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41 mm en 30 minuts: una intensitat 
de precipitació molt poc habitual

Meteo | Oriol Rodríguez

Dilluns vam rebre un aiguat 
sobtat que, en poc més de 
mitja hora, va deixar més de 
50 mm en alguns barris de la 
ciutat. Tanta aigua caiguda 
en tan poca estona va fer 
créixer les rieres del municipi 
que van provocar inunda-
cions, sobretot al Baix a Mar 
i a la resta de la majoria de 
barris de la par t baixa de 
Badalona.
Segons l’estació meteorolò-
gica automàtica que el Servei 
Meteorològic de Catalunya té 
ubicada al terrat del Museu, 
dilluns es van recollir un total 
de 50,8 mm. D’aquests, 40,5 
mm van caure en 30 minuts, 
27,6 mm dels quals ho van 
fer en tan sols 10 minuts. 
Es va assolir una intensitat 
màxima de 4,6 mm per minut. 
Per tant, el més destaca-
ble de l’aiguat no va ser tant 
la quantitat de precipitació 

acumulada, sinó la intensitat 
amb la que va ploure. 
A banda de la pluja, també 
va caure calamarsa o pedra 
petita. A Dalt la Vila es van 
observar pedres de fins a 1 
cm de diàmetre, com també 
va passar al coll de la Conre-
ria. A molts barris, la calamar-
sa era de la mida de llenties.
Els llamps també van espan-
tar a més d’un. Segons la 
Xarxa de Detecció de Descà-
rregues Elèctriques del Servei 
Meteorològic de Catalunya, 
al nostre munic ipi hi van 
caure més d’una seixantena 
de llamps de núvol a terra. 
Alguns d’ells van impactar 
sobre edificis i fins i tot van 
provocar danys.
Al llarg dels últims anys hi 
ha hagut alguns episodis 
semblants, en els quals la 
intensitat de la precipitació 
també fou molt elevada. A 
banda del cas de dilluns, tan 
sols ha passat quatre vegades 

La Setmana

més que s’hagin superat 
els 30 mm de precipitació 
semihorària màxima registra-
da per una de les estacions 
que el Servei Meteorològic 
de Catalunya té o ha tingut a 
Badalona:

• El 8 de setembre de 2005, 
l ’estació del Mas-Ram va 
registrar una precipitació 
semihorària de 50,0 mm. En 
total es van recollir 71,2 mm, 
amb una intensitat minutal 
màxima de 3,6 mm.

• El 3 d ’octubre de 2015, 
l ’e s t a c i ó  d e l  M u s e u  va 
registrar una precipitació 
semihorària de 41,3 mm. En 
total es van recollir 54,2 mm, 
amb una intensitat minutal 
màxima de 3,6 mm.

• El 24 de setembre de 2002, 
l ’estació del Mas-Ram va 
registrar una precipitació 
semihorària de 39,6 mm. En 

La riera d’en Folch (avinguda d’en Martí Pujol) a l’alçada del carrer Rector, dilluns al matí. Foto. Oriol Rodríguez.
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total es van recollir 65,2 mm, 
amb una intensitat minutal 
màxima de 3,6 mm.

• El 14 de setembre de 1999, 
l ’estació del Mas-Ram va 
registrar una precipitació 
semihorària de 37,2 mm. En 
total es van recollir 118,0 mm, 
amb una intensitat minutal 
màxima de 2,8 mm.

En tots els casos enumerats hi 
va haver rierades importants i 
inundacions a diverses zones 
de Badalona i Montgat. Per 
exemple, tant en l’aiguat del 
1999 com en el del 2005, a 
banda de contenidors, l’aigua 
de les rieres també es van 
emportar alguns vehicles.
Enguany ja hi ha hagut tres 
rierades a la ciutat, comptant 
la de dilluns. La primera va 
ser el dia 26 de gener. Es 
van acumular 53,2 mm al 
Museu, amb una precipitació 

semihorària màxima de 25,0 
mm. L’altra va ser el dia 6 de 
juny, quan van caure 26,3 mm 
en poca estona. En aquestes 
dues ocasions, tot i algunes 
incidències, la situació no va 
ser tan extraordinària com ara 
fa pocs dies.
Per tant, un aiguat com el de 
dilluns és poc habitual a la 
ciutat i, per tant, les conse-
qüènc ies d ’una s i tuac ió 
d’aquestes característiques 
tampoc són el pa de cada 
dia. Cal tenir en compte que 
Badalona la travessen diver-
ses rieres i torrents. Malgrat 
que es troben canalitzats i 
soterrats la majoria d’aquests, 
quan plou amb una intensi-
tat torrencial l ’aigua baixa 
per on pot i recupera el seu 
camí natural. Res té a veure 
amb el fet que els embornals 
estiguin nets: amb una pluja 
excepcional sempre hi haurà 
conseqüències.

Detingut un clan familiar 
de per captar persones 
amb discapacitats 

Els Mossos d'Esquadra han 
detingut cinc dones i un home 
i veïns de Badalona i Sabadell 
per captar i utilitzar persones 
amb discapacitats psíquiques 
per cometre delictes. Als arres-
tats, que són membres de la 
mateixa família, se'ls acusa 
d'un delicte de pertinença a 
grup criminal, tràfic d'éssers 
humans amb finalitats delicti-
ves i estafes continuades. 

Detenen dos lladres 
especialitzats en robatoris 
amb força a domicilis

Els Mossos d'Esquadra han 
det ingut a Badalona dos 
homes com a presumptes 
autors d'un delicte de perti-
nença a grup criminal i tres 
robatoris amb força a domicilis 
del districte d'Horta-Guinardó 
de Barcelona, Vic i Lloret de 
Mar. Els arrestats entraven 
molt ràpid als pisos amb el 
mètode de la radiografia

Guanyem fa públiques 
les declaracions de béns 
dels seus regidors

Guanyem Badalona en Comú 
ha publicat a la seva pàgina web 
la declaració de béns dels seus 
5 regidors i regidores, un cop 
aquests han deixat les seves 
responsabilitats al capdavant 
del govern de la ciutat durant 
els anys 2015 i 2018. Al web de 
la formació pot comparar-se 
els béns dels darrers tres anys. 

Precipitació semihorària acumulada a l’estació meteorològica automàtica 
Badalona – Museu, del Servei Meteorològic de Catalunya.
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Comencen les obres a diversos carrers 
de Badalona durant aquest estiu

Obres | Redacció

Estiu significa obres a les 
grans ciutats, i Badalona, 
un any més, no s’escapa de 
les màquines. Aquests dies 
han començat els primers 
treballs a la via pública, que 
en alguns casos s’allargarà 
fins el proper setembre. Un 
dels carrers més afectats és 

el carrer de Coll i Pujol, a 
Sant Crist, on la instal·lació 
d’una nova canonada d’aigua 
ha tallat un tram d’aquesta 
via. De fet, aquestes obres 
tindran diversos trams i tindrà 
afectacions importants de 
trànsit. Un altra obra que s’ha 
començat la trobem al carrer 
d’Enric Borràs i del Progrés, 
on es realitzarà actuacions 

de reparacions i millora a la 
calçada. D’altra banda, també 
han començat les obres al 
carrer Lladó, entre el carrer 
de l’Oli i de Sant Felip i d’en 
Rosés i al carrer Pujol, també 
a Dalt la Vila. Aquestes obres 
també estan relacionades 
amb la instal· lac ió d ’una 
canonada d’aigua i també 
afectarà la mobilitat de trànsit. 

Carrer de Lladó
Afectació: 16/07 - 30/07 

No es podrà circular pel tram afectat del carrer de 
Lladó i s’habilitarà la sortida per als serveis i veïnat pel 

carrer de Sant Felip i de Rosés. Els contenidors situats 
al carrer de Lladó es traslladaran provisionalment al 

carrer de la Quintana Alta.

Carrer de Coll i Pujol
Afectació: 16/07 - 15/09
Tram: Entre la Selva i carrer de Terol.
2 fases:
16/07 fins 15/09:Circulació tallada en sentit mar.
Circulació restringida al carrer de Ventura Gassol.
Carrer Abat Escarré tallada la sortida al carrer de Coll i Pujol.
Del 10/08 fins 15/09: Circulació tallada en ambdós sentits en el 
carrer de Coll i Pujol entre  Ventura Gassol i el carrer d’en Vila i 
Vall-llebrera.

Enric Borràs i Progrés
Afectació: 16/07 - 20/07
Aquestes intervencions fan necessària la prohibició 
de l’estacionament a determinats espais prop de les 
cantonades per a permetre el gir del bus urbà.

Actualitat-6.indd   1 18/07/2018   10:00:31
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La L2 del metro tornarà a patir talls 
per obres aquest agost 

Queixes a Badalona pel soroll durant 
els festivals d’estiu del Fòrum

Es consoliden les 
jugateques ambientals a 
Montgat

Sorteig dels habitatges 
públics de les Vessants II 
de Tiana

Durant l’estiu romandrà tanca-
da la Jugateca de la platja, que 
es reobrirà a la tardor junta-
ment la Jugateca del Parc del 
Tramvia, que es durà a terme 
a tocar dels jocs infantils. 
Les xifres del primer semes-
tre consoliden l’espai de la 
platja en al seva segona edició. 
De febrer a finals de maig hi 
han participat 262 usuaris i 
usuàries. 

D'acord amb la normativa 
reguladora de les sol·licituds 
i  sor te ig de la promoc ió 
d'habitatges Vessants II, el 
sorteig públic davant notari 
s’ha realitzat aquest dijous a la 
Sala Albéniz, on s’han ordenat 
els números d'inscripció per 
elaborar una llista ordenada 
dels demandants.

L'AMB instal·larà plaques 
solars

L'Àrea Metropolitana de Barce-
lona ha posat en marxa la 
primera fase d'implantació 
d'energies renovables amb 
l 'anunci de la instal·lac ió 
e l s  p r o p e r s  m e s o s  d e 
plaques solars en cobertes 
d'edificis públics. A Badalo-
na s’instal·laran a l’edifici del 
centre sociosanitari El Carme. 
També hi haurà plaques a 
l’escola Tiziana de Tiana. 

Obres | Carles Carvajal

Ara fa dos anys del darrer 
tall, per obres, a la línia 2 
del metro. L’agost del 2016, 
B a d a l o n a  v a  q u e d a r - s e 
sense metro durant tot e l 
mes d’agost. Aquest estiu, 
tornaran els talls per obres 

Societat | Carles Carvajal

Com cada est iu, el Fòrum 
de Barcelona és escenari de 
fest ivals, concer ts i altres 
esdeveniments a l’aire lliure. 
Els assistents gaudeixen d’uns 
espectacles que, no obstant 
això, també generen queixes 
entre els veïns. El passat cap 
de setmana, nombrosos veïns 
de Badalona van queixar-
se a les xarxes socials per 
l’alt volum dels concerts que 
arribaven a pràcticament tots 
els barris de la ciutat. Durant 
4 nits, de dijous a diumenge, 

al tram badaloní del metro. 
Tot i que TMB no ha anunciat 
les dates concretes i tampoc 
els detalls, el TOT ha pogut 
saber que serà durant el mes 
d’agost. Els treballs serviran 
per millorar les instal·lacions 
i sobretot eliminar les aigües 
freàtiques del subsòl.

els festivals Cruïlla i Barce-
lona Beach, van provocar 
força molèsties. La Guàrdia 
Urbana de Badalona va rebre 
desenes de trucades per l’alt 
volum d’aquests dos festi-
vals. La policia badalonina 
només responia que els dos 
certàmens musicals tenien 
lloc al Fòrum i que ells no 
tenen competènc ies.  Les 
queixes pels Fest ivals en 
aquest recinte de Barcelo-
na fa anys que duren i els 
veïns demanen una solució 
per evitar aquestes molèsties 
nocturnes. 

