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Des de fa uns dies estem vivint una situació 
excepcional degut a la pandèmia el Covid-19, 
per la qual hem hagut d’introduir una sèrie de 
mesures per tal de garantir l’atenció als usuaris 
i usuàries de Tiana i la salut de totes i tots.

Des de serveis socials de l’Ajuntament hem 
elaborat un protocol d’actuació, amb constant 
coordinació amb Alcaldia i les regidories de 
Benestar Social, per tal de treballar de la millor 
manera possible amb l’objectiu de vetllar pel 
benestar de tota la població. 

Aquest protocol fa referència a l’atenció de totes 
aquelles persones que es troben confinades a 
casa seva com a prevenció i conseqüència del 
Covid-19, a les persones grans que no disposen 
d’un suport familiar i als/les usuaris/es del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) que no disposin 
de suport familiar o bé que aquest no pugui 
garantir-ne la seva cura degut a trobar-se 
confinats a la seva llar.

Com a iniciativa, s’ha creat un equip de 
voluntàries i voluntaris que duran a terme, 
segons necessitats, la compra d’aliments 
de primera necessitat i de productes 
farmacèutics o bé tot allò que vagi sorgint 
com a conseqüència de la situació de 
pandèmia, per a aquella gent confinada 
i per a majors de 65 anys que no poden 
sortir al carrer. Des de serveis socials se’n fa 
tota la coordinació per tal d’assegurar que 
cada persona que expliciti una necessitat ho 

L’equip de govern, sensible a la situació 
d’emergència del país, va aprovar ahir 
per Junta de Govern Local mesures que 
serveixin d’ajuda a la ciutadania per 
mitigar, en la mesura del possible, 
els efectes econòmics que està provocant 
la crisi sanitària.
 
Entre les mesures contemplades fins 
el moment:

 • L’Ajuntament es fa càrrec de tota la quota 
de les 119 famílies de l’Escola Bressol 
Municipal tant els 15 dies de març que ja 
ha estat tancada, com tota la quota del 
mes d’abril.
 
• Canvi del calendari fiscal dels següents 
tributs per tal de facilitar el pagament 
fraccionat i no carregar les despeses aquests 
propers mesos:

• Impost de vehicles serà el termini màxim 
de pagament fins el 2 de juny 2020.

• Impost sobre béns immobles (IBI): 
- No domiciliat: del 4 maig al 6 de juliol.
- Els fraccionaments que estaven previstos 
  pel maig, agost i novembre passaran a: 
  1 juliol - 1 octubre - 1 desembre.

• Taxa d’escombraries:
- No domiciliat: del 4 maig al 6 de juliol
- El nou fraccionament serà per a l’1 de juny 
  i 1 de setembre. I seguirem estudiant altres 
  mesures que puguin alleugerir l’economia 
  de famílies, comerços i empreses els 
  propers mesos.

• Taxa de residus comercial:
- La taxa corresponent al temps que han  
  estat tancats els establiments no es cobrarà.

Estem estudiant altres mesures 
per tal d’ajudar a l’economia de famílies 
i comerços els propers mesos: ajudes al 
lloguer, ajudes al petit comerç i ampliarem 
la bossa d’ajudes socials que ja té serveis 
socials, tant com calgui per poder ajudar a 
les persones que han vist reduïts els seus 
ingressos per la pandèmia.  
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Mai m’hauria imaginat haver d’escriure 
un editorial de la revista en aquestes 
circumstàncies. Al final la pandèmia del 
COVID-19 ha arribat i ens ha tocat a tots d’una 
manera o altra. Primer de tot voldria donar tot 
el meu suport a les famílies que heu perdut 
algun ésser estimat aquests dies i segon, 
un gran escalf aquelles que teniu algun 
familiar ingressat i que des de la distància ho 
esteu patint. No poder abraçar ni estar amb els 
éssers estimats en un moment així és desolador.

Des del primer dia, estem intentant protegir al 
màxim a tots els tianencs i tianenques i sobretot 
als més grans del poble i als més vulnerables. 
Només tinc paraules d’agraïment a tots els 
voluntaris que esteu al nostre costat i que ho 
feu possible.

