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Només en moments excepcionals de la nostra 
història a Tiana no hi ha hagut Festa Major, i 
l’any passat en va ser un d’ells. No vam poder 
gaudir de la nostra Festa. Enguany sí que 
podrem, però ens caldrà ser prudents encara 
en la manera de celebrar-la.
 
La Festa Major de Sant Cebrià tradicionalment 
ens marca el final de l’estiu, l’inici de les 
escoles, el retrobament entre totes i tots 
nosaltres i la tornada a la normalitat. Fa molts 
mesos que les coses han canviat, enyorem una 
normalitat que no sabem si tornarà i seguim 
vivint pendents de la situació pandèmica. Però 
ens hem d’anar adaptant i recuperar espais 
anhelats, això si, amb prudència.
 
Per aquesta raó, hem treballat totes i tots: 
des de la Comissió de Festes, les entitats 
i l’Ajuntament de Tiana, per adaptar i 
reinventar els actes. Hem fet tot el possible 
per fer perdurar les nostres tradicions, així i 
tot, alguns dels actes més nostrats encara 
no es podran celebrar durant aquesta festa 
major. Tot i que tenim tota la voluntat de 
poder gaudir plenament de tots els actes, 
hem d’evitar riscos i, per descomptat, hem de 
complir les normatives vigents. Així doncs, hi 
haurà cita prèvia per a poder assistir a la gran 

Tianenques 
i tianencs, 

Marta Martorell i Camps
Alcaldessa de Tiana

majoria d’actes, el format concert-espectacle 
en lloc del ball, no hi haurà la cercavila dels 
Gegants sinó una ballada i tindrem un 
espectacle de foc amb la Colla de Diables, entre 
altres adaptacions.

Aquesta Festa Major comptarà amb el pregó 
d’inici de festa a càrrec d’una de les entitats més 
antiga del poble, que ha celebrat els cent anys 
de la seva història, el Centre Cultural Esportiu 
Tiana. Així doncs, la història del nostre club 
de futbol marcarà el tret de sortida dels actes 
festius de Sant Cebrià.

Entre totes i tots ens hem de cuidar. Hem de 
tenir present que tota la programació està 
subjecta a possibles canvis, depenent de 
normatives que vagin sortint. Us convidem 
doncs a participar d’aquesta nova forma de 
viure la festa i a gaudir-ne plenament, mentre 
esperem el dia que tornarem a gaudir d’una 
festa Major sense limitacions pandèmiques.

Així doncs, us encoratjo a participar, gaudir i 
col•laborar per aconseguir fer un èxit de la festa 
major de Tiana 2021.

Visca la Festa Major i visca Tiana.

canals de comunicació

Podeu trobar informació en els canals 
habituals de l’Ajuntament de Tiana: 
www.tiana.cat

       @aj_tiana 

       @aj_tiana       

       @tiana.cat

       @aj_tiana

i de la regidoria de Cultura:  

       @culturatiana 

       #FMTiana2021

       @culturatiana

App de seguretat ciutadana
M7 CITIZEN SECURITY TIANA
Android: http://bit.ly/M7TianaAndroid
iOS: http://bit.ly/M7TianaiOS



amb la persona agredida, 
ofereix la teva ajudaPunt Lila

amb la persona agresora, 
demana que aturi la seva conducta

L’ACCEPTA

S’ATURA

Pregunta què necessita 
i acompanya-la.

Seguir atent/a. Avisar al Punt Lila, trucar al 112 
o a la Policia Local

Si hi ha força o violència 
física, informar al Punt 

Lila o trucar al 112 o 
Policia Local.

Buscar més 
persones aliades 
per actuar sense 
posar-se en risc.

Si no hi ha força 
o violència física, 

seguir atent/a.

Recollir el màxim 
d’informació 

sobre qui és, com 
va vestit, etc.

NO L’ACCEPTA

NO S’ATURA

Si has patit una agressió sexual o un comportament sexista:
NO ESTÀS SOL/A! T’ajudarem!

Al Punt Lila* t’escoltaran, t’acompanyaran i t’assessoraran.

També pots dirigir-te:
Als/ les membres de l’organització de la Festa Major, 
a la Policia Local 93 395 15 15 o al telèfon d’emergències 112.