El metro tornarà a patir talls durant l'agost

Actualitat-8.indd   1 18/07/2018   10:06:35



Accés lliure

Oferta
Gastronòmica

Aparcament 
gratuït

Divendres 20 juliol — 22h 
— Gala de dansa 
Amb el Jove Ballet Clàssic & Friends, 
sota la direcció de Marisa Yudes. 

Dissabte 21 juliol — 22h   
— Nit d'òpera
Representació de Cavalleria Rusticana, de Pietro 
Mascagni. Durant la peça musical, tindrà molt de 
protagonisme la cultura del vi.

VI

A5_MARINA BDN.indd   1 16/07/2018   11:13:36
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Bàsquet | J.C.

Tomasz Gielo fa les maletes cap a Tenerife

Tomasz Gielo no continuarà a 
Badalona. El jugador polonès 
va fer efectiva la clàusula que 
li permetia desvincular-se del 
Divina Joventut abans del 15 
de juliol i ha fitxat per l'Iberostar 
Tenerife per les dues pròxi-
mes temporades amb opció a 
una tercera. Gielo va aterrar a 
l'Olímpic l’estiu del 2016, provi-
nent de la lliga universitària 
nord-americana. Amb l’adéu 
de l'aler-pivot polonès, i sense 
haver fet encara cap incorpo-
ració, la Penya té ara mateix 
sis jugadors en nòmina: Neno 

Dimitrijevic, Sergi Vidal, Albert 
Ventura, Xabi López-Arostegui, 
José Ignacio Nogués i Simon 
Birgander. D'altra banda, l'ACB 
2018-2019 ja té data d'inici: la 
primera jornada començarà el 

dijous 27 de setembre. Un mes 
abans, el 25 d'agost, el Joven-
tut jugarà el primer amistós de 
pretemporada, a Sant Julià de 
Vilatorta contra la Universitat de 
Michigan.

Futbol | Jordi Creixell

El nou projecte del CF Badalo-
na, amb Ramon Maria Calde-
ré al capdavant, ja rutlla. El 
tècnic va ser presentat dimarts 
a l'Estadi i dimecres ja va dirigir 
els primers entrenaments de 
pretemporada, amb una planti-
lla encara per tancar però amb 
novetats. El club escapulat, a 
l'hora de tancar aquesta edició, 
ja havia fet oficials les incor-
poracions del defensa David 
Escudero (1m88 i 30 anys), 
que arriba de l'Atlético Sagun-
tino, del davanter de 21 anys 
Cristopher Chaves (Espanyol), 
del porter balear Josep Perales 
(Nàstic de Tarragona) i del 
migcampista de 19 anys Sergi 
Garcia, cedit per l'Espanyol. A 
més, el porter Morales i Robert 
Simón seguiran a l'equip.
El tècnic de Vila-rodona ha 

Comença l'etapa Calderé: "Vull crear il·lusió"

Calderé, amb el president Miguel Ángel Sánchez. / Foto: J.C.

Tomasz Gielo. / Foto: D. Grau - CJB 

signat per una temporada i amb 
ell arriben Marc Cabestany, el 
seu assistent principal, i Jaume 
Cros, analista de vídeos. "Estic 
molt agraït de poder tornar a 
un club que m'ha donat molt. 
Veureu un Calderé més calmat, 
però igual de competitiu", va 
explicar el tècnic, que no va 
estalviar elogis al seu anteces-
sor, Manolo González: "Ha fet 

unes temporades increïbles i 
deixa el llistó molt alt". Calderé té 
clar l'objectiu —"Vull crear il·lusió 
per poder aspirar al màxim dins 
de les possibilitats del club"—  
i espera el mateix dels seus 
jugadors: "Qui no tingui il·lusió, 
que no vingui". El tècnic escapu-
lat, a més, va confirmar que el 
Badalona disputarà el torneig 
dels Històrics. 

Sin título-1   2 18/07/2018   11:37:16
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El Seagull ja té data per a l'inici de 
la pretemporada. Les jugadores 
de Jordi Ferrón tornaran a la feina 
el dilluns 6 d'agost i ho faran amb 
força novetats. L'equip badaloní 
s'ha reforçat de valent i a més 
ha aconseguit mantenir bona 
part del bloc, amb les renova-
cions  ja tancades d'Alba Gordo, 
Alba Guerrero, Xènia Royo, Irina 
Uribe, Queralt Gómez, Yosse, 
Sara Serna i Mar Torras. 

El Seagull 2018/2019
encetarà la pretempora-
da el 6 d'agost

Bàsquet | J. C.

La barba més famosa de l'NBA 
ha passat per Badalona. De 
visita a Barcelona, James 
Harden, l'estrella dels Houston 
Rockets, va triar l'Olímpic per 
mantenir-se en forma i seguir 
el seu pla específic de prepa-
ració tot i estar de vacances. 

L'MVP de l'última temporada 
regular (30,4 punts, 5,4 rebots 
i 8,8 assistències per partit) va 
estar treballant de valent en 
l'escenari on l’històric "Dream 
Team" va conquerir l'or olímpic 
l’any 1992. La Penya, a través del 
seu president, Juanan Morales, 
li va regalar una samarreta verd-
i-negra.

L'MVP de l'NBA s'entrena a l'Olímpic

Harden ja té la samarreta de la Penya / Foto: @Penya1930

El jugador del Club Tennis Taula 
Badalona Adrià Fernàndez es 
va penjar el bronze en catego-
ria juvenil en els Campionats 
d'Espanya disputats a Anteque-
ra. Pel seu cantó Marina Bueno, 
fent equip amb Núria Macià 
(Falcons Sabadell), també va 
pujar al tercer graó del podi en 
la competició aleví. 

Adrià Fernàndez i Ma-
rina Bueno, medalla de 
bronze a l'estatal

Natació | J. C. 

L'estat físic de Mireia Belmon-
te segueix sent una incògni-
ta de cara als Europeus de 
Glasgow que començaran 
el 3 d'agost. La nedadora 
badalonina, que durant els 
Jocs Mediterranis va expli-
car que ve patint episodis de 
marejos i vertigen que estan 
afectant el seu rendiment, 
tenia previst par ticipar en 
els campionats d'Espanya 
d'estiu de Mairena del Aljara-
fe (Sevilla), però finalment 

va ser baixa. La badaloni-
na va aparcar l 'estatal per 
sotmetre's a diverses proves 
mèdiques a Barcelona per 
t robar l 'or igen d 'aquests 
problemes físics. 

Mireia Belmonte, absent
en els campionats d'Espanya d'estiu

Belmonte / Photos.tarragona2018.cat

La selecció espanyola sub-15, 
amb el tècnic badaloní Dani 
Miret, va imposar-se a Itàlia per 
74-59 i va caure per la mínima 
davant de França (64-69) i 
Grècia (72-74 a la pròrroga) 
en el Torneig de l'Amistat 
celebrat a la localitat france-
sa de Troyes. A la selecció hi 
havia tres jugadors de la Penya: 
Àlex Rubín de Celis, Guillem 
Vázquez i Fernand Vilar.

Bon paper de la selecció 
sub-15 de Dani Miret al 
Torneig de l'Amistat 

Sin título-1   3 18/07/2018   11:37:17
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Enviar una postal, quan marxem 
de vacances, s’ha convertit en 
només un record. Les noves 
tecnologies han fet desplaçar 
les postals per fotos enviades 

Les antigues postals de Badalona

La imatge

Es pot saber què vol dir 
això?? El carrer Vélez Blanco 
#SantRoc #Badalona un altre 
cop aixecat en obres!! Refor-
mat íntegrament fa 3 anys i 
lluïa nou de trinca!! Què ha 
passat, aquí? @MarcHervas

Diu el García Albiol que les 
inundacions d'aquest mati 
no passava quan ell gover-
nava. Jaja. Fa molts anys 
que passa i ningú s'ha vist 
capaç de resoldre aquesta 
situació, com la resta de 
municipis del mon #Badalo-
na @mariapuig10

Carrer del Carme inundat. Els 
veïns hem hagut de sortir a 
desembussar els embornals.
@Mobilisinmobil1  

Etiqueta les teves fotos de Badalona, Montgat i Tiana 
amb l'etiqueta #totbadalona. Cada setmana triarem una imatge a la 
nostra secció d'Instagram. 

#totbadalona a Instagram

13

a través del mòbil. Ara, enviar 
una imatge a qualsevol racó de 
món és molt fàcil, però només fa 
uns anys, la postal era la millor 
manera d’enviar una imatge 

del indret on passàvem les 
vacances. Badalona tenia una 
gran col•lecció de postals dels 
indrets més emblemàtics de la 
ciutat, com la Rambla o bé la 
platja. La postal que publiquem 
aquesta setmana va ser edita-
da a  principis dels anys 60, fa 
més de 50 anys. Actualment, 
l’Oficina de Turisme de la ciutat 
ofereix una col·lecció de postals 
actualitzades, on podem trobar 
imatges del Pont del Petroli, 
el parc de Ca l’Arnús i també, 
naturalment, de la platja i de 
la Rambla. Ara,  sembla que 
enviar una postal està només 
reservat als més romàntics. 

Opinio-18-19.indd   2 18/07/2018   9:09:55
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@TotBadalona Cal que 
l’Ajuntament de Badalona 
posi mesures per no tenir 
l’aigua de les platges en les 
condicions de brutícia que 
estan @rdsbeats

@TotBadalona Sobre els 
mosquits. Perdoneu, als que no 
us han picat no heu sortit del 
soterrani o esteu morts 
@dravalanche6

@TotBadalona Tempesta 
d’estiu. Ja podem treure els 
kayaks a Badalona!
@juliaflorences

Tres badalonins han estat 
guardonats, aquest dimarts, 
amb la Creu de Sant Jordi que 
atorga la Generalitat de Catalun-
ya. La Creu de Sant Jordi és un 
dels màxims reconeixements 
que pot rebre una persona per 
part del Govern català. Aquest 
any, la Creu de Sant Jordi té 
accent badaloní. Han rebut la 

distinció el pedagog i escriptor, 
Joan Soler i Amigó, la filòloga, 
mestra i activista per la llengua, 
Teresa Casals i la historiadora 
de l’art i directora de museus, 
Rosa Maria Malet. A més, 
l’ONG badalonina, Proactiva 
Open Arms, també rebrà la 
Creu de Sant Jordi, en l’apartat 
d’entitats. 

Joan Soler i Amigó, Rosa Maria Malet 
i Teresa Casals guardonats amb la Creu 
de Sant Jordi

Gent anònima

Ho hem vist al Facebook del TOT

T’ha picat algun mosquit tigre 
aquest estiu?
No 46%
Sí, més de 10 mosquits 29%
Sí, menys de 10 mosquits 25%

Pròxima pregunta:
Aniràs de vacances, aquest 
estiu, fora de Badalona?
Sí, marxaré fora
No, em quedaré a Badalona

162 vots
via Twitter @totbadalona

Els nostres seguidors 
han opinat!

Guillem Vendrell
L'empresa de neteja no 
ha realitzat cap neteja 
d'urgència davant les 
possibilitats de pluges?

Vaclav Blazek
Jeje, cae un poco mas de 
agua y Badalona esta casi 
destruida..

