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somcomerç

Carrer del Centre, 20. Tiana
info@totseguretat.cat
www.totseguretat.cat

Hola sóc Marc Martí Vidiella, 
responsable de totseguretat.

Va dirigida a protegir les nostres llars 
o negocis de possibles robatoris, 

okupacions, inundacions o incendis 
i el que és més important, protegir 

les persones.
Som tècnics instal·ladors dedicats 
al món de la seguretat La nostra 

experiència obtinguda durant 
aquests anys, ens va portar a 
crear totseguretat, perquè 

vivim constantment amb canvis 
professionals i personals volem fer-té  

la vida més fàcil. 
La domòtica al teu gust! 

(Demana info).
El nostre objectiu és, fer arribar als 

nostres clients Sistemes de Seguretat 
de gamma alta que hi ha al mercat, 

per protegir de manera personalitzada 
tot el que més ens importa.  

ENTREVISTA JÚLIA CUENCA NAVARRO, 
UNA MESTRA TIANENCA A TANZÀNIA
La Júlia havia viscut a Tiana des dels 7 anys però 
a l’estiu de 2017 li va sorgir la oportunitat de fer 
dos mesos de voluntariat a una escola tanzana 
que forma part de l’ONG Blue Sky School. 
Ens confessa que es va enamorar completament 
del projecte i del país, i aquell mateix Nadal hi va 
tornar. També l’estiu següent, i va ser aleshores 
quan va prendre la decisió de passar-hi una 
temporada més llarga. D’això ja han passat una 
mica més de dos anys i mig. 
“Tanzània s’ha convertit en casa” ens diu.

A Tanzània, la Júlia hi va arribar sense gaire 
expectatives, amb la ment ben oberta i 
disposada a sorprendre’s. “El primer que em 
va sorprendre van ser els paisatges: hi ha 
moltíssima vegetació, els paisatges són verds, 
preciosos i molt canviants”. Ens explica que hi 
ha un concepte clau per entendre la manera de 
viure allà: “pole pole” que significa a poc a poc, 
sense pressa i ens assegura que és la definició 
perfecta del ritme de vida en aquest país de 
l’Àfrica Oriental.

Actualment la Júlia compagina la seva feina de 
mestra a una escola amb la col·laboració amb el 
centre on ha fet el voluntariat des del 2017 i els 
projectes socials d’aquella comunitat. A l’escola, 
situada a la zona rural de Nambala, a la regió 
d’Arusha, hi ha 700 alumnes, des d’infantil fins 
acabar la primària, 200 dels quals viuen al centre 
durant el període escolar. 
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Una gran part dels alumnes provenen de contexts 
vulnerables. A través del programa d’apadrinament, 
molts d’ells tenen accés a educació. Ens explica 
que durant la pandèmia han repartit productes de 
primera necessitat i aliments bàsics a 65 famílies, la 
majoria formades per dones soles i d’edat avançada 
que tenen al seu càrrec infants de totes les edats. 
El proper objectiu és la construcció d’una infermeria 
a la Blue Sky School que ajudi a atendre als alumnes 
i alhora proporcionar atenció primària a les famílies 
de la zona.

Tanzània li ha canviat la vida a la Júlia: “sento que 
he après a apreciar el que tinc, a viure amb molt 
menys i a entendre altres maneres de viure”. 
Li preguntem si s’enyora i ens diu que sí, que troba 
a faltar molt la família i els amics. “Tanzània s’ha 
convertit en casa meva però també em ve molt 
de gust tornar a Tiana. Estic vivint un moment 
personal i professional que m’omple i l’exprimiré 
al màxim el temps que duri, però tornaré”. 
Per acabar li proposem que utilitzi aquestes ratlles 
de la revista “Tiana’t” per enviar un missatge a tots 
els que la llegeixen des del seu poble: “molta força 
a tothom en aquesta situació tant complicada 
que estem vivint a nivell mundial, tot això 
passarà, ens farà més forts. I per acabar, animo a 
tothom a venir a viure una aventura a Tanzània, 
penseu que aquí hi ha una tianenca que us rebrà 
amb els braços oberts!”.

Tot i que encara falta per deixar enrere l’hivern 
astronòmic la primavera ja treu el nas pel nostre poble. 
Fa alguns dies que gaudim de les florides dels ametllers 
i les mimoses, i a poc a poc les olors van guanyant 
en quantitat i intensitat. Passejar per Tiana i la seva 
muntanya sempre és un plaer i en aquests moments 
on tot es va despertant és simplement màgic. 

Els vivers plens de vida també s’avancen al calendari 
i omplen bocins de la nostra vila amb immenses catifes 
de colors, les vinyes a punt de brotar em porten el record 
del verd dels seus pàmpols contrastant amb el marró 
del sauló. Record que aviat serà una realitat de nou.

Aquest entorn és un gran privilegi de què gaudim els 
tianencs i les tianenques, i ben cert és que l’hem sabut 
gaudir en aquests dies de confinament municipal. 
Tiana sempre té alguna cosa per oferir-nos.

Així doncs, vull encoratjar-vos a continuar gaudint del 
nostre bonic poble i del seu entorn natural, ple d’olors, 
colors i cants de vida. Aprofitar el bon temps per gaudir 
de l’aire lliure serà la millor manera d’anar deixant enrere 
aquest hivern fred i estrany de què venim.