Però he d’agrair també a tots els nostres 
serveis i als nostres treballadors i treballadores 
que ho estan fent possible també. Paraules 
d’agraïment als que feu possible que cada dia 
tinguem menjar a les nostres cases, als que 
recolliu la brossa, als metges, a les infermeres, 
als portalliteres, als repartidors… Infinites gràcies 
a tots i totes els que us quedeu a casa i lluitem 
plegats per tal que arribi el més aviat possible 
el final d’aquesta pandèmia.

Marta Martorell Camps 
Alcaldessa de Tiana

comuniqui, se’n faci la valoració tècnica i assigni un 
voluntari per a dur a terme la tasca. El/la voluntari/a 
disposarà de guants i mascaretes per a poder garantir 
les mesures de seguretat necessàries. 
Es fa també un seguiment telefònic d’aquells 
usuaris/es de serveis socials que es considerin més 
vulnerables per tal de conèixer la seva situació 
actual i cobrir aquelles necessitats més urgents.
Una situació extraordinària com aquesta genera 
situacions complexes, amb una càrrega emocional 
important. És per això que des de l’Ajuntament, 
s’ha vist important poder crear una xarxa de suport 
psicològic. Aquesta iniciativa pretén donar suport a 
aquella gent que es trobi confinada a casa 
i que senti la necessitat de compartir com se sent 
i sentir-se acompanyat/da.  

Si sents que necessites suport psicològic o un 
acompanyament personalitzat truca al 93 465 75 25 
i intentarem donar resposta a la teva demanda 
el més aviat possible. 

Beques menjador del Consell Comarcal 
del Maresme  
Des del Consell Comarcal del Maresme s’ha garantit el 
manteniment de les beques de menjador comarcal a 
totes les famílies amb beca concedida. S’ha fet a través 
de l’entrega d’una targeta moneder pre carregada. 
Les targetes van arribar a l’Ajuntament distribuïdes des 
del Consell Comarcal del Maresme. Els serveis socials 
van seguir les directrius i protocol del Consell Comarcal 
del Maresme per tal de fer-les arribar a les famílies. 
Per a més informació: www.ccmaresme.cat
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L’ENVELAT. Cada dilluns de 17 a 19 h. 
En Pep Sánchez i la Carme Cussó condueixen 
durant dues hores un viatge en el temps per les 
millors cançons de sempre. No ho fan sols, però: 
compten amb la col·laboració dels oients que 
truquen al 93 465 33 99 per demanar una cançó. 

HORA I FORA. Cada dilluns a les 22 h. 
Tres amics (en Martí Francàs, l’Edu López 
i en Marcel Berengué) parlen durant una hora 
de diferents temes amb complicitat i humor.

SOM AQUÍ. L’últim dimecres de cada mes 
a les 17 h. Els nois i noies del Consell 
d’Adolescents debaten sobre temes d’actualitat 
amb la seva mirada particular. Perquè els 
adolescents, també tenen molt a dir.

ONA TIMÓ. El primer dimecres de cada mes 
a les 19 h. Els alumnes del taller de ràdio i teatre 
de l’Escola d’Adults TIMÓ protagonitzen un 
programa on es poden escoltar entrevistes, 
conèixer les activitats de l’escola i gaudir de nou 
de la màgia del radioteatre. 

EL LLISTÓ. Cada dos dimecres a les 22 h. 
Un programa d’humor irreverent nascut d’un 
treball d’universitat i protagonitzat per cinc joves 
que parlen d’esports i actualitat.

PARLEM AMB L’ALCALDESSA. Dijous a les 18 h. 
Marta Martorell respon a les preguntes que 
els tianencs i tianenques li fan arribar a través 
del mòbil de la ràdio (609 16 45 02) i del correu 
electrònic (radio@lalocaltiana.cat).

ARA I AQUÍ. El primer dijous de cada mes, 
en directe, a les 19 h. Els representants dels grups 
municipals que tenen presència al consistori 
participen en la tertúlia política per debatre sobre 
temes d’actualitat.

UN SHOW HISTÒRIC. Cada dijous a les 21 h. 
En Joan Garcia us aproparà la història d’una 
manera amena i divertida amb les diferents veus 
que l’acompanyaran al llarg dels programes, com 
Punset, Leo Messi o Torrente. 