Jaume Boix
Manteniment 0 clave-
gueres embussades de 
brutícia

Opinio-18-19.indd   3 18/07/2018   9:09:57



Divendres 20

Nits d’Estiu a l’Anís del 
Mono, organitzat pel Mu-
seu de Badalona, concert de 
rumba amb Muchacho y los 
Sobrinos, a les 21h. Entrades 
exhaurides

Cinema a l’aire lliure amb 
el film Una mujer fantàsti-
ca, a les 21h, a la platja de 
l ’Estació (id ioma castel là 
amb subtítols amb anglès) 
Entrada lliure 

Nits d’Estiu al Port de Ba-
dalona, Gala de Dansa amb 
el Jove Ballet Clàssic de Ba-
dalona sota la direcció de 
Marisa Yudes, a les 22h, al 
port. Entrada lliure

Concer t t r ibut a Super-
tramp, amb Logical Group, 
a les 23:30h, a la Sala Sarau 
08911

Dissabte 21

Concert de Bike & Loneso-
me (blues) a la Terrassa de 
la Donzella de la Costa 

Nits d’Estiu a Dalt la Vila, 
poemes estelats amb Colo-
ma Lleal, Odile Arqué, Paco 
Fanés i Josep Estruch, (acor-
dió) a les 21h, a la Petanca 
del carrer Lladó, 29. Entrada 
inversa 

Nits d’Estiu al Port de Ba-
dalona, Nit d’Òpera, amb la 
presentació de la Cavalleria 
Rusticana, de Pietro Mascag-
ni, a les 22h, al port. Entrada 
lliure

Nit de Swing a la fresca, a 
les 22h, davant del monu-
ment de Roca i Pi

Concert tribut a Depeche 
Mode, amb el grup Devotio-
nal Mode, a les 24h, a la Sala 
Sarau 08911 

8a Caminada nocturna de 
Badalona per la Serralada de 
Marina, sortida a les 21:30h 
des del Poliesportiu de Bufa-
là. Activitat gratuïta

14

 Badalona 

15
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Diumenge 22

68a Travessia Nedant de 
Badalona, a les 9:30h, a la 
llosa del moll de Capitania 

Concert amb Miqui Puig dj, 
a les 17h, a la Terrassa de la 
Donzella de la Costa

Sardanes amb la Cobla 
Marinada , a les 19h, a la 
Rambla 

Dijous 26

Concerts a la fresca al ba-
diu de l’AV del Centre (ca-
rrer Sant Miquel,34) vespre 

15

musical, a les 19:30h, amb 
Màrius Alfambra 
 
 
Montgat
Festes de Sant Jaume 
a Can Maurici

Divendres 20 

A les 20h Botifarrada , a 
les 21.30 h Bingo popular, 
a les 22 h Exhibició Duo 
Dance Montgat-Tiana, a les 
23 h Música DJ A. al parc del 
Tramvia

Dissabte, 21

A les 19 h sardanes amb 
la Cobla Premià, a les 21 
h Sopar popular (cadascú 
porta el seu menjar), a les 23 
h Ball amb orquestra al parc 
del Tramvia

Diumenge, 22

D'11 a 13 h Gran tobogan 
elàstic i jocs d'aigua, a les 
13 h Festa de l'escuma amb 

música DJ.Hi haurà servei de 
bar. (Per a reservar cadires 
per al sopar i tiquets per a les 
botifarres, dirigir-se al local 
de l'associació els dies 3, 6 , 
10 i 13 de juliol de 20 a 21 h)
Al parc del Tramvia

Tiana
Divendres 20

Cinema a la fresca , amb 
el fi lm Wonder, a les 22h, 
al Parc de l’Antic Camp de 
Futbol de Tiana

Dimecres 25 

Festival d’Estiu de cobles, 
compositors a Tiana, con-
cert amb la Cobla Mil·lenària, 
a les 21:30h, al parc de l’Antic 
Camp de Futbol de Tiana

Dijous 26

Nits de música als jardins 
del Lola Anglada, concert 
amb Gessami Boada, a les 
22h, als jardins Lola Anglada

022_tb023.indd   3 17/07/2018   13:18:22



Cultura

A les Nits d’Estiu del Museu, a 
la fàbrica de l’Anís del Mono, 
aquest divendres 20 d’abril, 
a les 21h es podrà veure 
l’actuació de Muchacho y los 
Sobrinos. 
Aquesta proposta vital que 
s’estrena al recinte de l’Anís 
del Mono  aposta per una 

rumba catalana pura i autèn-
tica i defuig la  barreja amb 
altres estils. 
Muchacho y los sobr inos 
es van criar junts al barr i 
d'Hostafrancs, a Barcelona, i 
van aprendre a tocar la guita-
rra i a picar de mans a casa i a 
l'església - "al culte", en diuen 
el ls-. Han crescut amb la 
rumba, han vist el món cadas-

Nits d’Estiu | Redacció

Carrer a carrer 
Santa Maria 
d'Arenys, avui 
Arenys de Mar, 
és un munici-

pi jove si el comparem amb 
moltes poblacions de Cata-
lunya: només té 400 anys. Ara 
bé, són anys plens d'història. 
Arenys de Mar és vila des de 
l'any 1599 i tingué una gran 

Tots els carrers de Badalona. Museu 
de Badalona, 2003. Margarida Abras, 
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto 

Carrer 
d’Arenys de Mar 

Pomar importància marítima durant 
els segles XVIII i XIX. ra de 
El carrer d’Arenys de Mar, a 
Pomar, es troba en una zona 
amb noms de municipis cata-
lans. 

16

Els Muchacho y los Sobrinos tanquen 
aquest divendres les Nits d’Estiu a l’Anís 

17

Imatge dels Muchacho y los Sobrinos 

cú pel seu compte i ara es 
tornen a ajuntar per fer rumba 
catalana de la de sempre, de 
la que van aprendre al barri. 
Com sempre, les Nits d’Estiu 
de l’Anís del Mono inclouran 
una visita guiada a la fàbrica. 
Un any més, les tres sessions 
del cicle han exhaurit totes les 
entrades, fins i tot abans de 
començar a principis de juliol. 
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Catalunya reconeix la seva cultura 
en uns Premis Nacionals al Zorrilla

17

Opera i dansa per tancar 
les Nits d’Estiu al Port de Badalona

Nits d’Estiu | Redacció

El cicle de les Nits d’Estiu al Port 
de Badalona s’acaben aquest 
cap de setmana. Aquets diven-
dres 20, a les 22h, arribarà la 
Gala de Dansa a càrrec del 
Jove Ballet Clàssic de Badalo-
na & Friends, sota la direc-
ció de la badalonina Marisa 
Yudes, amb l’acompanyament 
d’altres talents locals de la 
dansa provinents de compan-
yies d’arreu i que cada any 
s’agrupen durant aquestes 
dates a la ciutat. L’endemà, 
dissabte 21h, també a les 22h, 
les Nits al Port abaixaran el  
teló després de la represen-
tació de l'òpera ‘Cavalleria 
Rusticana’, de Pietro Mascagni 

i que comptarà també amb la 
direcció artística de Marisa 
Yudes. Com sempre, les Nits 
d’Estiu al Port de Badalona 
són gratuïtes i l’aparcament, 
durant les dues nit, és gratuït 
al recinte portuari. 

El Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts (CoNCA) ha 
lliurat aquest dijous els Premis 
Nacionals de Cultura 2018, en 
una gala reivindicativa en què 
diversos dels guardonats han 
reivindicat "la cultura com a 
pont de diàleg", han defensat la 
"llibertat" i han fet una crida per 
exigir "justícia". Els guardonats 

Aquest dissabte, a les 21h, 
el grup del taller d’expressió 
corporal de l’Orfeó Badaloní, 
oferirà una Mostra de dansa 
del ventre, una dansa Asha que 
tindrà d’escenari l’Espai Tolrà. 
Es tracta de mostrar uns balls 
sensuals i exòtics, molt adients 
per a aquestes caloroses nits 
d’estiu i que anirà a càrrec d’un 
grup de ballarines.

Segueix el cicle de les Nits 
d’Estiu Dalt de la Vila, al Centre 
Dramàtic de la Petanca. Aquest 
dissabte, a les 21h, tindrà lloc 
una nit de poesia amb un 
espectacle que els organit-
zadors han titulat “Poemes 
Estelats”. Odile Arqué, Coloma 
Lleal i Paco Fanés, seran els 
recitadors. Josep Estruch els 
acompanyarà a l’acordió.

Aquest divendres darrera sessió 
del cinema a l’aire lliure a la 
platja de l’Estació. A partir de les 
21h, arribarà el film “Una mujer 
fantàstica”. La pel·lícula narra la 
vida de la Marina i l’Orlando que 
planegen un futur junts. Amb la 
sobtada mort de l’Orlando, la 
Marina s’enfrontarà a la seva 
família i a la societat per la seva 
condició transsexual.

Mostra de dansa 
del ventre a l’Orfeó 
Badaloní

Les nits a Dalt la Vila 
oferiran “poemes 
estelats”

Cinema a l’aire lliure 
amb “Una mujer 
fantàstica”

La dansa torna aquest
divendres al Port 

han estat el magazín digital 
'Catorze', el Centre de Titelles 
de Lleida, la Fundació Festa 
Major de Gràcia, la Funda-
ció Pau Casals, així com els 
escriptors Jordi Pàmias i Valentí 
Puig, els directors d'escena 
Josep Anton Codina i Albert 
Vidal, l'artista Fina Miralles i 
l'il·lusionista Hausson.
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Novetats

Canonge Baranera, 78 
08911, Badalona

93.384.00.71
www.saltamarti.com 

Esta es la historia de Michele 
Angelo y Mercede y la de su 
estirpe, los Chironi, una hu-
milde familia de herreros que 
progresa con el auge de la 
burguesía en la Cerdeña de fi-
nales del XIX. La modernidad 
ha llegado a la villa de Nuoro, 
que se expande a pasos agi-
gantados.

Estirpe

Fois, Marcello

Facilitat per Saltamartí Llibres

La proposta que l'Addie Moo-
re fa al seu veí Louis Waters 
-si li agradaria anar a casa 
seva per dormir amb ella- 
sacsejarà profundament les 
seves vides i les seves ex-
pectatives.

Editorial

Nosaltres 
en la Nit

Haruf, Kent

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials 
en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora 
no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza 
de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 150

Posa't en contacte amb nosaltres: 651 976 517 comercial@totbadalona.com

Estrenes de Cinema

El rascacielos

La bruma

Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

Direcció: Rawson Marshall Thurber
Intèrprets: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin 
Han, Noah Taylor, Roland Møller

Will Sawyer és un exlíder de l'Equip de Rescat 
d'Ostatges de l'FBI i veterà de guerra que ara 
s'encarrega d'avaluar la seguretat dels gratacels. 
Durant un viatge de feina a la Xina es veu incrimi-
nat en l'incendi de l'edifici més alt i segur del món. 

Crítica:   Públic: 

Direcció: Daniel Roby
Intèrprets: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine 
Harduin, Michel Robin, Anna Gaylor

Quan París se submergeix en una estranya boira 
mortal, els supervivents es refugien en els pisos 
i teulades de la ciutat. Sense notícies, electricitat, 
aigua o menjar, una petita família lluita per sobre-
viure a la catàstrofe.

Crítica:   Públic: 

Direcció: Genndy Tartakovsky

La família s'embarca en un creuer de luxe per a 
monstres perquè, per fi, el Drac pugui descansar 
d'ocuparse de les vacances dels altres a l'hotel. És 
una navegació tranquil·la per a la colla del Drac, ja 
que els monstres es lliuren a tota la diversió a bord 
que ofereix el creuer. 

Crítica:   Públic: 

Consulta 
tota la 

cartellera
dels Cinemes 

Màgic Badalona:
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PEL VOSTRE COMPROMÍS 
AMB LA CULTURA I AMB 
LA CIUTAT

GRÀCIES

Organitza:

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:
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TOT Estiu

David Marfil (2n Categoria Reflex)

XVIII Open Nocturn 
de Fotografia Submarina

Jordi Riba (1r Categoria Reflex)

Xavier Salvador (3r Categoria Reflex)
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Victor Palenque (2n Categoria Compacta)

Francesc Garriga (3r Categoria Compacta)

Oriol Domingo (1r Categoria Compacta)
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Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.comLectors

Leandre Sitjà

Claude Guiard

Benvolguts, interessant l’article 
sobre com canviar una roda 
del cotxe del passat número 
de El Tot, però qui l’ha escrit 
ha descuidat tres detalls prou 
importants, el primer és que 
cal portar uns guants de goma 
per no embrutar-se, el segon és 
que també cal una clau telescò-
pica o de mànec extensible, 
això permet fer molta força i 
facilita, sobretot, el afluixar i 
després collar els cargols ; 

Mis hijos ya no vienen a vernos, 
ya que “es muy difícil aparcar en 
tu pueblo!”.  Nos vienen a buscar 
y pasamos el día  fuera, pero no 
es lo mismo que estar en casa. 
La pasada semana, con unos 
amigos decidimos ir a comer a 
un restaurante por la Rambla, 
cerca del mar; acabamos en 
Barcelona por que allí “es más 
fácil aparcar.”  El coche hoy en 
día es imprescindible en los 
desplazamientos cortos, medios 

Carta abierta 
al nuevo ayuntamiento de Badalona

Canviant la roda

El TOT  és el mitjà escrit més llegit a Badalona  
i també el que més seguiment guanya. Més lectors 
i més seguidors a les xarxes socials, on som el mitjà 
líder de Badalona

Som líders, gràcies a tu!