 Marta Martorell Camps, Alcaldessa de Tiana
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Acabem de passar un Gener de 
temperatures baixes que fins i tot han 
batut rècords, com els -34 °C al Pallars 
Sobirà, i que han vingut acompanyades del 
temporal Filomena, que ha portat grans 
quantitats de neu a llocs on habitualment 
no neva. Encara que en un primer moment 
no ho sembli, aquestes temperatures 
baixes i els fenòmens meteorològics 
extrems com Filomena, també tenen 
cabuda en el context d’un Canvi 
Climàtic. En aquest cas, l’escalfament de 
l’estratosfera ha causat que els corrents de 
vent que mantenen el fred polar en els pols 
es debilitessin i les baixes temperatures 
s’expandissin per latituds mitjanes.

El Canvi Climàtic implica l’alteració dels 
patrons normals de comportament dels 
delicats equilibris atmosfèrics que regulen 
el clima del planeta, i això el fa cada vegada 
més imprevisible i letal. Implica l’alternança 
entre temperatures que baten rècords 
de calor, com les que s’han viscut en el 
passat 2020 arreus del món i a casa nostra, 
amb períodes de fred extrem i també 
l’alternança de mesos de sequera amb 
xàfecs intensos que causen inundacions i 
destrueixen collites. I tot això en un context 
de temperatures mitjanes cada vegada més 
altes en la majoria del planeta.

L’Acord de París signat el 2015 per 195 
països plantejava com a objectiu òptim 
mantenir l’increment de temperatura 
mitjana per sota dels 1,5 °C en el 2100. 
Segons informa l’ IPCC, ja hem augmentat 
1,2 °C i, al ritme actual, arribarem a un 
increment de 1,5 °C el 2028.

I això ja està tenint efectes més enllà del 
temporal Filomena, Glòria i dels rècords 
de calor. 

Ja estem tenint desastres climàtics 
arreu del món. El 10 pitjors del 2019 van 
causar la pèrdua de 120.000 milions 
d’euros, 13,5 milions de persones es van 
haver de desplaçar i 3.500 van perdre 
la vida.

La llista dels efectes a mitjà i llarg termini 
és esfereïdora: inundacions, incendis 
descontrolats com els d’Austràlia 
o Califòrnia, pèrdua de collites, propagació 
de malalties tropicals i plagues, fam, 
escassetat d’aigua, temperatures extremes, 
escassetat de recursos, etc. Efectes que 
poden arribar a provocar 2000 milions de 
refugiats pel clima en el 2100 segons l’ONU.

Un futur que ningú vol viure ni imaginar, 
que ningú vol mirar a la cara. Ens 
protegim de l’angoixa que aquesta visió 
ens genera mirant cap a una altra banda. 
La impotència que sentim justifica 
seguir fent el mateix de sempre. I sabeu 
què? L’única manera que tot això no es faci 
realitat és canviant la realitat. Canviant la 
manera de consumir i de produir. Reduint 
la nostra voracitat sobre el planeta.

La lluita contra l’escalfament global és 
antipàtica perquè no és una lluita contra 
un enemic extern al qual hem de vèncer, 
és una lluita que ens obliga a qüestionar-
nos, a responsabilitzar-nos dels efectes 
de les nostres decisions sobre l’entorn, les 
altres persones i sobre el nostre futur. Ens 
obliga a madurar com a individus i com a 
col·lectiu. Ens obliga a actuar de manera 
contundent. I no podem trigar a fer-ho. 
Hem d’actuar JA!

Tiana Actua

HEM D’ACTUAR JA!

tiana’t
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22 MIL MISSATGES REBUTS EN POC MÉS D’UN ANY 
I MIG AL WHATSAPP MUNICIPAL
9 de cada 10 incidències s’han resolt i el temps mitjà de resolució és d’entre 4 i 6 hores

El 9 de juliol de 2019 el Departament de comunicació de l’Ajuntament de Tiana va posar en marxa 
un servei de WhatsApp al telèfon 600 00 22 33 que els veïns i veïnes poden utilitzar per comunicar 
incidències, fer preguntes, suggeriments i comunicar-se amb el consistori sempre que ho necessitin. 
Aquest servei, està gestionat per una persona del Departament de comunicació que l’atén les 24 hores 
del dia, els 7 dies de la setmana dels 365 dies de l’any.

El funcionament és molt senzill: un cop 
rebut el missatge, se’n deriva el contingut 
(mantenint sempre l’anonimat del veí o 
veïna) als grups d’incidències de cadascuna 
de les àrees municipals, i amb l’ajuda dels 
tècnics responsables de cada àrea, es prepara 
la resposta i s’engega el procediment per 
resoldre la incidència. La mitjana de resolució 
d’aquestes incidències és de gairebé el 90% i el 
temps que s’empra en fer-ho, des que s’ha rebut 
el missatge, és d’entre 4 i 6 hores.