LA MÚSICA DEL DIABLE 2.0. Cada dos divendres 
a les 17 h. En Josep Maria Domènech condueix 
aquest programa sobre blues que repassa les 
millors cançons del gènere. 

LA CONSULTA LOCAL. Cada divendres a les 18 h. 
El doctor Santiago Barambio explica de manera 
divulgativa els temes relacionats amb la salut 
i la medicina que estan d’actualitat.

LA LOCAL - RÀDIO TIANA 107.2 FM 

#JoEmQuedoACasa

LA LOCAL - RÀDIO TIANA

DIA INTERNACIONAL 
DE LA DANSA
El 29 d’abril es celebra mundialment el Dia 
Internacional de la Dansa (DID). El Comitè 
Internacional de Dansa de la UNESCO proposà 
aquesta data per commemorar el naixement 
de Jean-Georges Noverre (29 d’abril de 1727), 
considerat el pare del ballet modern.

Tal com es diu des de l’APDC (Associació de 
professionals de dansa de Catalunya), cada any el 
DID converteix la dansa en la gran protagonista, 
reconeixent i recolzant l’esforç constant de totes 
aquelles persones que fan que la dansa sigui un 
fet i no només un somni.

El DID també és una bona ocasió per tal 
de compartir i aproximar la dansa a tothom. 
Transmetent els valors d’aquesta en un dia 
de festa on l’important és celebrar-ho ballant 
i gaudint tots junts.

Al llarg dels anys, l’Escola Municipal de Música 
i Dansa organitza activitats de caràcter 
festiu al voltant d’aquest dia, tan dins de 
l’escola, treballant-ho amb diferents tallers que 
sensibilitzin als nostres alumnes i els ajudin 
a conèixer la història de la dansa, com fora 
de l’escola, organitzant sessions a les escoles 
ordinàries amb el propòsit de fer-ne màxima 
difusió per tal d’aconseguir sensibilitzar la 
ciutadania i aproximar la dansa a tothom.

APRENDRE A CASA
Probablement totes les famílies del segle XXI ens 
trobem en una situació desconeguda, d’incertesa, 
oposada a la intensitat diària a la qual estem 
acostumats. Els pares i mares planifiquen un 
gran ventall d’activitats per als seus fills amb 
neguit d’ensenyar valors a través de l’esport i 
l’enriquiment d’aprenentatges com els idiomes 
i noves tecnologies.

Per això l’evolució acadèmica dels nens i nenes 
pot generar cert neguit, per l’aturada de les 
classes i el manteniment de rutines, que els 
permeti estar actius a casa.
Des de l’Administració educativa i les escoles, 
s’ofereix una proposta per mantenir l’activitat 
lectiva aturada com a conseqüència del 
confinament pel CORONAVIRUS, que no ha de 
ser motiu, en la mesura del possible, per avançar 
temari, encara que sigui telemàticament. Per això 
ofereixen una plataforma de diferents activitats a 
dur a terme a casa per a tots aquells a qui us sigui 
possible. En el següent enllaç hi podeu trobar 
recursos proposats pel Departament d’Educació: 
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-
extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/
recursos-dept-educacio/.
D’altra banda, informem, que el Departament 
d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb 
el procediment de preinscripció i matriculació de 
l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les 
etapes. D’igual manera està treballant per tal que 
es puguin dur a terme amb totes les garanties. 

Actualment la programació està aturada fins que es suspengui l’estat 
d’alarma i tot torni a la normalitat. La ràdio continua emetent-se però amb 
repeticions dels programes que es van gravar abans, els últims butlletins i, 
entremig, temes musicals.
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LLEGIR ESTÀ DE MODA!
Per Sant Jordi, lectura i escriptura 
a la biblioteca.

Ja sigui perquè s’acosta el bon temps i hi ha més 
hores de sol, perquè volem viure més vides de les 
que podrem, perquè ens agrada sentir-nos en la 
pell d’algú altre, perquè volem passar el temps, 
perquè ens volem distreure de l’avorriment, 
perquè volem aprendre, perquè tenim curiositat...
per aquests o per altres motius, pel que sigui... 