*Dades Baròmetre municipal maig 2018

o largos, pero no lo queremos 
ver en nuestras calles, parado, 
aparcado y silencioso.Lo vemos 
más como problemas que como 
solución. Se hacen reuniones 
con los vecinos para saber que 
opinan de zonas azules, verdes, 
prohibiciones de aparcamientos; 
sólo sirven sino para perder el 
tiempo, ya que al final el Ayunta-
miento prohíbe aparcar (todavía 
no sabemos porqué?) cerca de 
la playa, para que los peato-
nes y los ciclistas disfruten de 
la vista!!!!.  Va reduciendo los 

espacios  donde colocar los 
vehículos y así, vamos perdiendo 
todos nosotros: los restaurantes 
clientela,  los chiringuitos  clien-
tes,  los bares consumidores,  las 
familias hijos y nietos: coches 
que no vienen, personas que 
no gastan. Sin economía local, 
negocios que cierran.  Por favor, 
vuelvan a una política de aparca-
miento más laxa ofreciendo alter-
nativas coherentes dentro de la 
ciudad (zonas azules, verdes, 
alternas etc.), para que podamos 
ver a nuestros hijos!

les venen a qualsevol gran 
superfície o tenda d’accessoris 
i son prou barates. Les claus 
que porten de fàbrica tots els 
cotxes tenen el mànec molt curt 
i no es pot fer gaire força i quan 
s’intenta fer-ho amb el peu hi ha  
perill de relliscar i clavar-se el 
mànec a la cama, li ha passat 
a mes d’un i d’una. I el tercer i 
més important, la majoria de 
llantes actuals són d’un aliatge 
d’alumini, aquest material al 
estar en contacte amb el cub 
de la roda a on va collada i que 

és d’acer, acaba oxidant-se i 
la llanta queda quasi solda-
da fent pràcticament impos-
sible el treure-la, m’ha passat 
a mi i a molta més gent. La 
solució és que un cop afluixats 
els cargols, sense treure’ls i 
abans d’aixecar el vehicle, cal 
moure’l poc a poc un parell de 
metres, endavant i endarrere i 
girar al mateix temps la direcció 
a dreta i esquerra si es tracta 
d’una roda davantera, un cop 
fet això ja podem aixecar-lo i la 
roda sortirà fàcilment. 
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SOLUCIÓN
INTEGRAL
AIRE ACONDICIONADO

93 222 04 33  - C/ Prim 163, Badalona 
info@intenergias.com - intenergias.com

Instalaciones y mantenimento | Gas | Datos | Agua
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Eficiencia energética

Prepárate para el verano con nuestras ofertas:
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 698€*

* Precios sin iva
Instalaciones y mantenimento | Gas | Datos | Agua

Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Eficiencia energética

Prepárate para el verano con nuestras ofertas:
MANTENIMIENTO 59€*

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 698€*
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bellezaactiva.com
 

Després d'un viatge en avió 
ens sentim com si el trajec-
te (o part d'ell) l'haguéssim fet 
caminant. La pressió atmosfèri-
ca ens deixa destrossats. Però 
segur que també has notat que 
la teva pell també els pateix. 
Per això avui prestem la nostra 
atenció a les cures de la pell 
per als viatges en avió. Eviden-
tment que no és el mateix fer un 
viatge de Barcelona a Palma de 
Mallorca que un transoceànic. 
Tampoc és el mateix realitzar 
un viatge ocasional, durant les 
vacances, de dedicar la teva 
vida professional a moure't d'un 
lloc a un altre del món a bord 
d'un avió, com li passa a la tripu-
lació de bord. No obstant això et 
recomanem que prenguis bona 

Aquests han de ser les cures
de la pell per als viatges en avió

24

Tendències

nota del que pots fer perquè la 
teva pell pateixi el mínim, viatges 
amb la freqüència que viatges.
Els canvis en la pressió atmos-

fèrica alteren el film hidro-lipídic 
que protegeix la pell. A 35.000 
peus d'altura la arriba menys 
sang a la pell i es percep una 
pèrdua de to. Però si el teu viatge 
dura més de 8 hores, l'aire de 
dins del nostre cos s'expandeixi 
i la circulació s'alenteixi, a causa 
de la baixa pressió de l'avió. Per 
això les cames se t'inflaran i les 
sentiràs pesades.
La pell també pateix perquè els 
nivells d'humitat en un avió són 
baixíssims, del 8%. Has de tenir 
en compte que la nostra pell ja 
pateix si els nivells són inferiors 
al 20%! Per això, quan baixes 
de l'avió (o mentre estàs en ell 
si el viatge és llarg) comences a 
notar la teva pell tirant i aperga-
minada. Una altra cosa en la 
qual potser no has reparat és 
que, si fas el viatge de dia, els 
raigs solars que han travessat 
les finestretes de l'avió poden 
afectar l'ADN de la teva pell i fins 
i tot produir taques o potenciar-
les.

¿SE TE SALE EL PECHO DE LA COPA?
¿LOS TIRANTES TE DEJAN 
MARCAS EN LOS HOMBROS?
¿SE TE SUBE LA TIRA A LA ESPALDA?
¿LO SABÍAS?

8 DE CADA 10 MUJERES 
NO LLEVAN LA TALLA 
CORRECTA DE SUJETADOR

DESDE 39€ A 67€ 
Assesoramiento 
personalizado y gratuito

Avinguda Martí Pujol
Horas convenidas
Teléfono y whatsapp:  
690.12.71.10 Sonia Hernández
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Pierde de 50 a 70 cm. de 
volumen total por sesión*

* Promedio real alcanzado. Cálculo 
obtenido de la suma de varias medidas 
de circunferencias corporales.

(garantizamos un mínimo de 20 cm.)

gracias a este innovador 
tratamiento natural
no invasivo

Optimiza los resultados de  
T-SHOCK 31 con las

ALGAS KELP
Atacan la celulítis y la

grasa localizada

NOVEDAD

Roger de Flor, 98 
(Metro L2- Pep Ventura) 
08912 – Badalona 

Armoni
Centre de Bellesa i Salut · Maite Monreal

info@armoni.es 
Tel. 933.831.488 
www.armoni.es
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Motor

Amb el T-Cross Volkswagen 
està preparat per llançar un 
nou format SUV. El prototip, 
presentat al Saló de l’Automòbil 
de Ginebra de 2016, va causar 
gran expectació i la seva versió 
per a la producció en sèrie 
ja està preparada per iniciar 
la seva fabricació. Amb el 
T-Cross, Volkswagen amplia la 
seva gamma SUV introduint un 
model més petit. “Im am more 
than one thing” és el ‘claim’ 
de presentació de la T-Cross. 
Així, “more” es refereix al fet 
que ofereix més, però sense 
costar més. 
L’estrena mundial de la T-Cross 
tindrà lloc a la tardor. Fins 

llavors, Volkswagen farà més 
suportable l’espera amb un 
primer cop d’ull al futur SUV de 
la categoria de cotxes petits.
A partir d’ara, T-Cross, T-Roc, 
Tiguan, Tiguan Allspace i 
Touareg seran els cinc SUV 
de la marca a Europa. En 
el cas de la T-Cross, també 
enriquirà la gamma SUV a 
la Xina i Sud-amèrica. Amb 
una longitud de 4.107 mm de 
llarg, la T-Cross presenta una 
imatge carismàtica, compta 
amb tracció davantera, ofereix 
un concepte funcional i es pot 
personalitzar al màxim. Encara 
que en la ciutat se sent com a 
casa, està preparat per a tot 
tipus d’aventures fora d’ella.
La plataforma modular transver-

26

Nuevo VW T-Cross 

sal (MQB) crea un espai sorpre-
nent. Per exemple, el seient del 
darrere pot ajustar longitudinal-
ment per obtenir més espai per 
als genolls o per l’equipatge. La 
influència positiva de la platafor-
ma modular transversal incideix 
en totes les àrees. Amb això, la 
T-Cross arribarà al mercat com 
un dels vehicles més segurs 
de la seva categoria, amb la 
garantia d’uns excel·lents resul-
tats en les proves de col·lisió i 
un gran nombre de sistemes 
d’assistència a la conducció. 
Inclou de sèrie el “Front Assist” 
(sistema de monitorització de 
l’entorn) i el “Lane Assist” (siste-
ma de manteniment de carril). 
Com diu el ‘claim’ de la T-Cross: 
“I am more than one thing”.

ciutatdelmotor.com
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blog.racc.cat |  Miguel A. Sánchez

La primera lliçó de la seguretat 
viària comença per la definició 
clàssica dels tres elements que 
participen en un desplaçament 
per carretera: el conductor, la via 
i el vehicle en si. 

A grans trets…
Vies més ben dissenyades i amb 
un manteniment adequat per 
eliminar els punts negres.
Conductors més ben prepa-
rats, més respectuosos amb 
les normes i sempre atents a la 
conducció.
Vehicles equipats amb les 
últimes tecnologies de seguretat, 
a tots els nivells.

L’anàlisi dels elements de 
seguretat del vehicle també té en 
compte una classificació tradi-
cional que resulta bàsica per 
entendre com aprofitar al màxim 
l’equipament de seguretat.  

Seguretat activa: elements 
que tracten d’evitar una 
col·lisió
La seguretat activa engloba 
tant elements estructurals del 

Conceptes clau de seguretat: 
seguretat activa i passiva

vehicle (pneumàtics, sistemes 
de direcció i suspensió, frens 
o il·luminació) com les anome-
nades “tecnologies eSafety”, 
permanentment en evolució i 
que cada vegada més tendeixen 
a actuar sense la intervenció 
directa del conductor. 

Seguretat passiva: elements 
que redueixen la gravetat 
d’un accident
Aquests elements actuen, sense 
que hi hagi d’intervenir el conduc-
tor, després d’un accident i amb 
l’objectiu de reduir els danys 
sobre les persones. En general, 
són elements molt comuns però 
que també cal que s’utilitzin 
adequadament.

ASSEGURANÇA DE COTXE
Badalona I Francesc Layret, 96 I 93 464 44 08

“Ups! He tingut un 
accident i el cotxe 
ha quedat inservible”

Ups! El RACC te’n 
paga un altre igual.

L’assegurança de cotxe 
amb la millor indemnització

Per a noves contractacions de l’1 de juny fins al 28 de setembre i fins al límit de la promoció (1.900 noves pòlisses). El contingut d’aquest anunci no té valor contractual. El detall de les garanties i cobertures s’es-
pecifica en les condicions generals i particulars de la pòlissa contractada. Promoció subjecta a les condicions de campanya. Consulta’n les bases a www.racc.cat. RACC MEDIAGENT, SAU, Agència d’Assegurances 
Exclusiva d’AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGU-
ROS, S.A. A més, comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit entre les dues entitats asseguradores, 
en virtut de l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Registre a la DGSFP amb el número: C0708A58201740.