Aquest servei d’immediatesa i proximitat als 
tianencs i a les tianenques és possible gràcies 
a la total implicació de les diferents àrees del 
consistori, al compromís dels seus tècnics 
municipals, a la coordinació del Departament de 
Comunicació i a la col·laboració dels veïns i veïnes 
del poble que han esdevingut uns ulls còmplices 
per fer de Tiana un lloc molt millor per a tots.

Les àrees que més missatges han rebut en 
aquests gairebé 600 dies de servei del WhatsApp 
municipal són Medi Ambient, seguida per la de 
Via Pública, Policia Local i totes les consultes 
provocades per les mesures de contenció de la 
pandèmia de la COVID-19. 

El servei de WhatsApp municipal ha gaudit 
d’una grandíssima acceptació entre els tianencs 
i tianenques des de la seva posada en marxa 
i les mostres de satisfacció per la rapidesa, tracte 
i resolució de les incidències, són constants.

A banda de totes les incidències que es reben 
al WhatsApp municipal, el personal municipal 
continua resolent tràmits, dubtes, suggeriments 
i qualsevol necessitat dels veïns i veïnes de 
Tiana a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la web 
municipal i a les diferents xarxes socials oficials: 
Facebook, Twitter i Instagram.

Comuniqueu-vos a través de missatges directes amb l’Ajuntament de Tiana les 24 hores del dia, 
els 7 dies de la setmana, els 365 dies de l’any al 600 00 22 33.
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S’estan executant tot un seguit d’obres 
de millora als parcs infantils de Tiana 
per a la seva adaptació i reparació per al 
compliment de la normativa europea. 
El traçat de les actuacions segueix l’estudi 
realitzat prioritzant en ordre els parcs de major 
concurrència per acreditar la seva certificació. 
Les actuacions en procés d’execució són als 
següents parcs:

- PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL: 
adaptació de les molles, cistella i creació 
d’un sorral normatiu.

- PARC DE CAN PUIGCARBÓ: 
cimentació del joc de la xarxa, cartelleria 
i adaptació dels jocs de gimnàs.

- PARC DE JOAN ARMENGOL: 
execució de sorrals dels gronxadors 
i jocs combinats.

- PARC DE SALVADOR ESPRIU: 
sorrals, incorporació d’un gronxador inclusiu 
i substitució del multijoc per un de nou per 
acomplir la normativa.

- PARC VESSANTS: 
retirada del multijoc obsolet, incorporació 
del gronxador doble, molla i multijoc per a petits 
i creació del sorral normatiu.

- PARC DE LA BÒBILA D’EN JORDANA:  
creació de sorral normatiu per a joc combinat.
 
- PARC DE DOCTOR BARRAQUER: 
certificació àrea de joc segons 
Normativa Europea.
 
- PARC DE CAMÍ DELS FRANCESOS: 
creació de sorral normatiu per a joc combinat.

OBRES DE MILLORA 
DELS PARCS 
INFANTILS DE TIANA
Per a la seva adaptació per al compliment 
de la normativa europea.

tiana’t
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NOVETATS 
ALS SERVEIS VIRTUALS 
DE CAN BARATAU
Des del mes de gener hi ha hagut diverses 
novetats a la biblioteca. D’una d’elles potser ja us 
heu adonat i és que el servei de préstec digital 
ha canviat de nom i de color! Ara enlloc d’eBiblio 
es diu BiblioDigital i és de color blau, però el 
funcionament és el mateix que abans. 

Si teniu qualsevol incidència adreceu-vos a la 
biblioteca i us ajudarem en el que puguem. 
Al servei de préstec digital teniu llibres, diaris, 
revistes i pel·lícules!

A més, a partir d’ara també podeu entrar al vostre 
espai personal identificant-vos amb el DNI. 
Podeu accedir a l’espai personal des de la pàgina 
aladi.diba.cat. Un cop identificats podeu:

· Accedir a les vostres dades personals
· Canviar el PIN
· Renovar préstecs i reservar documents
· Accedir a bases de dades
· I subscriure’t als butlletins electrònics

Si us subscriviu al butlletí electrònic de 
Can Baratau, rebreu un correu mensual amb 
totes les activitats que us oferim aquell mes, 
i també estareu al cas de les novetats editorials 
que ens arriben.

I per descomptat, us esperem a la biblioteca!

BENVOLGUTS SOCIS, 
SÒCIES I AMICS 
DE TIANA DE 
L’AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA TIMÓ
Arribem al febrer amb pràcticament les 
mateixes condicions sanitàries que hem 
començat l’any 2021. L’Aula d’extensió 
universitària TIMÓ segueix fent tot el 
possible per no perdre el ritme de les 
conferències programades i seguir el curs 
amb la màxima normalitat possible. 

En primer lloc, agraïm a tots els que 
seguiu les conferències en línia i també 
als conferenciants que s’adapten a aquest 
sistema. En el moment que escrivim aquestes 
línies el vent bufa i la pluja ressona als vidres 
fent difícil pensar que al febrer els ametllers 
i les mimoses ja estaran florits i ens portaran 
l’ esperança que les nostres vides necessiten 
per retrobar-nos i seguir el camí cap a les 
nostres seus habituals, sala Albéniz i la sala 
Pau Casals.