Llegir està de moda!
I per això, a partir d’aquest més, i fins a exhaurir 
existències, si recomaneu llibres us podeu endur 
de regal una bossa de la biblioteca. 
Per fer-ho, només cal que ompliu la butlleta de 
recomanació a la biblioteca; o, si ho preferiu, 
podeu fer-ho a les xarxes socials, penjant una 
foto del llibre que recomaneu i un comentari. 
Això sí! ens heu d’etiquetar i posar el hastag 
#llegirestàdemoda.

Des de la Biblioteca està previst fer un taller 
d’escriptura creativa a càrrec d’Anna Priscila 
Magriñà, escriptora i periodista, professora a 
Laboratori de lletres. 
Us informarem de les dates.
Per a més informació:
b.tiana.cb@diba.cat

Actualment, des de Creu Roja hem detectat 
diversos casos de persones que no poden 
assumir la despesa de la seva medicació crònica, 
no tenen accés al sistema de salut, no tenen 
capacitat econòmica per assumir les despeses 
de diversos tractaments bucodentals o no 
poden comprar unes ulleres. Aquest fet, fa que la 
situació de vulnerabilitat influeixi negativament 
en la salut, dificultant la recuperació o agreujant 
les malalties, a més d’afectar a nivell psicològic 
i laboral. 

Per aquest motiu, treballem des de fa anys 
per reforçar la prevenció i promoure un estil 
de vida saludable en la població en general i 
tenir cura, especialment d’aquelles persones 
que no poden tenir un accés al tractament 
necessari per a la seva malaltia o per millorar 
la seva qualitat de vida.

Durant l’any 2019, hem pogut donar suport 
a 25 persones amb 16 ajudes econòmiques 
per a la compra de medicació, el suport per 
tractaments odontològics, audiòfons i òptica. 
Pel que fa a aquest any 2020, en el que portem 
d’any hem realitzat 11 intervencions per a donar 
suport en medicació, audiòfons i tractaments 
odontològics. La previsió és que aquest any 
les ajudes destinades a la millora de la salut es 
tornin a incrementar vers l’any anterior. 

TARGETA CLIENT 
La nova proposta de promoció comercial de 
l’Associació de comerciants arriba en format 
targeta. La targeta client que va entrar en 
funcionament el passat mes de març acumula 
euros per cadascuna de les compres realitzades 
que es podran utilitzar en properes adquisicions 
en el mateix comerç on s’han obtingut. Cadascun 
dels comerços té la seva pròpia promoció o 
descompte sent un 1% el mínim aplicable.

La targeta està disponible en format físic i es 
podrà obtenir al mateix comerç emplenant un 
formulari, també en format virtual mitjançant 
una app que es podrà descarregar a: 
acistiana.cat/targetaclient. Un cop el client s’hagi 
registrat en el mateix comerç o bé mitjançant 
l’app, podrà gaudir de tots els seus avantatges, 
consultar el saldo acumulat de cadascun dels 
comerços on ha realitzat compres i el directori de 
comerços i serveis i les seves ofertes.

El client podrà fer ús de la targeta identificant-
se indistintament amb el codi de barres, amb el 
document d’identitat, amb el número de telèfon 
o amb el seu nom i cognom.
L’objectiu és que aquesta targeta, que té 
el suport de la regidoria de promoció econòmica 
de l’Ajuntament, contribueixi a què els comerços 
de proximitat fidelitzin els seus clients i en creïn 
de nous, minimitzant la fuita de compradors 
a altres municipis.

Parem especial atenció al col·lectiu de persones 
grans i/o que tenen necessitats no cobertes 
en l’àmbit de la salut. Des de Creu Roja, fem 
valoracions individuals per detectar-ho i saber 
quina resposta cal donar per millorar la qualitat 
de vida tant de la persona a qui atenem com en 
les persones cuidadores (si n’hi ha).

Com a la resta de programes, l’accés a aquestes 
ajudes es determina segons criteris econòmics 
i de vulnerabilitat social homogenis per a totes 
les persones a les que atenem i en coordinació 
amb els Serveis Socials municipals així com els 
centres de salut municipals. 

S’INCREMENTEN LES AJUDES DE CREU ROJA EN MATÈRIA 
DE SALUT ALS MUNICIPIS DE TIANA I MONTGAT.