50 €
en benzina

Ara de regal

Hi som  
per ajudar

anuncioseguroautobadalona132x93,5cat-2.indd   1 25/6/18   13:28
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Daiquiri

28 29

Ingredients:
Rom blanc (4cl) Sucre líquid 
(1,5cl) Suc de llimona (2,5cl) 
Rodanxa de llimona Gel Gel 
pilé (opcional) 
Estris: 
Coctelera Copa còctel Colador 
Colador d’oruga

Preparació: 
Per començar, refredem 
la copa amb gel pilé, o una 
estona dins el congelador 
Posem gel a la coctelera i hi 
afegim els ingredients amb 
el següent ordre: Rom blanc, 
sucre líquid i suc de llimo-
na. Tanquem la coctelera i 
la sacsegem enèrgicament 
fins que la tinguem glaçada, 
aproximadament un minut. 
Retirem el gel pilé de la copa 
còctel ja freda i amb l’ajuda 
d’un colador i d’un colador 

Recepta gentilesa de:
FORQUILLA BADALONA

BOTÀNICS
Sant Miquel, 4
93 389 36 28

d’oruga, vessarem el contin-
gut de la coctelera, per evi-
tar que ens hi caigui el gel. 
Presentació: Per acabar, 
decorem la copa amb una ro-
danxa de llimona i ja el tenim 

a punt per servir i disfrutar-lo. 
Salut! 
Maridatge: 
Gominoles. 
Maridatge musical: 
Norah Jones - Don’t know Why.

POLLASTRES A L'AST
MENJARS PER EMPORTAR

MENÚ DIARI 6,90 € 
Obert de dilluns a 

diumenge de 10h. a 15.30h.

Canonge Baranera, 121 | Tel. 93 464 19 76

Gastronomia

GASTRONOMIA.indd   2 16/07/2018   13:09:55



Pasta de full amb crema catalana 
i fruita natural

28 29

Ingredients:
Fruita del temps al gust 
1 làminia de pasta de full 
 litre de llet 
5 rovells d’ou 
400 gr de sucre 
1 branca de canyella 
la pell d’una llimona 
100 gr de midó de blat de moro 
gelatina

Preparació: 
Preescalfem el forn a 180°C. En 
una llauna amb paper de forn, 
posem la làmina de pasta fulla-
da, tapada amb el mateix paper. 

Recepta gentilesa de:
FORQUILLA BADALONA

FORN MARENA 
C/ Baldomer Solà, 55 
933 979 671

Tapem amb una altra llauna, 
per evitar que desenvolupi i 
coem durant 25 o 30 minuts. Un 
cop cuit, deixem refredar i re-
servem. Per preparar la crema, 
posem en un cassó la llet, els 
rovells d’ou i el sucre, la branca 
de canyella i la pell de la llimo-
na. Quan comenci a fumejar, hi 
afegim el midó de blat de moro 
tamisat, i remenem amb energia 
per evitar grumolls. 
Apaguem el foc abans no arren-
qui el bull i segim remenant fins 
a espessar. Deixem refredar a 
la nevera i reservem. Rentem, 
pelem i tallem la fruita de tem-
porada. 
Amb una màniga pastissera o 
una espàtula, repartim la crema 
sobre la banda de full, hi afe-
gim sucre blanc i cremem amb 
un cremador o pala de cremar, 

sense que arribi a fer crosta. 
Distribuïm la fruita per sobre 
amb gràcia i pintem amb gela-
tina calenta. 

Maridatge: 
Cava Anna de Codorniu. 

Maridatge musical: 
Fito i Fitipaldis - Por la boca vive 
el pez.

93 465 28 16 · 679 58 14 62
Electrónica, 26 
Pol Ind. Les Guixeres · Badalona
RESTAURANT LES GUIXERES

SALÓ PRIVAT PER FESTES

GASTRONOMIA.indd   3 16/07/2018   13:09:57



Esferificació de vainilla amb poma 
caramelitzada, galeta cruixent i maduixes

30 31

Recepta gentilesa de:
FORQUILLA BADALONA

PASTISSERIA CATALUNYA 
Carrer Sant Brú 56
93 3843614

Ingredients:
1 làmina de pasta brisa, 1 
litre de nata líquida, 100 grs 
de sucre moreno, sucre llus-
tre, 6 fulles de gelatina, s/n 
vainilla, s/n aroma de ma-
duixa, gelificat de maduixa, 
maduixes naturals, virolles 
de xocolata per decorar

Preparació: 
Per començar, precalentem 
el forn a 185ºC i seleccio-
nem un motlle a la mida del 
pastís desitjat. Amb l’ajuda 
d’un petit colador, fem una 
capa fina de sucre llustre 
a la pasta brisa i la tallem 
a la mida del motlle. Coem 
al forn durant 15 minuts a 
185ºC, i reservem mentre re-
freda. “Muntem la nata amb 
el sucre i la vainilla i afegim 
les fulles de gelatina previa-
ment hidratades. En el mot-
lle desitjat, repartim la nata, 
vorejant les parets, deixant 
un espai per el gelificat de 

maduixa, i seguim tapant 
amb la nata, fins al marge 
superior del motlle. Amb 
l’ajuda d’una espàtula alli-
sem la part superior i intro-
duïm al congelador, perque 
la mousse endureixi durant 
60 minuts. 
A continuació fem un bany 
amb el gelificat de maduixa. 
Col·loquem la mousse sobre 

la pasta brisa que hem cuit a 
l’inici i decorem amb les vi-
rolles de xocolata i maduixes 
naturals. 

Maridatge: 
Cava Parxet Cuvée Dessert 
dolç. 

Maridatge musical: 
Gratitud - Damià Olivella.

Jordi i Xesca
Sagunt, 112 - Badalona 
93 383 65 56 - 93 387 33 24

Cuina Catalana
 i de Mercat

Carns a la brasa
Salons per reunions

i celebracions

GASTRONOMIA.indd   4 16/07/2018   13:10:01



El préssec, una fruita rica 
en vitamines i minerals

30 31

Fruita de temporada, el prés-
sec és una de les fruites més 
dolces i menys calòriques. 
L’aportació és de 50 calories 
per 100 grams consumits, tot 
i que el 90% del seu pes és 
aigua; d’aquí, també, el seu 
poder diürètic. La fibra és 
un altre dels components del 
préssec. Aquest tipus espe-
cial de carbohidrat no aporta 
cap nutrient específicament, 
però sí que fa un efecte ‘es-
combra’ de substàncies noci-
ves de l’organisme, regula el 
trànsit intestinal i contribueix 
a equilibrar els nivells de co-
lesterol. Pel que fa a les vi-
tamines, en trobem del grup 
A. Responsable del seu color 
groguenc i ataronjat, l’alt con-
tingut en carotens aquesta 
vitamina resulta important 
per al bon funcionament de la 
vista i el bon estat de la pell, 
dels cabells i del sistema im-
munitari. Les vitamines B i C, 
també hi són destacades, en 
el préssec. A banda de les 
vitamines, els préssecs són 
rics en àcids fenòlics, unes 
substàncies amb un alt poder 
antioxidant.
A nivell de minerals, és es-
pecialment destacable la 

presència de potassi, im-
portant en la transmissió 
de l’impuls nerviós i també 
un mineral que pot contri-
buir positivament en casos 

d’hipertensió.Quant a mine-
rals, també s’han d’esmentar 
el seleni, un potent antioxi-
dant que ajuda a reforçar el 
sistema immunitari.

Tels. 93 127 55 38    
        654 71 38 76
L’Antic Cal Rap
C. Roger de Flor, 52

Organització de festes, aniversaris, 
grups, comiats, reunions familiars, etc.

Horari:
De dimarts a diumenge de 9 a 17 h.
Dijous menú paella i arròs caldos

Cuina de proximitat

Menjars per encàrrec
(paella, fideua, canelons, etc.)

SERVEI DE TICKET RESTAURANT SODEXO

GASTRONOMIA.indd   5 16/07/2018   13:10:02



Farmàcies

Salut

FARMÀCIA AGUILAR
Francesc Layret, 83 · 93 389 52 08
FARMÀCIA BELENGUER 
Concòrdia, 1 local B-41 (C.C.Màgic) 
93 224 55 58
FARMÀCIA CAIRÓ 
Canonge Baranera, 60 · 93 384 04 53
F. EDUARD CONDÓN  
Ptge. Riu Ter, 18-20 · 93 460 28 55
F. FERRÉ-CLAPÉS  
Av. Martí Pujol, 133 · 93 384 48 06
FARMÀCIA GAY
Av. Martí Pujol, 6-8 · 93 389 53 03
F. J. SALLA FUSTER  
Salvador Seguí, 4 · 93 387 39 16
FARMÀCIA LLOREDA     
Av. Catalunya, 60-62 · 93 388 18 41
FARMÀCIA P. RELAT     
Antiga de València, 31 · 93 399 92 76
FARMÀCIA PUCHOL 
Antiga de València, 31· 93 399 92 76
FARMÀCIA SERENTILL 
de Mar, 23 · 93 384 12 33
FARMÀCIA VIVES 
Juan Valera, 197 ·  93 388 05 04
FARMÀCIA VIAYNA 
President Companys, 45
FARMACIA MASNOU
Llefià, 15-17 · 93 387 42 98
FARMÀCIA OLÍMPIC 
Av.d’Alfons XIII  nº 127
93 387 93 50

32 33

La Unitat Integrada de Psiquiatria 
Hospitalària d'Adults de Can Ruti 
compleix els primers 150 dies 

El passat mes de febrer es va 
inaugurar la Unitat Integrada 
de Psiquiatria Hospitalària 
d’Adults del Barcelonès Nord 
i Maresme, que dona cober-
tura a un total de 322.488 
persones. El Centre Dr. Emili 
Mira (CAEM), -que depèn de 
l ’Institut de Neuropsiquia-
tr ia i Addiccions del Parc 
de Salut  Mar (PSMAR)-, i 
l ’Hospital Germans Trias i 
Pujol, -gestionat per l’Institut 
Català de la Salut (ICS)-, han 
estat les institucions encarre-

gades d’organitzar aquest 
sistema integrat d’atenció 
hospitalària, que tot just ara 
arriba als 150 dies d’activitat 
assistencial. La valoració 
que s’obté de l’anàlisi dels 
resultats d’aquesta prime-
ra fase de funcionament és 
positiva. 
L’activitat assistencial realit-
zada s’ha correspost amb 
les previsions que s’havien 
reali tzat, evidenciant una 
correcta posada en marxa 
i  l ’ad e quac ió  d e l s  nous 
c ircuïts a les necessitats 
de la pob lac ió.  En tota l , 
s’han atès a 1562 persones 
a les noves urgències de 
l ’Hospital Germans Trias, 
de les quals s’han derivat al 
Centre Dr. Emili Mira 235 i 
74 han quedat ingressades 
a l’Hospital degut a descom-
pensacions de salut físiques 
i mentals. La coordinació 
entre els diferents disposi-

Avgd. President Companys, 57 - 08911

Atenció domiciliària sanitària
Serveis domèstics a la llar

Telf. 93 464 21 34

34_pag.31_SALUT.indd   2 16/07/2018   12:51:27
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tius ha funcionat amb èxit, 
a  par t i r  d ’una exce l · len t 
col·laboració entre les dues 
institucions implicades, sent 
aquest un dels punts claus 
del projecte. El repte més 
important era el trasllat de 
l’atenció d’urgències psiquià-
triques a l’Hospital Germans 
Trias i la creació d’una unitat 
d’hospital i tzació a aquest 
centre que complementi els 
disposit ius ja existents al 
CAEM. Amb aquest canvi 
s’ha aconseguit oferir una 
atenció hospitalària integral 
als pacients que presenten 
una patologia psiquiàtrica 
aguda que requereixi estudi i 
ingrés en un hospital general 
per presentar alhora algun 
t ipus de trastorn mèdic o 
quirúrgic.

Una atenció integral 
pel territori
A més, l’Hospital Germans 
Tr ias, i  arre l de d isposar 
de les noves instal·lacions, 
ha complementat  aquest 
d isposi t iu amb un segui t 
d ’unitats que han permès 
oferir una atenció integral 
d ’e x c e l · l è n c i a  e n  s a l u t 
men ta l .  Una d ’aques tes 
iniciatives ha estat la integra-
ció dins de l ’estructura de 
la Unitat d’Addiccions del 
Servei de Medicina Inter-
na, amb més de 30 anys de 
trajectòria   amb una estreta 
col·laboració amb el CAS 
Delta de Badalona i el CAS 
Santa Coloma.  