Divendres 17 podràs comptar amb el PUNT LILA
A l’Antic Camp de futbol 
De 21.30 a 2.30 h
A càrrec de “Plataforma de la Comunicació”

*Rebràs tota la atenció orientació i suport de professionals 
especialistes en violència sexista.



informació pràctica mesures de seguretat  
covid-19MOCADOR DE FESTA MAjOR

Per mantenir la tradició, aquest any també 
podreu adquirir el mocador de la Festa! 

La recaptació del mocador es destinarà a 
l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia. 

Us animem a col•laborar-hi. 

Podreu comprar-los en els actes de Festa Major.

Totes les activitats són gratuïtes, 
amb aforament limitat i amb reserva 
prèvia. Cal adquirir prèviament
l’entrada a la web d’entràpolis.com 
www.entrapolis.com/organitzador/
ajuntament-de-tiana

Podreu reservar les entrades a partir 
del dilluns 6 de setembre de 2021.

CEDEIX LA TEVA ENTRADA
Si has fet una reserva i no pots assistir a l’acte, 
allibera el teu seient a través d’entrapòlis.com

T’HAS QUEDAT SENSE ENTRADA?
Apropa’t i si passats 10 minuts de l’inici de l’acte 
queden places lliures podràs, accedir-hi.

Cal recordar que en l’edició d’enguany de 
la Festa Major serà necessari complir en tot 
moment les indicacions de les autoritats 
sanitàries. Per això farà falta tenir en compte:

· L’organització s’adaptarà a la normativa  
   que sigui d’aplicació en el moment de la festa. 

· Per tal d’organitzar millor l’assistència, cal 
   reservar les entrades de totes les activitats. 

· L’ús de mascareta és obligatori. 

· És important mantenir una bona higiene  
   de mans. 

· Es prega puntualitat i paciència. 

· A tots el espais, cal mantenir una distància 
   de seguretat entre persones. 

· En tots els actes i activitats, caldrà seguir les 
   indicacions de l’organització, dels vigilants i 
   dels cartells informatius. 

· Cal estar atents a les plataformes de 
   l’Ajuntament, en cas que sigui necessari, a
   canvis d’horaris, d’espais i fins i tot a possibles 
   cancel•lacions d’alguns actes. 

· Serà necessari arribar als espais de 
   representació amb un mínim de 15 minuts 
   d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada. 

PREGUNTES FREQÜENTS: 

· Quantes entrades pot adquirir cada persona?
  Es podran adquirir com a màxim 6 entrades per  
  a cada acte.

· Fins quan puc adquirir l’entrada online?
  Fins el dia 15 de setembre de 2021 a les 12.00 h

· Serà necessari arribar a les activitats  
  amb antelació?
  Per tal de fer una entrada esglaonada, s’obriran 
  les portes 15 minuts abans. Passats 10 minuts de 
  l’inici de l’acte, les places que no s’hagin ocupat, 
  quedaran alliberades.

· Serà necessari portar l’entrada impresa?
  NO, es recomana portar l’entrada en format 
  digital, descarregada al mòbil, l’organització 
  disposarà del llistat d’assistents per si hi hagués 
  alguna incidència.

Al fer la reserva d’entrades totes les persones 
assistents es comprometen a complir les 
normatives i  protocols establerts, sent-ne la 
persona compradora la responsable.

L’organització es reserva el dret d’admissió en 
cas que no es compleixin aquestes normatives.

Si penses que pots tenir símptomes de la 
Covid-19 o has estat en contacte amb algú 
positiu, queda’t a casa.

La Festa Major seguirà els següents protocols 
per a la prevenció de la Covid-19, sempre 
d’acord amb la normativa vigent:

· A l’entrada de tots els actes hi haurà 
   dispensador de gel hidroalcohòlic.

· L’aforament i la disposició dels seients  
   compliran les distàncies de seguretat 
   requerides.

· L’aforament és limitat i, un cop assolit, 
   no s’hi permetrà l’accés.



CONCERT D’HAVANERES 
AMb LA CLARA SáNCHEz 
20.30 h Plaça de la Vila
Reserva prèvia. 