Però la vida continua i nosaltres no volem 
deixar de banda les nostres activitats, per 
aquest motiu. el 4 de febrer el Dr. Joan 
Amanós, especialista en habitatge i territori, 
ens parlarà d’un tema novador: “Les ciutats 
després de la COVID-19”.

Del món de la ciutat passarem al de la 
biologia. El dijous 18, el Dr. Tomàs Marqués, 
professor ICREA a l’institut de Biologia 
Evolutiva ens farà reflexionar en la seva 
exposició sobre el tema “Què ens fa humans?”

Les dues conferències, si les condicions 
sanitàries no canvien, es faran via en línia a les 
18.30 h. Com sempre anem enviant informació 
als associats dels enllaços ZOOM i Youtube i 
informació als tianencs en general a través de 
La Local, la biblioteca i al telèfon de contacte.

Si ens voleu localitzar ho podeu fer a través 
de la nostra pàgina Web: 
http://www.tiny.cc/aeutimo 
(apartat: inscripció nous socis) 
o truqueu al telèfon: 686 17 40 06.

T. 93 465 77 41
b.tiana.cb@diba.catEL PRESSUPOST INVERTIT EN ELS PARCS 

INFANTILS EN AQUESTA FASE 1 ASCENDEIX 
A 53.465,33 €
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FEM MEMÒRIA: 
RENOVEM LA RECEPTA ABANS QUE CADUQUI 
Evitar que ens caduqui la prescripció mèdica del pla de medicació demanant cita amb el nostre 
metge/ssa de família, amb temps, i renovar la recepta de manera àgil és l’objectiu de la campanya 
de corresponsabilitat amb la ciutadania «Fem memòria».

Comencem l’any i entre els bons propòsits, els professionals de l’Atenció Primària de BSA (incloent el 
Consultori Local de Tiana) donen suport a aquesta iniciativa per renovar el pla de medicació amb un 
mes d’antelació. En la majoria dels casos els plans de medicació crònica són anuals, per tant, el control 
de les dates és més senzill per als usuaris, fet que no els exclou d’estar atents i anticipar-se a la data de 
caducitat. No obstant, si la recepta prové de l’atenció especialitzada, recordem que la seva vigència no 
supera els 2 mesos.

tiana’t tiana’t

CANVIS A L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
I DANSA!
L’Ajuntament de Tiana i l’AMPA de l’escola han 
portat a terme els canvis que vam sol·licitar 
arran del moment que estem vivint, instal·lar 
televisions i càmeres web per tal de millorar les 
nostres connexions amb els grups de dansa.

Aquest canvi ens ha ajudat de moltes maneres, 
per una banda, si un nen o nena s’ha de confinar 
a casa seva, gràcies a aquesta nova tecnologia pot 
connectar-se i sentir-se més a prop del seu grup 
classe. Per una altra banda, ara que no podem fer 
classes des del centre, aquest mètode ens ajuda 
a tot el col·lectiu de mestres a poder veure als 
nostres grups molt millor, i per tant les nostres 
cervicals ho agraeixen. I, finalment, és una bona 
fórmula perquè l’alumnat no desconnecti tant 
de l’escola, ja que, des del confinament total, el 
professorat entrem dins de les cases dels i les 
nostres alumnes/s, ens colem pels seus aparells 
electrònics durant unes hores i junts ens fem 
companyia, i d’aquesta manera ells es colen a 
la nostra escola i així senten més de prop les 
nostres aules! Estem segurs/es que aquest avanç 
ens ha ajudat molt i que en podrem treure partit 
durant aquest any sobretot, i més endavant segur 
què també, ja que es podran fer projeccions, 
portes obertes amb els pares i mares des de casa 
(en cas de no poder-les fer presencialment), veure 
diferents ballets, etc.

Gràcies a aquestes instal·lacions hem pogut 
seguir donant un bon servei dins les condicions 
en les quals ens trobem, i demostrar així que 
la dansa no s’atura i que la cultura és segura i 
necessària, i més en aquests moments en què 
mantenir-se actiu és imprescindible per no 
perdre la motivació! Moltes gràcies!

Tal i com recull la campanya 
«Fem Memòria» l’usuari pot controlar la 
vigència dels seus medicaments tant si té 
el pla de medicació imprès com si va a la 
seva farmàcia directament. 

De fet, i gràcies al treball col·laboratiu amb 
les farmàcies de Badalona, Montgat i Tiana, 
aquestes seran pro actives per detectar 
aquells usuaris que s’apropen a la data de 
caducitat sense la renovació pertinent.

Si la recepta caduca, sense fer aquesta gestió, 
els tràmits de renovació poden ocasionar 
l’endarreriment de l’administració, i amb 
freqüència, la programació forçada d’un 
tràmit que va en detriment de la capacitat 
de visites urgents dels centres. 

MÉS SALUT AMB MENYS MEDICAMENTS
Recordem que els 7 Centres d’Atenció 
Primària i el Servei de Farmàcia de BSA van 
engegar una altra campanya l’any 2019, en 
aquest cas sobre adequació farmacològica. 
L’objectiu que continua vigent: revisar i retirar 
els medicaments en aquells casos on el 
tractament perllongat no tingui cap benefici 
per la salut de l’usuari o, fins i tot, puguin 
produir o incrementar alguns 
efectes adversos.