A q u e s t a  i n t e g r a c i ó  h a 
demostrat tenir un augment 

de la demanda de deriva-
cions a ingrés (en aquets 
150 dies ja s’han fet més de 
30 ingressos per a desintoxi-
cació), amb una interacció 
creixent dels serveis que 
la configuren, i ha donat un 
impuls a la presènc ia de 
professionals de l’Hospital en 
els programes monogràfics 
de salut pública i en el camp 
de la recerca. 

Una altra àrea que s’ha vist 
beneficiada de la posada en 
marxa d’aquest disposit iu 
és la vinculada als trastorns 
de la conducta alimentària 
(TCA), com l ’anorèxia i la 
bulímia, els quals ja compta-
ven amb un hospital de dia 
però ara, a més, disposa de 
dos llits d’hospitalització.

34_pag.31_SALUT.indd   3 16/07/2018   12:51:27
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Mobles d’estil danès

Llar

` `

Redacció / ACPG

La recerca d’unir allò que és 
pràctic i allò que és conforta-
ble, aprofitant pocs recursos 
a disposició, va ser el que va 
donar el tret de sortida inicial als 
mobles avui es coneixen d’estil 
nòrdic, un clàssic d’estètica 
retro molt preuada. Va sorgir en 
un període entre guerres, cap a 
la dècada de 1930. 
A la zona nord del vell conti-
nent el clima fred obliga a 
romandre en interiors. És així 
que els mobles d’estil nòrdic 
van ser dissenyats seguint 
dos preceptes bàsics: imitar 
les formes del cos humà per 
ser còmodes i ergonòmics, i 
adequar-se a la gran mida dels 
espais, per ambientar sense 

requerir enormes despeses. 
Aquest va ser el naixement de 
mobiliaris pràctics a la vegada 
que decoratius, sempre en 
tons cridaners i formes arrodo-
nides i orgàniques.Sense 
recarregar ambients, però 
ocupant-los visualment, els 
mobles d’estil danès prioritzen 
el disseny multifunció, com 
sofàs llits, cadires amb caixa 
d’emmagatzematge i taules 
extensibles o d’alçades regula-
bles. Les línies rectes i simples, 
en especial en les potes de 
suport, es combinen amb el 
modernisme i la naturalitat de 
les formes superiors. Pel que 
respecta a materials, la fusta 
és el principal. Els suports 
busquen el metall i els entapis-
sats són gruixuts i afelpats, en 
tons plans i vius, sense costu-
res a la vista.

LL.indd   1 16/07/2018   12:37:12



Aigua · gas · electricitat · escalfadors · calderes
calefacció · plaques solars · aire condicionat

Tramitació de butlletins

VINE! T’ESPEREM!
EL SEU INSTAL·LADOR DE CONFIANÇA A BADALONA

0%
Financiació sense 

INTERESSOS 
fins a 3 anys

OFICINA I MAGATZEM
C. Roger de Flor, 59 - 08912 Badalona
Tel. 93 880 58 95

BOTIGA I EXPOSICIÓ
Avd. Martí i Pujol, 102 - 08912 Badalona
Tel. 93 880 59 02

www.globalclimainstalacions.com

AIRE CONDICIONAT
FUJITSU 1X1

instal·lació
 i IVA inclòs

999€ 
AIRE CONDICIONAT  
BOMBA DE CALOR
KOSNER 1X1

instal·lació i IVA inclòs
849€ 

EL SEU AIRE CONDICIONAT PER MENYS DE 30€ CADA MES

BOMBA DE CALOR 
INVERTER A++

AIRE CONDICIONAT
FUJISTSU 2X1

AIRE CONDICIONAT
MITSUBISHI ELECTRIC

instal·lació i IVA inclòs
1.987 €

instal·lació i IVA inclòs
1.550 €

BOMBA 
DE CALOR 
A+

INVERTER
BOMBA
CALOR

INVERTER
BOMBA CALOR

PER NOMÉS 55,19 €/MES

PER NOMÉS 43,05 €/MES

FINANCIACIÓ 0% SENSE 
INTERESSOS FINS A 3 ANYS

FINANCIACIÓ 0% SENSE 
INTERESSOS FINS A 3 ANYS

AIRE CONDICIONAT
KOSNER 2X1 instal·lació i IVA inclòs

1.800 €
INVERTER
BOMBA
CALOR

PER NOMÉS 50 €/MES
FINANCIACIÓ 0% SENSE INTERESSOS FINS A 3 ANYS

HJ50VA

4500 Frigorías

GLOBAL CLIMA -JULIOL 2018.indd   1 17/07/2018   13:19:34



EL PROPER DIVENDRES 
SUPLEMENT
ESTIU

PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 976 517

ANUNCI SUPLEMENTS JULIOL.indd   1 18/07/2018   10:17:14
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Immobiliària

Tel. 696 687 826

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€

Pack cèdula + Certificat: 160€

idealista.com

La demanda res idenc ia l 
s e g u e i x  e n  a s c e n s .  L a 
recuperació del consum, el 
creixement de l 'ocupació, 
l'atractiu de l'habitatge com 
a inversió i els reduïts costos 
de f inançament impulsa-
ran la demanda residencial 
f ins a un volum proper a 
les 580.000 unitats el 2019, 
segons l'Informe del mercat 

immobiliari a Espanya elabo-
rat per Bankinter. La deman-
da d'habitatge es troba en 
el seu quart any consecutiu 
de creixement, una etapa 
d'expansió que es prolongarà 
també en l 'any 2019. "Les 
perspectives positives per 
a la demanda d'habitatge 
es confirmen, per la qual 
cosa mantenim l'estimació 
d'una demanda d'habitatge a 
l'entorn de les 540.000 unitats 

el 2018 i estimem una deman-
da al rang 570.000-580.000 
unitats el 2019", sostenen en 
l'estudi.La demanda usada 
seguirà representant més 
d 'un 80% de la demanda 
total, però la reactivació de la 
promoció immobiliària perme-
trà que les vendes d'habitatge 
nou sobrepassin el llindar de 
les 100.0000 unitats anuals 
al llarg de 2019 per primera 
vegada des de 2012.

La demanda residencial creixerà 
fins a les 580.000 habitatges el 2019

ITE
Inspecció Tècnica obligatoria Edifics de més de 45 anys

Av. President Companys, 254
08915 Badalona
www.abile.cat

93 515 40 33
info@abile.cat
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93 384 00 00
C/. Laietania, 17 - 21 Badalona

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA COL.LEGIAT NÚMERO 1851
ADMINISTRADOR DE FINQUES COL.LEGIAT NÚMERO 3534

C/SARDANA (Zona Bufalà)
Diversos locals en lloguer, 
lloguer amb opció de compra o 
venda, diverses superficies, 85mts2, 
105mts2, 146mts2, etc.
DEMANEU INFORMACIÓ

C/JUAN VALERA
80 mts2, 3 hab., bany amb plat de 
dutxa, cuina gran amb galería, sala-
menjador amb balcó, molt exterior, 
en perfecte estat. Boma de calor i 
fred. 190.000 € 

AVDA. MORERA (Morera baixa)
2 hab. dobles, 1 individual, men-
jador, bany, cuina, galeria gran, 
balcó, tot exterior, amb plaça 
parquing i traster.
250.000 €

NTRA. SRA. FÀTIMA (Lloreda)
Piso único en finca sin vecinos. 3 hab. 
salón-comedor, cocina, baño com-
pleto, a/a i calefacción. Perfecto 
estado. 50 mts terraza.
160.000 €

CARRER GIRONA (Bufalà)
Planta baixa, 3 hab., bany, menja-
dor, pati, terrat. Actualment és p. 
baixa però es pot edificar de nou, 
p. baixa i dos plantes. Solar 7 mts 
ample x 12,30 fons
300.000 €

PLAÇES DE PARKING

EN VENDA 
C/Ruben Dario, 
(La Morera) 2 plaçes 
en venda  
15.000 € cada plaça

EN LLOGUER 
C. Juli Garreta (Ambulatori) 
plaça gran 90 €/mes

EN VENDA
Carrer Mestre Nicolau, 
plaçes de parking 
a partir de 13.500 €

Plaça Mitjana 
C. Carme (Centre) 
12.000€

VENDA LLOGUER

LOCAL MOLT COMERCIAL
(Zona Centre)
C/Francesc Macià amb plaça 
Pompeu Fabra 100mts2  planta 
baixa  i 100mts2 soterrani.
305.000 €  

PIS EN VENDA C/LAIETANIA
(Zona Centre)
110 mts2, 4 habitacions, 2 banys, 
menjador gran, balcó, cuina gran, 
galeria, amb plaça parquing ma-
teixa finca, s'ha de reformar
240.000 €  

PIS EN VENDA C/BALDOMER SOLÀ
(Zona Centre)
3 habitacions, bany reformat, cuina 
amb galeria, sala - menjador amb 
balcó de 7 mts2., a/a, calefacció, 
ascensor, bon estat.
230.000 €  

TORRES A MAS RAM
Diverses torres en la 
urbanització. Preus a partir de:
550.000€  fins a 750.000€ 
Diferents ubicacions i superfície.  
DEMANEU INFORMACIÓ.

LOCAL C/FERRER i BASSA
(Zona Morera)
Local 75 mts2, (Costat Audi) 
en venda, lloguer o opció 
a compra.Ben conservat.
Demaneu informació.

LOCAL CARRER PERE III
(Zona La Morera) 

90 mts2, 
2 portes al carrer.

700 €/mes

PIS VENDA AVDA.P.COMPANYS 
(Zona Centre)

130 mts2. sala menjador de 
50 mts2 amb dos balcons al 
exterior. Habitació matrimoni 
de 25 mts2, 3 habitacions 
complertes, bany i lavabo 
cuina amb galeria,parquet, 
calefació, bon estat, s'inclou 
plaça de partquing doble en 
el mateix edifici.
380.000 €  

 

SOLAR EDIFICABLE 
M. PUJOL - MONTIGALÀ
Es pot edificar una casa 
unifamiliar de planta baixa 
més dos plantes o 3 vivendes.
265.000 €

CASA C.AGUSTI MONTAL (Centre)
118 mts2, planta baixa menja-
dor, cuina, lavabo i pati 12mts2, 
planta pis 2 hab. dobles, 1 indiv., 
bany complert, calefacció i a/a. 
Perfecte estat.  325.000 €

PIS CARRER GALICIA (Zona Morera 
Baixa) 90 mts2, menjador amb bal-
có, cuina equipada, hab suite amb 
bany, 3 hab, segon bany, tot exterior, 
zona comunitaria i piscina, parquing 
(cotxe i moto) i traster. 287.000 €  

PIS EN VENDA (VIA AUGUSTA) 
(Zona Centre)

100mts2 4 Habitacions (una es 
suite amb bany) gran menjador, 
cuina,tot exterior
375.000 €

LOCAL EN VENDA 
C.INDEPENDENCIA 
(Molt comercial)

90 mts2

Venda: 120.000€
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185.000 €

Casa de 140m2 construidos y 75m2 utiles dispone de 3 
hab., salón-comedor, cocina y baño. Exterior muy bien 
conservada para entrar a vivir. Suelo gres y carpintería 
de aluminio. Un patio, trastero y en la segunda planta 
tiene una terraza de 30m2 y otra cubierta. Posibilidad 
de construir 1 planta mas.

C/ MARE DE DEU DE LORDA - BADALONA

99.000 €

Piso 75m2 de 4 habitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño.Todo exterior a la calle, muy soleado.
Precisa de reformar. Finca con ascensor. Junto al 
metro L2, autobuses, tran-via muy bien comuni-
cado

AV MARESME  SANT ROC  - BADALONA

Av. Marqués de Sant Mori  nº 77- 83  
LOCAL - 1  (BADALONA)

Tel.  93.460.91.39

Mòbil. 657.789.862

www.finquesgaldos.com

COL·LEGIAT Nº A11001/BCNfincas-galdos@hotmail.com

¿Sabes cuánto 
vale tu piso ?