18.00 h Reconeixement a joves promeses 
esportives
19.00 h Reconeixement promeses 
amateurs esportives
En streaming a través del canal de 
youtube de l’Ajuntament de Tiana

18.00 h Reconeixement a equips amb 
èxits esportius
19.30 h Reconeixements clubs esportius 
tianencs
En streaming a través del canal de 
youtube de l’Ajuntament de Tiana

diumenge 12

disabte 11

TORNEIG FUTSAL VILA DE TIANA
De 10.00 h a 21.00 h Zona Poliesportiva
Organització: 
A.E. Sala 5 Tiana // MP Workout

CELEbRACIó DIADA 
NACIONAL DE CATALUNyA

TORNEIG FUTSAL VILA DE TIANA
De 9.00 h a 21.00 h Zona Poliesportiva
Organització: 
A.E. Sala 5 Tiana // MP Workout

dijous 16
TObOGAN AQUÀTIC
Vine a gaudir de l’Splash Slide. No 
t’oblidis del banyador i la tovallola!
D’11.00 h a 14.00 h
C. Josep Paris 
Reserva prèvia. 
Places limitades per franges horàries.

REPIC DE CAMPANES DE FESTA MAjOR
12.00 h

OFICI SOLEMNE
19.00 h Església Parroquial
Presidirà el Bisbe Javier Vilanova.
Amb la participació de la Coral Tianenca.

PREGó INFANTIL
19.00 h Parc Antic Camp de Futbol
A càrrec del Consell dels Infants
Reserva prèvia.

PREGó ADULTS
21.00 h Parc Antic Camp de Futbol
A càrrec del CCE Tiana
Reserva prèvia.

L’any 2020 el Centre Cultural i Esportiu 
Tiana va fer 100 anys. Aquesta temporada 
2021-2022 volem celebrar amb tots 
vosaltres un fet tan important pel club 
i pel poble.

Visca el Centre Cultural i Esportiu Tiana! 
Visca el moviment associatiu i esportiu de 
Tiana! Visca la Festa Major de Sant Cebrià!

CONCERT A CÀRREC 
DE WE DANCE bAND
22.30 h Parc Antic Camp de Futbol
Reserva prèvia.

III AQUATRAIL SOLIDÀRIA
10.00 h Zona poliesportiva
Inscripcions i més informació a   
www.escolafestritiana.com
Organitza: Club esportiu Fes Tri Tiana

diumenge 5

divendres 10 dimarts 14

dimecres 15

Localitzacions al mapa 
al final del programa
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divendres 17 dissabte 18
jOCS D’AIGÜA
17.00 h Parc del Tramvia (B20)

CLUb DE LECTURA 
AMb XAVIER bOSCH 
19.00 h Can Riera
Places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca.

bEATbOX “PULMON EN CONCERT” 
20.30 h Plaça de la Vila
Reserva prèvia. 

CONCERT jOVE AMb SENyOR OCA
22.30 h Parc de l’Antic Camp de Futbol 
Reserva prèvia.

10a ENRUCADA
Sortida: 8.00 h Parc Antic 
Camp de Futbol
Inscripció i més informació 
a Enrucada.cat. 
Organtiza: Bike Tiana

CAMPIONAT DE PETANCA
10.00 h Petanca
Places limitades. 
Organitza: Llar de Persones Grans

HORA MENUDA: EL CUQUET DE 
LLANA, AMb GLòRIA ARRUFAT 
10.30 h Jardins de Biblioteca
Can Baratau
Places limitades.
Inscripcions a la Biblioteca.

ESPECTACLE FAMILIAR AMb LANDRy
11.30 h Plaça de la Vila
Reserva prèvia.

TORNEIG DE CANASTRA
16.30 h Llar de persones grans.
Places limitades. Inscripció prèvia 
a la Llar de Persones Grans. 
Organitza: Llar de Persones Grans 

FRIkI bINGO
18.00 h Lloc a confirmar
Organitza: Descorxats 

CAbARET DE CIRC
18.30 h Pista escola Tiziana
Reserva prèvia.

ESPECTACLE DE FOC
22.00 h Plaça de la Vila
Reserva prèvia.
Organitza: 
Colla de Diables Trempera Nostramo

CONCERT AMb L’ORQUESTRA GIRASOL
22.30 h Parc Antic Camp de Futbol
Reserva prèvia.

Localitzacions al mapa 
al final del programa
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diumenge 19
LO NOSTRU. MATÍ D’ACTIVITAT 
TRADICIONAL.
Parc de l’Antic Camp de Futbol
Gegants, grallers, música de cobla i puntes 
de coixí.

