ POBLE. 

Llegeix tot el pla Covid-19 a juntstiana.cat
Donacions: ES38 1491 0001 2321 7211 0526

Sobre la residència... 

Comencem el nou curs polític 2020/21 amb els 
reptes intactes i amb més ganes que mai per 
afrontar-lo però no el volem iniciar sense fer uns 
aclariments de com va acabar l’anterior respecte a la 
Residència d’Avis i Centre de Dia Sant Cebrià.
Sobre el posicionament i l’estratègia a seguir en el 
segrest i la selecció d’un interventor/a municipal 
per la residència, el nostre grup ha sigut clau en 
l’aportació de personal expert en la matèria tant 
pel que fa a la branca jurídica en l’àmbit de les 
concessions administratives, com en personal 
per formar part de la comissió de seguiment i del 
tribunal seleccionador.
Per tant, el nostre compromís és clar respecte a la 
intervenció de la residència i d’aquesta manera 
cercar la millor solució pel bé del poble.
No obstant, discrepem de moltes de les 
consideracions que alguns grups municipals amb 
representació al Ple fan en les seves intervencions en 
aquest assumpte en particular que no fan més que 
enredar una qüestió cabdal pels interessos de Tiana. 

Per una banda, trobem el grup de l’oposició que vol 
treure rèdit polític fent crítica oportunista. 
Al nostre entendre, qualsevol que tracti de 
beneficiar-se d’aquesta situació explotant l’ansietat 
i la manipulació hauria de mirar-se al mirall als 
matins, i reflexionar sobre si aquesta és l’aportació 
que a Tiana vol deixar com a llegat. Mala política 
aquesta. No és control al govern, és manipulació. 
No és cert que no tinguin la informació. Està tot a 
l’expedient que poden consultar, se’ls hi ha facilitat 
el contacte dels juristes que instrueixen les causes 
tant penal com administrativa però insisteixen a dir 
que no tenen informació.
Així mateix, formem part del govern però com a 
grup municipal tampoc estem d’acord amb algunes 
de les intervencions als Plens dels nostres socis de 
govern.  La democràcia té aquestes coses. 
Si alguna cosa tenim clara és que degut a aquesta 
crisi sanitària han sorgit moltes qüestions sobre 
la residència que com a govern hem de resoldre 
de la manera més satisfactòria pel bé comú però 
fer intervencions subjectives sobre els exalcaldes 
i l’alcaldessa que ens han precedit ens sembla 
imprudent, injust i fora de context en el qual ens 
trobem ja que la prioritat és trobar solucions. 
Per acabar, centrem-nos en la qüestió. La prestació 
del servei a través de la concessió de les residències  
amb la crisi de la Covid19 ha fet aflorar el que 
representa, no solament aquí sinó arreu del món els 
negocis de les residències i l’atenció a la gent gran.
I al govern actual de Tiana, li ha tocat resoldre’l.  

tiana’t

Tiana Vila Florida

Tiana ha esdevingut Vila Florida, vam avançar 
durant la campanya electoral del 2019 que volíem 
apostar perquè Tiana fos Vila Florida i així formar 
part d’aquesta iniciativa del qual en formen part 
141 municipis de Catalunya i que el promou la 
Confederació d’Horticultura de Catalunya. 
D’aquest moviment en formen part els pobles 
i ciutats que destaquen per una actuació 
real, conscient i de llarga durada en matèria 
d’enjardinament, paisatge urbà i millora de la 
qualitat de vida dels seus habitants. I això és el 
que volem per Tiana!

Una ornamentació que tingui en compte els 
valors com la protecció dels espais verds, la 
millora de la qualitat de vida dels veïns, l’estat 
i conservació del mobiliari urbà, la presència 
de flors en espais lúdics i que promogui una 
aposta social i política envers les polítiques de 
sostenibilitat mediambiental. Però a la vegada, 
que Tiana hagi aconseguit ser Vila Florida també 
significa una aposta per als nostres productors 
locals de flor per tal de poder fer més atractius 
els jardins i els parcs urbans, a través de 
projectes d’enjardinament i ornamentació floral.