FARMÀCIA

FARMÀCIA 
CAPDEVILA
HORARI: DE 9.00 A 13.30 H 
I DE 16.30 A 20.00 H.
dissabtes de 9.00 h 
a 13.30 h.

 93 465 53 02

FARMÀCIA 
DE MAQUA
HORARI: DE 9.00 A 13.30 H 
I DE 16.30 A 20.00 H.
dissabtes de 9.00 h 
a 13.30 h.

 93 395 27 06

PASTISSERIA AIXELÀ
HORARI: DE 8.00 A 15.00 H. 
Avda. Isaac Albèniz 

 93 395 27 02
Carrer Matas

 93 395 59 52

FORN SOLÀ
HORARI: DE 8.00 A 15.00 H. 

 93 395 26 02
 616 99 54 65

PASTISSERIA
FORN DE PA

PRODUCTES
ECOLÒGICS

ESPAI 
ECOLÒGIC
HORARI: DE 9.00 A 14.00 H 
I DE 17.00 A 20.00 H.

 93 465 36 44

PINSO PER
A MASCOTES

CENTRE VETERINARI  TIANA
HORARI: DE 10.00 A 13.00 H. 
(De dilluns a divendres).

 93 395 39 12

CARNISSERIA

QUEVIURES ANITA
HORARI: DE 8.30 A 15.00 H. 

 93 395 19 52
 info@queviuresanita.com@

QUEVIURES

CONDIS
Avda. Isaac Albèniz 
HORARI: DE 9.00 A 14.00 H 
I DE 17.00 A 20.00 H.
(De 9.00 a 10.00 h es dona prioritat 
a l’accés de la gent gran)

 93 465 36 02 

Avda. CIUTADELLA 
HORARI: DE 9.00 A 13.30 H 
I DE 16.30 A 20.00 H.
DISSABTES DE 9.00 A 14.30 H
I DE 16.30 A 20.00 H.

 93 398 12 13

PETIT SUPERMERCAT TIANA
HORARI: DE 8.00 A 20.00 H.

 610 15 94 26

AGROPEQUÀRIA (SINDICAT)
HORARI: DE 8.30 A 14.00 H 
I DE 17.00 A 20.00 H.
dissabtes de 8.30 a 14.00 h.

 93 395 25 52

TRUCA ALS COMERÇOS PER SABER 
SI PODEN PORTAR LA COMANDA 
A CASA TEVA O SI PODEN PREPARAR-LA 
PERQUÈ NOMÉS LA PASSIS A BUSCAR.
RECOMANEM EL PAGAMENT AMB TARGETA 
O TRANSFERÈNCIA.

COMERÇ LOCAL 
DE TIANA
PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT

Botigues obertes i horaris especials
CRISIS COVID-19. 

Els Horts 
de l’Alegria
CONTACTE PER A COMANDES.

 657 06 37 11  (Whatsapp)
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LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
A LES LLARS DE TIANA
En el moment que passem més temps a casa 
som més conscients dels residus que generem. 
També passar hores a casa ens permet dedicar 
temps allò que sempre posposem, com 
endreçar aquells papers que acumulem a 
l’estudi, fer neteja de calaixos o canviar mobles 
de lloc. Cal tenir en compte que fer tot això 
no ha d’anar renyit amb el fet de seleccionar 
i separar correctament cada residu. 

Hem de pensar que molts dels objectes de 
què ens volem desfer quan fem neteja potser 
cal que es gestionin a la deixalleria i no als 
contenidors que trobem al carrer. Cd’s antics, 
petits electrodomèstics, pots de pintura, restes 
vegetals de poda de jardí... són alguns dels 
objectes que hauríem de portar a la deixalleria. 

La deixalleria de Tiana està situada a la zona 
esportiva i obre de dilluns a dissabte de 9 
a 13 h i de 16 h a 19, i els diumenge de 10 a 14 h. 

A més a més de la deixalleria fixa també 
ens visita a Tiana la deixalleria mòbil tots 
els dimecres a la tarda entre les 16 h i les 20 h 
i fa dues parades a dues zones diferents del 
nostre municipi (podeu consultar les parades 
al web municipal, a les xarxes socials 
o la revista mensual).