Per a més informació: 
Comunicació Badalona Serveis 
Assistencials
comunicacio@bsa.cat - 639 79 25 74
Badalona, 5 de Gener de 2021

TIANA INAUGURA 
EL RECLAMAT PARC 
DE CAL·LISTÈNIA 
A CAN PUIGCARBÓ

Després d’una reivindicació històrica per part 
de joves del poble, on reiteradament han 
sol·licitat un espai públic per a la pràctica de la 
cal·listènia (sistema d’exercicis basat en el pes 
del mateix cos i que treballa els grans grups 
musculars, en un espai públic), la Regidoria 
d’Esports va analitzar i valorar la petició amb 
la inestimable coparticipació dels joves.  

A finals d’any es van instal·lar elements de 
cal·listènia dedicat al “street workout”. Els joves, 
conjuntament amb els tècnics i el regidor de 
l’Ajuntament, van seleccionar els elements 
esportius apropiats per a aquesta modalitat.

El cost econòmic d’aquest projecte ha estat 
de 12.000 euros, però la partida pressupostària 
destinada a l’Àrea d’Esports no ha variat, ja 
que a causa de la pandèmia, molts dels actes 
i activitats s’han cancel·lat i per tant, aquests 
diners s’han reinvertit en equipament esportiu 
com el parc de la cal·listènia. 

El Parc de Can Puigcarbó ha estat el lloc ideal 
per a instal·lar els elements esportius. 
Un parc polivalent i espaiós fet en diferents 
fases i que ja compta amb estructures 
esportives i motrius per a tota mena de públic, 
des del més petit fins al més gran. Ara amb 
aquesta darrera fase, es continua donant impuls 
perquè els joves també puguin gaudir de 
manera gratuïta de l’esport a l’aire lliure.
Quan la situació sanitària ho permeti, es farà 
un acte festiu per donar a conèixer aquesta 
pràctica esportiva a tota la ciutadania.
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LA COVID-19, 
UN GRAN REPTE PER A L’ECONOMIA MUNICIPAL
La pandèmia i les conseqüències socials i econòmiques que se’n deriven van sorprendre 
els ajuntaments el març de l’any passat i, a mesura que han sorgit necessitats no previstes, 
s’han augmentat les despeses per fer front a la nova realitat que ens deixa moltes dificultats 
econòmiques i socials a banda d’una greu crisi sanitària.  

Les principals despeses sobrevingudes 
han estat, d’una banda, per a condicionar i 
desinfectar els espais públics i per garantir les 
mesures de seguretat als edificis municipals i, 
de l’altra, per donar ajuts als sectors i famílies 
més afectades.

Cal tenir en compte que no només s’han de 
comptabilitzar les despeses derivades de la 
pandèmia, sinó que els ingressos previstos a 
principis d’any han disminuït per la reducció 
o anul·lació de cànons i lloguers municipals 
de negocis dedicats a la restauració i comerç 
o de preus públics de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa, de l’Escola Bressol o de la 
piscina municipal.

Les despeses no pressupostades inicialment  
s’han cobert, sobretot, amb modificacions 
de crèdit però també amb el romanent 
de tresoreria i alguna subvenció d’altres 
administracions, principalment la Diputació 
de Barcelona. 

Subministres relacionats amb 
la COVID 19 (material protector, 
mascaretes, tests ràpids, 
gel desinfectant, etc.)

61.334,44€

Desinfecció d’espais públics i nete-
ja extraordinària en dependències 
municipals (instal·lacions esportives, 
escoles, institut

56.816,03€

Contractació de personal 48.048,00€

Ajuts als sectors del comerç 
i la restauració local 

23.220,00€

Ajuts socials (lloguer, subministres, 
targetes moneder i d’altres)
Aquesta línia d’ajuts s’ha vist 
augmentada en un 100% respecte 
de l’any 2019 a causa de la COVID-19

18.711,28€

Adquisició de material informàtic 16.888,63€

Campanya coordinació salut i escoles 14.830,68€

Beques campus i casals d’estiu 2.814,65€

DESPESES DE 2021 DERIVADES 
DE LA CRISI SANITÀRIA:
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FAQS
On he de llençar petits electrodomèstics?
Els petits electrodomèstics s’han de dur a la 
deixalleria fixa o a la deixalleria mòbil. 

Que faig amb les restes de poda?
Les fulles o restes de gespa es poden treure 
amb les restes orgàniques a la recollida porta a 
porta. Fins a 3 bosses de les grans. Les branques 
o restes de poda (branques) es recullen amb els 
voluminosos els dilluns amb servei prèvia trucada 
al telèfon 900 102 538.

On dona servei la deixalleria mòbil?
La deixalleria mòbil visita Tiana els dimecres a 
la tarda de 16h a 20h i realitza dues parades a 
diferents punts del municipi. Pots consultar el 
calendari a la web municipal o l’App Civiwaste.

Puc deixar mobles sense avisar al carrer?
Els mobles i voluminosos es recullen gratuïtament 
a la porta de casa. Cal concertar la recollida 
trucant al 900 102 538. 