Els horts i jardins particulars sempre havien 
format part de la nostra Tiana agrícola i també 
del nostre poble que llavors bona part era de 
segones residències. En aquests darrers temps, 
Tiana ha canviat aquesta imatge i la presència del 
verd s’ha anat transformant per la urbanització de 
l’entorn del nucli urbà del poble. Així doncs, hem 
de seguir apostant perquè en el nostre entorn 
hi hagi hort i cultiu i en els espais lliures i 
interiors del poble esdevinguin cada vegada 
més peces estratègiques que ens permetin 
mantenir el caràcter de vila verda de Tiana.

La generació de la incertesa

La generació nascuda els anys vuitanta i primers 
del noranta més que una generació marcada per 
la crisi està marcada per la incertesa. Saben que la 
incertesa formarà part de les seves vides i que les 
expectatives que tenien les generacions dels 50 
i 60 que eren de millora social i econòmica, ja no 
són vàlides per a les noves generacions.
Ens trobem que les crisis que hem patit aquests 
darrers anys han acabat amb la idea de l’ascensor 
social tal i com el coneixíem: més educació, més 
idiomes, més capital social, més relacions, més 
economia, més treball, més bons salaris. Aquestes 
crisis ho han capgirat tot i ni l’economia ni 
tampoc la natura fan possible aquesta manera de 
pensar. Tenim una generació programada per un 
model que no es podrà desenvolupar i que s’haurà 
de reprogramar, aquesta generació s’haurà 
de repensar la seva vida, el seu futur i hauran 
d’assolir grans reptes. 

Aquests joves podran donar un nou significat 
a “viure bé” que no tindrà relació en obtenir un 
millor sou, millor casa, millor cotxe. Construiran un 
futur amb una altra manera de viure i donaran 
un altre valor al que es té i al que es necessita.  
El treball ja no tornarà a ser el que era, ja fa temps 
que s’està produint aquest canvi i ara amb aquesta 
nova crisi s’accelerarà un nou model laboral. En 
aquesta nova manera de viure ens hi jugarem 
molt perquè afectarà tot el nostre entorn, des de 
les relacions intergeneracionals, les relacions de 
gènere, l’oci, la cultura, l’esport, les desigualtats, 
l’economia...

Perquè tots aquests canvis transformin la societat 
i la faci més justa caldrà unes polítiques d’ajuts 
econòmics, tecnològics i socials molt importants 
i això voldrà dir prioritzar uns objectius per facilitar-
ne el seu desenvolupament. 

Tenim la generació de joves més ben formada de 
la història, tenen un gran capital humà i tenen 
l’empenta i la il·lusió de la joventut. Hem de poder 
tirar endavant bones polítiques socials i d’ajut 
per aquesta generació que són els que tenen tot 
el potencial per construir un món més just, més 
sostenible i en definitiva un món millor.



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. RAMON COLL ARTÉS 
• Junts per Tiana. 
  ramon@juntstiana.cat 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA SETEMBRE 2020

Els torns de guàrdia són des de les 9.00 h del matí fins a les 21.00 h de dilluns a divendres. 
Els dissabtes de 9.00 h del matí fins a les 20.00 h. Els diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h. 
La farmàcia Cirici de les 9.00 h fins les 21.00 h inclosos diumenges i festius.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU CAPDEVILA CAPDEVILA

7 8 9 10 11 12 13
TOURÍS ESPINÀS MAQUA BRUFAU CIRICI CIRICI CIRICI

14 15 16 17 18 19 20
ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

21 22 23 24 25 26 27
MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI MAQUA MAQUA

28 29 30
BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA

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

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

TIANA
MEDI 
AMBIENT

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

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

els 7 dies de la setmana.

600 00 22 33
DIRECTE A L’AJUNTAMENT

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 2 SETEMBRE
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 9 SETEMBRE
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 16 SETEMBRE
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 23 SETEMBRE
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 

DIMECRES 30 SETEMBRE
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

22 23
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