L’entrada de residus a la deixalleria és gratuïta per 
a tots els veïns i veïnes de Tiana i només suposarà 
un cost l’entrada de més de 500 kg diaris en el 
cas de la poda per posar un exemple. A més a 
més visitar la deixalleria t’aporta descomptes a 
les taxes de residus. 
Per una banda descomptes a la taxa 
metropolitana de tractament de residus 
(TMTR) que està integrada al rebut de l’aigua 
i per una altra a la taxa de gestió de residus 
municipal. Aquests descomptes poden arribar 
fins al 14% en el cas que facis 15 o més visites a 
la deixalleria. Per obtenir aquests descomptes 
no oblidis presentar sempre el carnet de la 
deixalleria i el primer cop que ho facis porta un 
rebut de l’aigua per tal d’associar la teva factura 
a la targeta. Si no disposes de la targeta la pots 
sol·licitar a l’Ajuntament.

A part del servei de deixalleria al carrer podem 
trobar contenidors destinats a la recollida 
de l’oli de cuina usat, a la roba que ja no 
necessitem o a les piles, a més dels contenidors 
d’envasos, paper i cartró i vidre on només hi 
hem d’abocar aquests residus. És important 
que a cada contenidor hi llencem la fracció 
que toca ben seleccionada.

Les fraccions orgànica i resta es recullen a 
la porta seguint el calendari de quatre dies 
de recollida de matèria orgànica, dilluns, 
dimecres, divendres i dissabte i un dia per 
la fracció resta, els dimarts. 

Cal treure el cubell a la porta entre les 20 h 
i les 22 h. Si no disposes de cubells per 
participar del porta a porta els pots sol·licitar 
a l’Ajuntament i te’ls prepararem gratuïtament.
De manera puntual i per situacions d’emergència 
que no et permetin participar del porta a porta, Tiana 
disposa d’un punt amb contenidors d’emergència 
a la intersecció del camí Dalt d’Alella amb el carrer 
Sant Cebrià on podràs aportar la teva bossa de resta o 
orgànica de manera separada. Per tal d’obrir aquests 
contenidors necessites la targeta de la deixalleria.

Per a totes les incidències que es puguin detectar 
tant pel que respecte a la recollida de residus com 
a la neteja viària disposem de l’app CiviWaste que 
a més a més et permetrà estar al dia del calendari 
de recollida de porta a porta i la deixalleria mòbil 
entre altres. Cal mencionar que els veïns i veïnes 
de Tiana amb la gestió de residus que fem 
encapçalem un any més el rànquing de recollida 
selectiva a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb més d’un 80% i això és un reflex del 
compromís de tots els veïns i veïnes en la bona 
gestió dels residus i la cura del medi ambient. 

Tot i això cal seguir millorant i des de l’Ajuntament 
encoratgem a totes aquelles persones que encara 
no seleccionen de manera adequada els seus 
residus o que abandonen bosses amb residus sense 
separar a papereres al costat dels contenidors o 
fins i tot a dins dels contenidors de les fraccions 
envasos, paper i cartró o vidre a que no ho facin 
i que s’uneixin a tots aquells que ja fa anys que 
contribueixen a que Tiana faci una millor gestió 
dels residus.

Si teniu qualsevol dubte o pregunta entorn la 
recollida o la gestió dels residus domiciliaris, 
ens podeu contactar a l’Ajuntament o trucar 
a l’Oficina d’Informació Ambiental al número 
93 395 51 07 per poder resoldre-les. 
Recorda: Fer-ho bé és fàcil!

SUSPENSIÓ PAGAMENT 
DE LLOGUERS I CANONS 
DELS CONTRACTISTES 
DE L’AJUNTAMENT
Les mesures adoptades per la Generalitat 
per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada pel coronavirus CoVid-19 han obligat 
al tancament de molts establiments comercials 
i de restauració. Així doncs, els locals comercials 
que l’Ajuntament té llogats i els contractes de 
serveis per a la gestió de bar i restaurant en 
edificis municipals han resultat afectats per 
aquestes mesures excepcionals i, per tant, 
han hagut de tancar. 