3 Habitaciones, salon, cocina y baño. Ideal 
para pareja o de inversion con terraza en la 
parte de arriba. Con muchas posibilidades.

Badalona C/ SEVILLA
PLANTA BAJA DE 50m² 

59.000 €cuota 230 €

3 habitaciones, baño. Segunda mano.
En buen estado. Exterior con balcón
FINCA CON ASCENSOR !

Badalona AV. MARQUÉS DE ST. MORI
PISO DE 90m² construidos

139.000 €cuota 540 €

COMPRAMOS
AL CONTADO

Vende tu piso 
en tiempo récord

(valoración profesional gratuita)

¿Cansado de Alquilar?
TRAMITAMOS
HIPOTECAS

SIN AVAL 
NI ENTRADA + GASTOS INCLUIDOS

4 habitaciones, salón-comedor, cocina y 
baño. Todo exterior, muy bien conservado
para entrar a vivir. Zona muy tranquila,
junto autobuses.

Badalona PLAZA DE LES CANÀRIES
BUFALÀ
PISO DE 75m² 

115.000 €cuota 440 €

3 habitaciones, salon-comedor, cocina y baño.

con balcón. Muy bien conservado para entrar a vivir. 

Junto al metro L10 y L1 Y PARADA DE AUTOBUSES.

Financiamos el 100% de la hipoteca más gastos. 

Badalona C/ CALDERÓN DE LA BARCA
PISO DE 75m² 

106.000 €cuota 410 €

2 habitaciones, salón-comedor y cocina en un mismo
ambiente y baño. Cuenta con un patio de 8m2 y un ambiente
para hacer un pequeño despacho. Todo reformado para 
entrar a vivir. Carpintería de aluminio. Exterior con mucha
claridad (sol). Ideal como primera vivienda, pareja o
inversión. Junto al metro linea 10 (Llefia) y autobuses. 

Badalona C/ CIRCUNVALACIÓN
PLANTA BAJA DE 55m² 

89.000 €cuota 350 €

3 habitaciones, salón-comedor, cocina y baño. Exterior 
con balcón a la calle. Muy bien conservado para entrar a 
vivir. Cuenta con aire frio y caliente. Zona muy tranquila. 
A pasos del metro línea 9 (iglesia mayor) y autobuses. 

Santa Coloma de Gramenet
CALLE DE LA CIUTADELLA
PISO DE 55m²

115.000 €cuota 440 €

2 habitaciones (antes 3), salón-comedor amplio, cocina y 
baño. Muy bien conservado para entrar a vivir, calefacción 
en todo el piso. Exterior a la calle, finca con ascensor. Junto 
al metro linea 2, autobuses y hospital espíritu santo.

Santa Coloma de Gramenet
AVENIDA SANATORI
PISO DE 65m²

115.000 €cuota 440 €

Ascensor

Con BALCÓN de 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño. Para entrar a vivir.
FINCA CON ASCENSOR! Junto al metro y 
autobuses. 

Badalona AV. MARQUÉS DE ST. MORI
PISO DE 65m² 

129.000 €cuota 500 €

R E S E R V A D O

R E S E R V A D O

Ascensor Ascensor

Av. Marqués de Sant Mori  nº 77- 83  
LOCAL - 1  (BADALONA)

Tel.  93.460.91.39

Mòbil. 657.789.862

www.finquesgaldos.com

COL·LEGIAT Nº A11001/BCNfincas-galdos@hotmail.com

¿Sabes cuánto 
vale tu piso ?

3 Habitaciones, salon, cocina y baño. Ideal 
para pareja o de inversion con terraza en la 
parte de arriba. Con muchas posibilidades.

Badalona C/ SEVILLA
PLANTA BAJA DE 50m² 

59.000 €cuota 230 €

3 habitaciones, baño. Segunda mano.
En buen estado. Exterior con balcón
FINCA CON ASCENSOR !

Badalona AV. MARQUÉS DE ST. MORI
PISO DE 90m² construidos

139.000 €cuota 540 €

COMPRAMOS
AL CONTADO

Vende tu piso 
en tiempo récord

(valoración profesional gratuita)

¿Cansado de Alquilar?
TRAMITAMOS
HIPOTECAS

SIN AVAL 
NI ENTRADA + GASTOS INCLUIDOS

4 habitaciones, salón-comedor, cocina y 
baño. Todo exterior, muy bien conservado
para entrar a vivir. Zona muy tranquila,
junto autobuses.

Badalona PLAZA DE LES CANÀRIES
BUFALÀ
PISO DE 75m² 

115.000 €cuota 440 €

3 habitaciones, salon-comedor, cocina y baño.

con balcón. Muy bien conservado para entrar a vivir. 

Junto al metro L10 y L1 Y PARADA DE AUTOBUSES.

Financiamos el 100% de la hipoteca más gastos. 

Badalona C/ CALDERÓN DE LA BARCA
PISO DE 75m² 

106.000 €cuota 410 €

2 habitaciones, salón-comedor y cocina en un mismo
ambiente y baño. Cuenta con un patio de 8m2 y un ambiente
para hacer un pequeño despacho. Todo reformado para 
entrar a vivir. Carpintería de aluminio. Exterior con mucha
claridad (sol). Ideal como primera vivienda, pareja o
inversión. Junto al metro linea 10 (Llefia) y autobuses. 

Badalona C/ CIRCUNVALACIÓN
PLANTA BAJA DE 55m² 

89.000 €cuota 350 €

3 habitaciones, salón-comedor, cocina y baño. Exterior 
con balcón a la calle. Muy bien conservado para entrar a 
vivir. Cuenta con aire frio y caliente. Zona muy tranquila. 
A pasos del metro línea 9 (iglesia mayor) y autobuses. 

Santa Coloma de Gramenet
CALLE DE LA CIUTADELLA
PISO DE 55m²

115.000 €cuota 440 €

2 habitaciones (antes 3), salón-comedor amplio, cocina y 
baño. Muy bien conservado para entrar a vivir, calefacción 
en todo el piso. Exterior a la calle, finca con ascensor. Junto 
al metro linea 2, autobuses y hospital espíritu santo.

Santa Coloma de Gramenet
AVENIDA SANATORI
PISO DE 65m²

115.000 €cuota 440 €

Ascensor

Con BALCÓN de 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño. Para entrar a vivir.
FINCA CON ASCENSOR! Junto al metro y 
autobuses. 

Badalona AV. MARQUÉS DE ST. MORI
PISO DE 65m² 

129.000 €cuota 500 €

R E S E R V A D O

R E S E R V A D O

Ascensor Ascensor

116.000 €

Piso 70m2 de 2 habitaciones dobles (antes 3), 
salón-comedor cocina y baño. Todo exterior con 
amplio balcón a la calle. Aire acondicionado con 
bomba de calor.Finca con ascensor. Todo reforma-
do para entrar a vivir. Junto al metro L2, autobu-
ses, comercio, y colegios.

C/ CORDOVA – SANT ROQUE, BADALONA

cuota: 449 € cuota: 341 € 

134.000 €

Piso 70 mts2 de 3 hab. (actualmente 2). Reformado y lis-
to para entrar a vivir. Muy luminoso y con vistas despe-
jadas, balcón integrado en el comedor. Se incluye plaza 
de parking en la primera planta. Finca con ascensor muy 
amplio. Zona muy bien comunicada cerca de colegios, 
mercados y c. médicos. Con ascensor y parking.

C/ SANT BERTOMEU LLEFIÁ, BADALONA 

cuota: 529 € cuota:: 690 € 

98.000 €

Piso de 65 m2 cuenta con 3 habitaciones (Dos 
Dobles), salón-comedor, cocina y baño. Junto al 
metro línea 10 y autobuses. Estado Conservado 
para entrar a vivir. Además cuenta con pequeño 
patio interior. 

RICARD STRAUSS, LA SALUT-BADALONA 

cuota: 378 € 

OPORTUNIDAD

116.000 €

Piso 65m2 de 3 habitaciones, salón-comedor, cocina 
y baño. Todo exterior muy luminoso. Carpintería de 
aluminio en todo el piso. Muy bien conservado para 
entrar a vivir. Cuenta con calefacción y aire acondicio-
nado en todo el piso. Semi-amueblado.

C/ PARETS DEL VALLES, POMAR

cuota: 449 € 
195.000 €

119.000 €103.000 €

FINCA CON ASCENSORFINCA CON ASCENSOR

119.000 €
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ÀRIES 
(20/3 al 18/4)

A la feina et serà més 
convenient practicar el 
control i el silenci doncs 
l'actitud d'un company 
o companya et  pot 
treure de polleguera 
amb la seva postura 
ambígua. 

TAURE 
(19/4 al 19/5)

Es consoliden alguns 
objectius i pots veure 
materialitzar-se el que 
pensaves que mai 
arribaria. Ara ve la gestió 
de la situació i tocarà 
saber-la mantenir per no 
perdre-ho.

BESSONS 
(20/5 al 20/6)

Assumptes de conducció 
o la preparació d'un llarg 
viatge, poden tenir-te 
força ocupat. Aquests 
dies estaràs més franc 
del que és habitual i diràs 
les coses tal com ragen.

BALANÇA 
(22/9 al 22/10)

En un tema material has 
après que val més el que 
es calla que el que es diu i 
prepares la teva estratègia 
en secret. Fa temps que no 
parles amb una amistat i 
ja és hora.

ESCORPÍ 
(23/10 al 22/11)

Te n s  l ' o p o r t u n i t a t 
d'ajudar a algú que 
ho necessita. Valora-
ho. Si fas el teu diàleg 
més harmònic i amable, 
veuràs com obtens altres 
resultats en les teves 
negociacions.

SAGITARI 
(23/11 al 20/12)

Prepares, sense pressa 
i sense pausa, algun 
projecte professional 
que et fa especial il·lusió. 
Sents que tot va venint 
bé per a tu i trobes les 
eines necessàries per 
al camí.

CRANC 
(21/6 al 21/7)

La teva re lac ió de 
parella pot arribar a 
una etapa de millor 
estabilitat i compromís. 
Vols alliberar-te d'alguns 
costums que sents que et 
tallen les ales i t'ofeguen.

LLEÓ 
(22/7 al 21/8)

Felicitats als nadius del 
signe. El sol arriba de 
nou a Lleó i renoves 
energies. Millorarà la 
teva perspectiva de les 
coses. Si la fe t'ha fallat, 
la podràs retrobar.

VERGE
(22/8 al 21/9)

Pots sentir que és millor 
adoptar una actitud 
prudent, especialment 
pel que fa als fills. Serà 
bo mantenir-se al marge 
i no intervenir en els seus 
assumptes de parella.

CAPRICORN 
(21/12 al 19/1)

L e s  q ü e s t i o n s 
domèstiques et fan tenir 
algunes despeses. Però 
per a tu són necessàries 
per poder avançar i 
anar cap al que vols 
i t ' i l·lusiona. Només 
procura no exagerar.

AQUARI 
(20/1 al 18/2)

T'agradaria fer un canvi 
radical. Pot ser de casa, 
de barri, ciutat o país, 
però com sigui, ara el 
cos et demana llibertat 
i moviment. Contacte 
amb familiars llunyans.

PEIXOS 
(19/2 al 19/3)

Si no tens parella, potser 
no t'has adonat dels qui 
t 'envolten. Algú està 
pendent de tu però li 
costa expressar el que 
sent. Desplaçaments i 
converses favorables 
per a tu.