He de pagar per abocar residus a la deixalleria?
Entrar residus a la deixalleria per part de 
particulars és gratuït sempre i quan no es superin 
els pesos establerts recollits a l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de recollida d’escombraries. 

Necessito una targeta per entrar 
a la deixalleria?
No és necessària la targeta per poder realitzar 
abocaments a la deixalleria, però tenir-la i utilitzar-
la cada cop que la visitis et permet obtenir fins a 
un 14% de descompte a la taxa. 
És la mateixa targeta que ens permet obrir les 
àrees d’emergència

On he de llençar el briks de llet o de suc?
Els bricks cal llençar-los al contenidor groc 
destinat a envasos, llaunes, ampolles... 
preferiblement ben plegats per tal de reduir 
l’espai que ocupen. Mai llençar-los al contenidor 
de paper i cartró.

Puc llençar residus barrejats dins el contenidor 
d’envasos o paper?
Està prohibit segons el que es recull a l’ordenança. 
Llençar bosses amb residus barrejats dins del 
contenidor d’envasos o paper i cartró malmet i 
dificulta el reciclatge dels materials correctament 
seleccionats a la planta.

Que he de llençar a la fracció resta?
La fracció resta correspon aquells residus que 
no poden ser reciclats com pols d’escombrar, 
bolquers i tèxtil sanitari, altre material sanitari 
com preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall 
de dents, objectes que no siguin tipificables com 
a envasos de vidre, plàstics o metalls, com per 
exemple plats i tasses de ceràmica, burilles 
i cendres de cigarretes, Cendra d’una llar de foc 
o estufa...

El dimarts amb la resta puc deixar mobles 
o petits electrodomèstics?
No, això cal portar-ho a la deixalleria o trucar al 
servei de voluminosos perquè els recullin a porta.

He perdut o no tinc el cubell del porta a porta. 
Què puc fer?
Pots demanar de manera gratuïta un cubell nou 
a l’Ajuntament o trucant al telèfon de l’Oficina 
d’informació ambiental al 93 395 51 07 
o via l’App Civiwaste.

He perdut o no tinc la targeta per obrir l’àrea 
d’emergència. Què puc fer?
Pots demanar de manera gratuïta un cubell nou 
a l’Ajuntament o trucant al telèfon de l’Oficina 
d’informació ambiental al 93 395 51 07 
o via l’App Civiwaste.

Hi ha nadons a casa o persones que usen 
bolquers. On els he de llençar?
Pots sol·licitar gratuïtament una clau per els 
contenidors especials destinats a tèxtil sanitari 
que pots trobar al costat d’algunes àrees 
de contenidors.

xxxxxxxxx
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Quins altres descomptes tinc a la taxa de residus?
Pots obtenir un descompte d’un 10% a la taxa de residus sol·licitant un compostador a l’Ajuntament o 
trucant al telèfon de l’Oficina d’informació ambiental al 93 395 51 07 o via l’App Civiwaste.

“QUEDA PROHIBIT 
DIPOSITAR RESIDUS 

FORA DELS CONTENIDORS O DINS 
D’UN ELEMENT 

DE CONTENCIÓ DIFERENT 
A L’EXPRESSAMENT ASSENYALAT”

“ES PROHIBEIX 
EL SEU ABANDONAMENT 

SENSE BOSSES 
I L’ABANDONAMENT AL VOLTANT 

DE LES ZONES HABILITADES 
PER CONTENIDORS”

NO COMPLIR 
AMB L’ESMENTAT 

A LES ORDENANCES 
DE NETEJA 

DE LA VIA PÚBLICA 
POT SUPOSAR SANCIONS 

ENTRE 60€ I 90€

ATENCIÓ:
Si encara no disposes del cubells 

per la recollida porta a porta, 
de la targeta de la deixalleria 

o vols un compostador 
pots sol·licitar-ho a l’Ajuntament 
per correu electrònic escrivint a: 
mediambient.tiana@tiana.cat 
o trucar al telèfon de l’Oficina 

d’Informació Ambiental 
T. 93 395 51 07

o a través de l’APP Civiwaste.
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L’AJUNTAMENT 
REHABILITA EL CARRER 
SANT BRU, DESPRÉS 
D’ANYS AMB PROBLEMES 
D’ACUMULACIÓ D’AIGUA.
LA REHABILITACIÓ FACILITARÀ 
EL CORRECTE DRENATGE DEL CARRER

El projecte del carrer Sant Bru, consisteix en 
la rehabilitació de la pavimentació, per donar 
resposta als problemes que té en l’actualitat, 
sense canviar substancialment la imatge que 
el caracteritza. És un carrer que forma part del 
catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental 
de la nostra vila.

Un dels principals problemes de la urbanització 
actual, és que el sauló que ocupa la part central 
del carrer ha anat desapareixent, a conseqüència 
de ser un material disgregat. Actualment 
hi ha punts on el nivell ha baixat uns 10 cm. 
Per tant, l’escorrentia d’aigua no funciona i 
queda acumulada a la part central. Quan plou 
s’accentuen més els problemes que hi ha amb 
la sorra d’un dels carrers més antics de Tiana 
que conserva l’antiga estructura típica d’alguns 
pobles del Maresme
La rehabilitació consisteix en instal·lar una capa 
de sauló de 10 cm i dotar-lo d les pendents 
transversals necessàries perquè pugui desaiguar 
correctament cap a la nova canal de formigó a la 
vegada que manté un aspecte similar a l’actual 
tenint una estabilitat molt major.