Amb la voluntat de col·laborar amb els seus 
llogaters i concessionaris, la Junta de Govern Local 
ha decidit suspendre l’obligació de pagament 
del lloguer dels locals comercials del Passatge 
Moragues així com el cànon que han d’abonar 
els concessionaris dels serveis de bar i restaurant 
que es presten en edificis de propietat municipal, 
durant el temps que segueixin vigents les 
mesures adoptades i, per tant, durant el temps 
que es mantingui la impossibilitat de prestar els 
seus serveis. 

En aquest mateix sentit s’està treballant per 
elaborar i aprovar d’altres mesures de les quals 
se’n puguin beneficiar el sector comercial i 
empresarial tianenc. No volem que ningú es 
quedi enrere després d’aquesta crisi. 
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CARTA ALS TIANENCS I 
TIANENQUES

En primer lloc, envio una forta abraçada a les famílies 
afectades pel coronavirus. Malauradament, ja hi ha 
casos al nostre poble. Tot el nostre suport als malalts, 
el condol a les famílies que hagin perdut algú 
proper i un agraïment infinit als sanitaris i tots els 
professionals que tant ens estan ajudant a tots i totes. 
Són dies molt durs per a tothom i només ho podem 
afrontar amb responsabilitat, solidaritat i sentit 
comú. Ja han passat uns dies des que es va decretar 
l’alerta sanitària i el que ha quedat clar és que hem 
de continuar tancats a casa. En la línia del que 
reclama el Govern i la comunitat científica, caldria 
aturar tota activitat que no sigui imprescindible, 
també totes les obres de promoció privada que 
comportin desplaçaments per la via pública.

L’abastiment alimentari està garantit, de manera 
que podem planificar la compra per sortir el menys 
possible al carrer. L’Ajuntament ha ampliat els serveis 
d’atenció domiciliària per atendre les persones grans 
i amb necessitats especials. Un agraïment molt 
especial a tots els botiguers i botigueres de Tiana i 
a totes les persones que treballen perquè puguem 
tenir aliments i productes de primera necessitat. 
Un reconeixement a la feina de la nostra pagesia: 
ara més que mai és moment de prioritzar el comerç 
local i el producte de proximitat.

Aquesta crisi sanitària ens farà més forts com a poble. 
Les moltíssimes històries de veïns i veïnes ajudant-se 
i fent xarxa fan la Tiana més viva. Des de Junts per 
Tiana hem activat el web quedatacasa.juntstiana.
cat, una plataforma on els tianencs podem 
compartir cançons, contes o classes ben diverses 
per promoure una estança agradable i activa a casa.

Ara caldrà que els governs –també l’Ajuntament 
de Tiana– estiguin a l’altura de les circumstàncies 
i mobilitzin els ajuts necessaris. Caldrà protegir la 
gent que no podrà pagar el lloguer o protegir els 
autònoms. Un cop definits els ajuts de la Generalitat 
i de l’Estat, caldrà activar un pla de mesures locals 
complementàries.

Molta força a tots i totes. Cuidem les persones grans. 
Cuidem-nos tots. Que aquesta parada inevitable 
sigui l’excusa per valorar allò essencial i obri una nova 
època més sostenible.

Isaac Salvatierra Pujol
Portaveu de Junts per Tiana

GRÀCIES PER SER-HI. 
GRÀCIES DE TOT COR

En el moment que escrivim aquest article seguim 
en el període de confinament. Volem dedicar-lo 
a totes aquelles persones que no heu escatimat 
ni un minut i hi sou a peu de canó dia rere dia 
en ajudar a altres, fins i tot posant-vos en risc 
de contraure el maleït virus. No sabem per on 
començar i voldríem que fos en nom de totes i tots.

GRÀCIES a tot el personal sanitari per encapçalar 
aquesta lluita tot i haver patit anys de retallades i 
precarietat laboral. Aquí haurem de fer entre tots 
una profunda reflexió que s’ha fet amb la sanitat 
pública en aquest país.

GRÀCIES a tots els comerços locals i en especial 
al seu personal que treballeu incansablement per 
proveir-nos de productes bàsics i posar una mica 
de quotidianitat amb la vostra atenció. Espero que 
també algun dia se us tingui molt més en compte.
Tampoc vull oblidar-me dels que han hagut de 
tancar i dels quals haurem de cuidar molt més.

