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Benvingut/da al canal oficial de
l'Ajuntament de Tiana. Segueix-nos per
informar-te, conèixer i descobrir tot el
que passa al municipi.

Tiana

tiana.cat

Unit: octubre de 2013

3.445 fotos i vídeos

Vols treure profit de totes les

característiques noves del

Twitter?

És molt fàcil: només cal que iniciïs la
sessió.

Entra

Registra't

També et pot interessar · Actualitza

La Local-RàdioTiana�

@lalocaltiana

Montgat�

@Montgat

Junts per Tiana�

@JuntsTiana

Isaac Salvatierra�

@isaactiana

Ester Pujol�

@esterpujol

Tendències a Arreu del món

#RADARSERES
Un lugar para visibilizar e impulsar el
impacto social de las empresas

Patrocinat per Fundación SERES

#FelizMartes
12m tuits

#OPPORenoZPhoneHouse

#ATEEZ_WONDERLAND



 Whatsapp per comunicar-vos a través de missatges directes amb 
l'Ajuntament. Traslladarem a l'àrea que correspongui i us donarem una resposta 
tan aviat com sigui possible. Guardeu-lo a la vostra agenda  600 00 22 33 o 
wa.me/34600002233 #TianaÉsComunicació

Esquerra Tiana, Junts per Catalunya Tiana, Junts per Tiana i 7 més

 1  14

En utilitzar els serveis del Twitter, acceptes l'ús de galetes. Tant nosaltres com els nostres col·laboradors oferim un servei global i
utilitzem galetes per a analítiques, personalització i anuncis.



Inici Moments  Ja tens un compte? Entra

26

Ajuntament de Tiana�@Aj_Tiana · 1 h

 Vols aprendre a gestionar el dia a dia amb un adolescent? Des de Serveis 
Socials de l'@Aj_Tiana s'organitza un grup de mares i pares amb fills i filles 
adolescents. Us esperem l'últim diumenge de cada mes a les 17.30h a la Sala Sant 
Jordi.
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