L’execució de les obres serà de dos mesos 
aproximadament i es facilitarà el normal accés als 
habitatges.

El pressupost total del projecte destinat a la 
rehabilitació del carrer, és de 60.364,43 euros
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Aviat farà un any que la Pandèmia del Covid va 
arribar i va canviar la nostra vida d’una manera 
devastadora. La situació s’està allargant en el 
temps i estem cansats i costa veure el costat 
positiu de les coses. 

Necessitem espais d’esbarjo, ja sigui a través de 
l’esport, les activitats a l’aire lliure o la Cultura, 
és per això aquest mes volem destacar dues 
iniciatives que es porten a terme a Tiana.
El passat dimarts, 19 de gener es va fer la 
senyalització dels camins inclusius, una 
representació del Centre Excursionista Tiana 
juntament amb la Brigada Municipal i la 
Fundació Itinerarium van procedir 
a la senyalització d’aquests 3 circuits. 

Des d’aquí volem agrair la bona disposició del 
Centre Excursionista de Tiana per tirar endavant 
aquesta iniciativa que treballa per a la millora 
de la qualitat de vida entre les persones amb 
més dificultats, ja que són circuits adaptats que 
promouen l’esperit de superació mitjançant la 
pràctica de l’esport. 
En aquests moments de dificultat en els que 
estem vivint unes restriccions de mobilitat tan 
severes i que tenim poques activitats d’esbarjo, 
iniciatives com aquestes són encara més 
importants ja que ens ajudaran a redescobrir el 
nostre poble i poder fer activitat a l’aire lliure de 
forma adaptada a totes les persones. 

Una altra actuació destacable del mes de gener 
és la celebració del Tiana Negra que tindrà lloc 
el 21 i 22 de gener tot i les restriccions es farà 
completament de forma virtual a través el Canal 
de Youtube. Destacar que enguany el Casal de 
la Gent Gran participa en el certamen amb la 
lectura dramatitzada. 
Des de l’equip de govern que encapçala ERC 
s’ha fet un esforç per mantenir al màxim les 
activitats previstes apostant així per la Cultura. 

+34 682 441 547@juntstiana                   @esquerra_Tiana Esquerra 
Tiana
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El PSC AMB L’ESPORT TIANENC
Tornem a insistir, i ho farem les vegades que 
calgui, que l’esport no és un focus de contagi ni de 
propagació de la Covid19. Demanem una rectificació 
i un posicionament diferent respecte les restriccions 
de la Generalitat de Catalunya sobre aquest àmbit. 

L’esport està sent uns els sectors més castigats per la 
pandèmia i els nostres clubs i entitats ho estan patint en 
primera persona. Tots plegats hem fet un esforç enorme 
en adaptar-nos i establir totes les mesures de seguretat 
i protocols molt restrictius per protegir als nostres 
infants i no tant infants. La cancel·lació de les activitats 
fisicoesportives habituals està tenint conseqüències 
negatives per a la salut de la població.

L’ESPORT ÉS SALUT. Davant d’aquesta situació de crisi 
que suposa un enorme impacte social i econòmic, 
és molt important que es valori els beneficis i aconseguir 
que definitivament l’activitat física i l’esport per a la salut 
tinguin una gran rellevància. 

Es parla sempre d’altres àmbits i sectors però tenim 
grans entitats i esportistes a Tiana. Per posar alguns 
exemples, tenim patinadors i patinadores que es 
preparen pel campionat d’Europa, en atletisme la 
Marina Lamata, l’infantil de futbol a categoria preferent, 
campions i campiones d’Espanya en tir amb arc, i així, 
una llarga llista de noms i entitats que porten amb orgull 
el nom Tiana més enllà de les nostres fronteres.  

Des de la regidoria conjuntament amb les entitats i clubs 
hem fet complir totes les mesures tant als esportistes 
com els pares i mares que els acompanyen, hem adequat 
espais nous i trobem injust que l’única solució sigui 
tancar la infraestructura esportiva coberta (pavelló) o no 
supervisada com és el cas del nou espai esportiu a l’aire 
lliure de cal·listènia al parc de Can Puigcarbó.  

L’activitat dels gimnasos del poble també s’han vist 
afectats per les restriccions i ha repercutit directament 
en la salut dels tianencs i tianenques. El sector fa mesos 
que demana mesures urgents per amortir els danys 
que la pandèmia està causant a entitats, empreses i 
professionals de l’esport. 

A través del grup municipal hem donat suport a 
una moció perquè l’esport es consideri com un bé 
essencial i recolzem les reivindicacions de la Unió 
de Federacions Esportives Catalanes (UFEC).
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COMENÇA UN NOU ANY

Iniciem aquest article amb bones notícies 
informant que ja s’han vacunat tots 
els residents i treballadors que ho han 
autoritzat de la Residència Sant Cebrià. 
Esperem que amb l’arribada de vacunes 
comenci el nou compte enrere per vèncer 
aquesta pandèmia, i que aviat puguem 
normalitzar la nostra vida.