GRÀCIES a tot el personal de serveis socials 
i els voluntaris i voluntàries que no heu deixat de 
treballar i cuideu de les persones més vulnerables.
Especial menció a aquests voluntaris i voluntàries 
de Tiana que de manera altruista estan ajudant a 
moltes persones a suportar el confinament. 

GRÀCIES a la Policia Local, a tots i totes les 
empleades públiques, al servei de recollida 
i neteja,... per mantenir-vos en el vostre lloc i 
ajudar en tot el que se us ha demanat per lluitar 
contra aquesta crisi sanitària.

GRÀCIES a les voluntàries i responsables de les 
colònies de gats i la gatera i gossera municipal 
que no els heu deixat de tenir cura ni un sol dia. 
Que faríem sense vosaltres.

Ens agradaria acabar amb un especial 
AGRAÏMENT a tota la ciutadania, al comerç en 
general i a les entitats de Tiana per la vostra 
comprensió en aquests moments tan durs. 
Per la vostra iniciativa, col·laboració i solidaritat 
per suportar millor aquest confinament i la vostra 
disposició a ajudar a vèncer aquesta crisi.
Són moments difícils però UNITS segur 
que HO ACONSEGUIREM.

Grup Municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya-CP

tiana’t

MOLTES GRÀCIES TIANENCS 
I TIANENQUES!

Per la solidaritat.
Per la paciència.

Per la complicitat.
Per la responsabilitat. 

Per la generositat.
Per cuidar els nens.

Per protegir la gent gran.
Per l’ajut als veïns. 

Pel bon humor.

UN POBLE UNIT

Unitat d’acció, ajut, comprensió, germanor, 
tots aquests valors són els que necessitem 
la població en moments difícils, on els 
esdeveniments ens sorprenen i ens aclaparen. 
I aquests són els valors que des de tots els 
indrets, escales de veïns, entitats, associacions  
d’aquest magnífic poble, estem vivint. 

Crec que és de justícia agrair als responsables de 
l’Ajuntament la coordinació i tot l’ajut que s’està 
posant a disposició de la població. 
Però també cal donar un gran agraïment a 
totes les persones que ens fan el pa, que ens 
despatxen a les botigues, que ens cobren 
als supermercats, que ens dispensen els 
medicaments que necessitem de la farmàcia 
i que ens ajuden a sobreviure en aquests 
moments tan complexos. També cal agrair 
a les persones que ens recullen la brossa. 
Potser fins ara no donàvem a aquestes 
professions el gran valor que, en aquests 
moments, han tingut per a tots nosaltres.

Quan passi tot aquest episodi haurem de valorar 
quina ha estat la previsió dels nostres governants 
estatals, si és que n’hi ha hagut alguna, i serà 
el moment de recordar al govern i als bancs, 
la GRAN GENEROSITAT QUE VA TENIR LA 
SOCIETAT AMB ELS BANCS, i no oblidar que al 
mateix temps que els rescatàvem, els dirigents 
s’augmentaven el sou. Ara som nosaltres, la 
societat civil, els que DEMANEM la mateixa 
generositat amb TOTS ELS AFECTATS, 
d’una o altra manera, PEL CORONAVIRUS, 
volem ajuts pels treballadors, pels empresaris, 
pels autònoms.  

Ha arribat el moment que els bancs tornin 
a la societat tot els que la societat amb els 
seus impostos els va deixar i que mai ens han 
retornat. Ha arribat l’hora de passar comptes 
amb l’estat i amb els bancs. O és que la justícia 
no és igual per a tothom?
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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 · salesca@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 ABRIL 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
BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

6 7 8 9 10 11 12
MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI CIRICI BRUFAU

13 14 15 16 17 18 19
BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS BRUFAU MAQUA

20 21 22 23 24 25 26
TOURÍS CAPDEVILA CIRICI MAQUA ESPINÀS TOURÍS TOURÍS

27 28 29 30
CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS MAQUA

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

DEIXALLERIA
Atesa la crisi sanitària que vivim i seguint les directrius marcades per l’Agència 
de Residus de Catalunya es tanca el servei de deixalleria a l’usuari/a. 

Atès que el servei de deixalleria mòbil el presta l’AMB i a fi efecte de minimitzar 
els contactes aquest també resta suspès fins a nou avís.

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
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· 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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