11.00 h Ballada dels Gegants de Tiana i la 
colla Faràndula, acompanyats pels Grallers 
de l’Alcaldessa.

12.00 h La Cobla Maricel interpretarà 
Sardanes dedicades a Tiana amb la 
intervenció de la Coral Tianenca.

Reserva prèvia.

PLENA DE FESTA MAjOR
19.00 h Parc Antic Camp de Futbol
Reserva prèvia.

CASTELLS DE FOCS
22.00 h Camí Dalt d’Alella

Antic Garden Tiana (Riera d’en Font, 55)
Divendres 17 i dissabte 18 de setembre de 18:00 h a 00:00 h.

Cinquena edició de la fira comercial i artesana TIANA MARKET.
Paradetes d’artesania, moda, complements, joieria i bijuteria, 

decoració, alimentació, cultura, art...

Espai gastronòmic amb foodtrucks.

Concerts les nits de divendres i dissabte, 
si les mesures sanitàries ho permeten.

Tiana Market

espectacle de foc
Durant l’espectacle no hi podrà haver 

moviments de públic. Tothom haurà de 
romandre assegut en el lloc assignat. 

És obligatori l’ús de la mascareta i 
mantenir la distància de seguretat.

Localitzacions al mapa 
al final del programa
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CINEMA DE MUNTANyA 
Projecció de les  pel•lícules 
“MADE IN VOYAGE” (25’) i 
“EVEREST – THE HARD WAY” (52’) 
A les 21.30h
Ermita de l’Alegria 
Reserva prèvia. 

Pel·lícules:

MADE IN VOYAGE
Wiley Kaupas i Joey Schusler. França. 2020. 25’ 
Premi CERVESA DEL MONTSENY al millor film 
+Xtrem 
 
Qui no ha somiat posar la seva vida en standby 
i emprendre una aventura on la imaginació 
sigui l’única que en fixi els límits? Cody i Kellyn 
van adaptar un vell autobús escolar per anar 
a buscar la neu verge dels cims de Utah. Un 
sistema de vida alternatiu, una aventura plena 
de trobades per compartir la joia del viatge i 
l’esquí.sorgeix del mar. 

dijous 23

dissabte 25 

HORA DEL CONTE: 
CONTES DE LA LLUNA SOTA LES 
ESTRELLES, AMb MOISèS AzNAR 
18.00 h Biblioteca Can Baratau
Places limitades.
Inscripcions a la Biblioteca

ROCòDROM
10.00 h a 14.00 h
Plaça de la Vila
Organitza: Club Excursionista Tiana

i més... EVEREST – THE HARD WAY
Pavol Barabas. Eslovàquia. 2020. 52’ Premi 
FEDME especial del Jurat 

És possible escalar la ruta més dura de 
l’Everest a l’estil alpí? Chris Bonington, 
l’escalador britànic més famós, va anomenar 
aquesta ruta The Hard Way i va afirmar que 
era impossible. Es va convertir en un repte 
per a quatre escaladors eslovacs. El 1988 
van començar el seu camí més dur i sense 
escapatòria.  

divendres 24

Localitzacions al mapa 
al final del programa
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organització
Les activitats del programa 
han estat organitzades per

la Comissió de Festes,
el Casal de Joves, 

la Regidoria d’Esports,
la Regidoria de Cultura

i persones i entitats a títol propi
 que han col•laborat perquè la 

Festa Major sigui possible.

L’organització agraeix a totes i tots 
les col·laboracions rebudes en 

l’organització de la Festa Major.

programa de butxaca
DIUMENGE 5
III Aquatrail Solidària
10.00 h Zona poliesportiva

DIVENDRES 10
Concert d’Havaneres 
amb la Clara Sánchez
20.30 h. Plaça de la Vila 

DISSABTE 11
Celebració Diada 
Nacional de Catalunya

Torneig Futsal 
Vila de Tiana
9.00 h a 21.00 h 
Pavelló Poliesportiu

DIUMENGE 12
Torneig Futsal 
Vila de Tiana
10.00 h a 21.00 h 
Pavelló Poliesportiu