Els aficionats a la novel·la negra també han 
pogut gaudir enguany del certamen Tiana 
Negra que s’ha dut a terme de manera 
no presencial. Des de la Regidoria de 
Cultura s’han posat els mitjans necessaris 
i s’ha pogut seguir per streaming al canal 
de youtube de l’Ajuntament, donant 
continuïtat a aquest esdeveniment que 
amb tant èxit i popularitat s’ha realitzat 
any rere any.

Ha estat constituïda l’Assemblea local del 
nou partit JUNTS per Catalunya, votada 
i aprovada pels afiliats de Tiana amb els 
resultats següents: Coordinació, Marta 
Guàrdia; Organització, Carles Doménech; 
Política Municipal, Miquel Gisbert; 
Comunicació, Ferran Falguera; Tresoreria 
David Marin; Portaveu, Mateu Hernández; 
Vocals, Albert Castany, Anna M Baliarda i 
altres, així com col·laboradors diversos que 
junts continuaran treballant amb el mateix 
interès i il·lusió que amb l’equip anterior.

Pel que fa a les eleccions al Parlament 
que ja teníem a tocar, s’han ajornat per 
la pandèmia, ja que a criteri mèdic no es 
podia garantir el dret de vot amb la màxima 
seguretat. Tot i així, en el moment d’escriure 
aquest article encara no se sap si prosperarà 
la impugnació de la nova data (30 de maig) 
i tornarem a la del febrer. En tot cas, estem 
preparats per afrontar els reptes que 
se’ns presentin, tant en l’àmbit local 
com nacional.

Novament fem una crida a fer les compres 
a les botigues del poble i recordem que 
els restaurants de Tiana amb limitacions 
horàries continuen oferint els seus 
serveis, així com plats cuinats, per endur-
se a casa. 

tiana@socialistes.cat  

@PSCTiana socialistes_de_tiana

IMPROVISACIÓ I ESCENIFICACIÓ (2) 
Continuem amb el resum de 12 mesos d’improvisació, 
de males decisions i d’escenificacions constants del 
govern Martorell. 

5. Escàndol en els pressupostos participatius. 
El 14 de desembre, el diari ‘Línia Nord’ titula 
en portada: “Escàndol ‘antidemocràtic’ en els 
pressupostos participatius de Tiana”. Efectivament, 
el cas és greu. L’alcaldessa Marta Martorell va admetre 
al ple municipal haver introduït a la plataforma digital 
de votació els vots de 21 veïns, saltant-se ella mateixa 
el decret d’alcaldia on es regulava el sistema de vot, 
la llei de protecció de dades personals i el codi ètic 
de funcionament de la plataforma, pervertint així els 
principis de traçabilitat i confidencialitat. Les dades 
dels 21 veïns les va recollir un regidor després de fer 
una crida per Whatsapp. L’alcaldessa va fer servir 
un perfil d’administradora per introduir els vots al 
sistema. És molt estrany que un càrrec polític sigui 
administrador d’un sistema que per pròpia definició 
ha de ser aliè a la influència política. Encara hi ha 
molts interrogants per aclarir. No és un tema menor 
perquè se sotmetien a votació projectes per valor de 
100.000 euros del pressupost municipal. 
De la pulcritud democràtica, el rigor i l’excel·lència en 
l’onada de processos participatius que s’estan fent 
aquests últims anys a tot Catalunya, en dependrà la 
credibilitat d’aquests processos. 

6. ‘NO’ al pla Covid de Junts per Tiana. El 5 de maig, 
Junts per Tiana presenta en un ple extraordinari 
un pla de suport a les famílies i de reactivació de 
l’economia local per fer front a la Covid-19. Més de 50 
mesures que podeu llegir a juntstiana.cat. El govern 
hi vota en contra. Més enllà de mesures aïllades, 
Martorell no ha presentat cap pla alternatiu.

7. Jo, jo i jo. Sobre gustos no hi ha res escrit, 
però convindrem que la posada en escena de la 
benvinguda dels Reis d’Orients va ser més aviat fluixa. 
No així el vídeo de presentació en què l’alcaldessa 
rebia la carta dels Reis en primera persona, una 
producció insòlita de la qual encara no en sabem el 
cost. Tampoc és habitual que pel Dia Mundial de la 
Infància l’alcaldessa aparti els grups municipals 
i presenti tota sola l’acte de commemoració en un 
altre vídeo. Els llapis gegants repartits per tot el poble 
van costar 3.000 euros.

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



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 FEBRER 2021

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 dilluns a divendres de 8.30 h a 21.30 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 9.00 h a 21.30 h.

Farmàcia MEDRANO  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  Plaça de les Mallorquines, 1 · 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

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6 7
BRUFAU CIRICI CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

8 9 10 11 12 13 14
CIRICI CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA CIRICI CIRICI

15 16 17 18 19 20 21
CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU CAPDEVILA CAPDEVILA

22 23 24 25 26 27 28
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU CIRICI CIRICI CIRICI

DEIXALLERIA MÒBIL
DIMECRES 2 DE FEBRER
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 DE FEBRER
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 DE FEBRER
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 24 DE FEBRER
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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