DIMARTS 14
Reconeixement a joves 
promeses esportives
18.00 h. En streaming

Reconeixement 
promeses amateurs 
esportives
19.00 h. En streaming

DIMECRES 15
Reconeixement a equips 
amb èxits esportius
18.00 h. En streaming 

Reconeixements clubs 
esportius tianencs.
19.30 h. En streaming

DIJOUS 16 
Tobogan aquàtic
D’11.00 h a 14.00 h
Carrer Josep Paris

Repic de campanes
de Festa Major 
12.00 h

Ofici solemne
19.00 h. Església Parroquial

Pregó infantil
19.00 h 
Parc Antic Camp de Futbol

Pregó adults
21.00 h 
Parc Antic Camp de Futbol

Concert a càrrec 
de We Dance Band
22.30 h 
Parc Antic Camp de Futbol

DIVENDRES 17
Jocs d’aigüa
17.00 h 
Parc del Tramvia (B20)

Club de lectura 
amb Xavier Bosch 
19.00 h. Can Riera

BEATBOX 
“Pulmon en Concert” 
20.30 h. Plaça de la Vila

Concert jove 
amb Senyor Oca
22.30 h 
Parc Antic Camp de Futbol

TIANA MARKET 
Antic Garden Tiana 
(Riera d’en Font, 55)
Div. 17 i dis. 18, de 18 h a 24h

DISSABTE 18
10a Enrucada
Sortida: 8.00 h 
Parc Antic Camp de Futbol

Campionat de Petanca
10.00 h. Petanca

Hora menuda: 
El cuquet de llana, 
amb Glòria Arrufat 
10.30 h. Jardins de 
Biblioteca Can Baratau

Espectacle familiar 
amb Landry
11.30 h. Plaça de la Vila

Torneig de Canastra
16.30 h 
Llar de persones grans.

Friki Bingo
18.00 h. Lloc a confirmar

Cabaret de circ
18.30 h 
Pista escola Tiziana

Espectacle de foc
22.00 h 
Plaça de la Vila

Concert amb 
l’Orquestra Girasol
22.30 h 
Parc Antic Camp de Futbol

DIUMENGE 19
LO NOSTRU.
MATÍ D’ACTIVITAT 
TRADICIONAL.
11.00 h. Gegants
12.00 h. Cobla Maricel
Parc Antic Camp de Futbol

Plena de Festa Major
19.00 h 
Parc Antic Camp de Futbol

Castells de focs
22.00 h 
Camí Dalt d’Alella

DIJOUS 23
Hora del conte: Contes de 
la lluna sota les estrelles, 
amb Moisès Aznar 
18.00 h 
Biblioteca Can Baratau

DIVENDRES 24 
Cinema de muntanya
21.30 h 
Ermita de l’Alegria

DISSABTE 25 
Rocòdrom
10.00 h a 14.00 h
Plaça de la Vila

Especialment a totes les persones que 
han col·laborat desinteressadament en 

l’organització de la Festa, i han ajudat de 
forma decisiva a portar a terme les activitats 

programades.

Gràcies!
L’organització es reserva el dret de modificar 

aquest programa si per causes de darrera 
hora així ho considerés convenient, anunciant-

ho als mitjans de comunicació i als punts 
d’informació habituals.

Volem agrair les tianenques i tianencs per complir amb tots els protocols, als comerços 
i entitats de la vila que sempre han donat un cop de mà a la celebració de la FESTA MAJOR 

DE SANT CEBRIÀ. MOLTES GRÀCIES A TOTES I TOTS I BONA FESTA MAJOR 2021!!!
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PLAçA DE LA VILA

CAMÍ DALT D’ALELLA

bIbLIOTECA CAN bARATAU

PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTbOL

PISTA ESCOLA TIzIANA

ESGLéSIA PARROQUIAL

ERMITA DE L’ALEGRIA

PARC DEL TRAMVIA (b20)

zONA POLIESPORTIVA

C. jOSEP PARIS

LLAR DE PERSONES GRANS

PETANCA

CAN RIERA

ANTIC GARDEN TIANA

PÀRQUING

POLICIA LOCAL / 93 395 15 15

AjUNTAMENT DE TIANA / 93 395 50 11
més informació a: www.tiana.cat
       @aj_tiana       @aj_tiana 
       @culturatiana #FMTiana2021
       @tiana.cat  @culturatiana
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Localitzacions:

programa de butxaca TIANA
Per unes festes 
igualitàries 
i lliures  
de sexisme 
i de LGTBIfòbia
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