Facilitat Imma del Destí AMIC

Horòscops

Frases cèlebres

«La imaginació és més im-
portant que el coneixement»

Einstein

«Es vol la llibertat quan no es 
té el poder»

Nietszche
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Méteo

Nivell fàcil Nivell difícil

Sudokus

Envia’ns les teves fotografies 
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

La setmana passada de nou va 
estar marcada per l’absència de 
precipitació apreciable. Nogens-
menys, divendres van arribar a 
caure quatre gotes mal compta-
des, acompanyades de fang.
La situació de sud, amb una 
massa d’aire càlid sobre nostre i 
amb la típica calitja que redueix 
la visibilitat va dur-nos uns dies 
força tranquils i molt calorosos. 
La màxima es va moure entre 
els 26 i els 28 °C, mentre que de 
nit no baixàvem de 23 o 24 °C al 
centre de la ciutat. A la secció del 
TOT anterior ja vam explicar que 
l’entrada de la marinada frena 
sobtadament la pujada de la 
temperatura a partir de mig matí, 
a la vegada que fa augmentar la 
humitat. És per això que a aques-
ta època de l’any, la temperatura 
màxima diària s’assoleix entre 
les 9 i les 11 del matí, abans no 

Dilluns 9 de juliol a la tarda les 
nuvolades van créixer amb 
molta força de la serralada 
litoral cap a l’interior. Així es 
veia el cumulonimbus que va 
deixar un bon xàfec al Vallès 
Oriental des del barri de Coll 
i Pujol, mirant cap al nord. 
Fotografia d’Helena Guasch.

Temp màx 28,3 °C el dia 13

Temp mín 22,8 °C el dia 14

Hr màx 91% el dia 15

Hr mín 43% el dia 12

Press atm màx 1018,4 hPa dia 13

Press atm mín 1012,0 hPa dia 15

Vent màx 38,6 km/h (sud) 
el dia 9

 Precipmàx 24h 0,0 l/m2 

 Precip anual 362,8 l/m2 

*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

comenci a bufar la marinada. A 
partir de llavors la temperatu-
ra s’estabilitza i la que guanya 
protagonisme és la sensació 
de xafogor. Així, posant com a 
exemple un dia típic de juliol, una 
temperatura al voltant dels 26 °C 
i una humitat relativa entorn del 
70 a 80% implica una sensació 
de xafogor de 33 a 35 °C.  És un 
valor ben diferent del que marca 
el termòmetre.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

Setmana del
9 al 15 de juliol
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Anys 70, parròquia de Sant Sebastià 
en el barri de Pomar 
Foto antiga: AVV Pomar
Foto actual: Facu Martínez 

Badalona Recuerdos
Si voleu enviar imatges antigues 

pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com 

/BadalonaRecuerdos @BdnRecuerdos 
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PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM 
651 976 517

PROPER
SUPLEMENT

NO CUINIS

ANUNCI SUPLEMENTS JULIOL.indd   4 16/07/2018   11:20:37



IMMOBILIARIA

LLOGUER PLAÇA d'aparca-
ment, Pompeu Fabra. 687 769 306 
VENDO PARKING en La 
Morera, Juan de Austria, 17. 667 
212 285

TREBALL
 

CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de niños o limpieza, 
externa o por horas. 637 189 533

44

CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. 602 851 030
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado personas mayores y 
limpieza. 632 967 605
CHICA SE OFRECE  para 
cuidado de niños y limpieza, con 
referencias. 631 555 537 
CHICA BUSCA trabajo para 
cuidado de niños y limpieza, 
disponibilidad inmediata. 671 
377 575

Anuncis per paraules

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT A LA SALUT: 

Horari: dilluns a  divendres de 10h. a 14h. 
i de  16.30h. a 20.30h.
Dissabtes de 10h. a 14h.

JUAN  VALERA, 2 BADALONA TEL. 93 398 26 67

SE OFRECE  servic io para 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza. 698 294 384. 
687 104 126
CHICA RESPONSABLE y 
honrada, busca trabajo para 
cuidado de personas mayores 
y limpieza. 603 829 249

VARIS

VENC NINXOL Cementeri 
Vell. 679 333 390
COMPRAMOS libros, jugue-

Preu: 0,35€/paraula

Cartuchos 
y Tóner 
para todas 
las impresoras

Església/Comunitat/Lloc de Culte Feiners Dissabtes Diumenges i festius
Sant Josep 11/20 20 9/11/12:30/20
Santa Maria 8:30/19 8:30/19 9/11:30/19
San Francesc d'Assís 19 19 12
Salesians 7:10 i vigílies 20 9/12
Sant Crist de Canyet 11
Santa Clara dimarts i dijous 19 19 11
Sant Sebastià 19 19 11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
M. De Déu de Lourdes 19:30 19:30 11 Castellà/12:30 Català
M. De Déu de Montserrat 19:30 19:30 dium. 9/12 festius 19:30
Sant Joan Baptista De Montgat divendres 19:30 19:30 12
Pares Claretians 7:30 19 11:30
Sant Cebrià de Tiana 20 20 12
Providència 7:30 7:30 10
P. Carmelites Descalços 8/9/19:30 19/20:30 9:30/11:30/12:30/19
Carmelites de Tiana 8:30 8:30 10
Cartoixa de Tiana 10:30
Club Sant Jordi de Montgat 9:15/dijous 10
Roca i Pi 10 10 10
Can Banús dijous 19:30
Sant Jeroni 13:15
Hospital Can Ruti 10 11
Franciscanes de Tiana 8 8 8
Hospital de Badalona 17
Centre Socio-Sanitari El Carme quinzenal 12
Mare De Déu Del Roser 9h i 20h 9h i 20h 10h, 12h, 20h
Sant Jaume 19’30h 19’30h 11h (3r diumenge) i 12h
Mare De Déu De La Salut 19’30h 20h 9h, 12h, i 20h
Cap. St Joan Baptista (Salut Alta) Dijous a les 20h 20h 12h
Sant Roc Dijous a 20h (difunts) 19h 9h i 13h
St Antoni De Llefià 19h (Dimecres a les 20h) 19h 9h (d’octubre a juny)
St Pau 8’30h 19’30h 12h
Sant Adrià 9h i 19:30h 9h i 19:30 9h,12:30 i 19:30h
St Joan Baptista (Sant Adrià) 9h i 19h 19h 9h, 11h i 12’30h

Horari Misses
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INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE: 

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

Horari: Dilluns a divendres de 16.30 a 20.30h.  
Dissabte i diumenge de 11 a 20.30h.
Ara també a Facebook.com/dimoni.dolç

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47

solucions

Preu: 0,35€/paraula

SE  TRASPASA  
BAR  CERVECERIA  

EN  MONTIGALÀ 
POR  NO  PODER  

ATENDER 
93 008 29 59

SE  NECESITA 
PERSONAL FEMENINO 

PARA  TRABAJOS DE 
SOLDADURA ELÉCTRICA  

CON ESTAÑO
CON EXPERIENCIA, EDAD  

A  PARTIT DE 45 AÑOS
HORARIO DE 9 A 13H. 
3 DIAS SEMANALES

C/MERCE, 17 BADALONA
LIDIA0570@GMAIL.COM

SE  TRASPASA  
BAR TAPAS Y 

COPAS 

663 65 99 96

tes, cómics, cromos, antigüe-
dades y arte religioso restos 
pisos y cases. Pago al momen-
to. José Miguel 679 736 491 
VENDO BICICLETA paseo 
c h i c a ,  O R B E A ,  p e r f e c t o 
estado,  130 euros y var ios 
muebles coloniales nuevos. 
934 654 430

Necrològiques

17 de juliol
• Montserrat Marquès Martí
• Manolo Carmona Chorro
• Vicente Echevarría Muñoz
• Carmen Velázquez Fernández
• Pedro Moreno Cuevas
• Roser Mans Fibla

16 de juliol
• Concepción García Pinilla
• Ángel Gallardo Casado
• Joaquina García Ramos
• José Luis Guirao Ayllón 

15 de juliol
• Francesc Giol Castelltort
• Antonio Canela Lara
• Josep Barbosa Santanach
• Gregorio Almendro Morillo

ASGECA S.A AGENCIA DE SEGUROS EXCLUSIVA DE:

BADALONA

Selecciona personas para 
Gestor de Seguros 

y Productos Financieros

Enviar CV a: francisca.gonzalezm@agencia.santalucia.es
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  ARTIGUES  
FORN DE PA FIGUERA
Crtra. de Santa Coloma, 2 
93 399 02 06

  BUFALÀ  
CARNISSERIES 
I XARCUTERIES NOCETE
Independencia, 84
93 515 13 30 
CONDIS 
Independència, 186-188
933 886 508
FORN DE LLENYA 
LA RIERA
Martí Pujol, 350 - 352
933 996 252 
CONDIS 
Martí Pujol, 495-519
934 970 125

  CAN CLARIS  
EL POLLASTRE ANGLÈS
Pau Claris,1-3
933 877 997

  CASAGEMES  
PASTISSERIA 
CATALUNYA
Sant Bru, 56
933 843 614
LA BOTA DE ARAGÓN
Santa Madrona, 122-123 
933 893 080
RESIDENCIA DANAE
Santa Maria, 178-180 
933 847 240
EL CELLER
Prim, 11 · 93 464 31 99
DAUD SUPER
Sant Josep Oriol, 56
612 212 247
LA TARTALETA
Santiago Rusinyol, 108
933 891 763

  CENTRE  
ROMÁN  PIZZA
PRIM, 173 93 384 84 62
LA NOVA GRANJA
Prim, 177 · 933 841 153 
NO + VELLO
Arbres, 5-7
934 640 097 · 633 544 313
KARNS  FIBLA
Arnús, 26–28 · 933 846 654
JARDINERIA CONCEPCIÓ
Arnús, 29 · 933 844 059
MOLSA
Canonge Baranera, 10-12
933 848 240 
EL VERMUT COROMINAS
Canonge Baranera, 45
647 520 697
FORN BERTRAN -1922-
Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647 
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718 
CA ĹALBERT
Canonge Baranera, 106-
108
934 642 127
LA BOTIQUE DEL PEIX
Canonge Baranera, 42
933 891 048
CUINEM
Canonge Baranera, 121
934 641 976
ORGÀNIC
Canonge Baranera, 90
933 844 150
GRANJA FIMONS
Colón, 68 · 934 643 386 
CLINICA DENTAL
VILAGRAN
Enric Borràs, 1-3
93 464 77 76

CALÇATS VILALTA
Francesc Layret, 24
933 89 48 61
FLORISTERÍA MORERA
Francesc Layret, 40
933 842 653
PERRUQUERIA
BARBANY ART 
Francesc Layret, 147 
934 641 141 
PRELUDI
Cadis, 4 · 934 642 677
ONA QUIROPRÁCTICA 
Francesc Layret, 171 
933 843 775
XARCUTERIA ARGUDO
Carrer de Mar, 38
933 848 061
LA PARADA
Francesc Layret, 118
933 843 659
CASAL DE GENT GRAN 
DEL CENTRE
Ignasi Iglesias, 38
933 892 948
FABRE GEMMÒLEGS
Lleó, 28 · 931 703 479
fabregemmolegs.cat 
FRUTAS CUEVAS
Lleó, 65 · 934 640 179
FORN BERTRAN
Mar, 5 · 93 384 60 52
DROGUERIA BOTER
Mar, 71 C.Baranera, 2e
933 845 464 
IBERCASA FINCAS  S.L.     
Martí Pujol, 255  local 10       
616 601 835
FIMONS BAR
Mossen Anton, 29
93 389 11 38
FANTASY FRED
Canonge Baranera, 54
933 894 619
CARNISSERIA 
SARA I ESTER
Prim, 107 · 622 259 530
652 423 361

FERRETERIA PRIM
Prim, 113-117 · 933 844 151
ferreteriaprim.com
PAM I PIPA
LLAMINADURES
Prim, 195 · 936 111 466 
FLORISTERIA 
JOSEP Mª VENTURA 
President Companys, 18 
933 894 421 
BAR REST. EL NIU 
Ribas i Perdigó, 18
933 848 201
SÓN PEDAÇOS
Francesc Planas i Casals, 2
933 844 769
EL SABATOT
Riera Matamoros, 15
617 813 971
FLECA SANT PERE
Sant Pere, 38
659 220 589 
PAPERERIA
CA ĹAVELINO
Santa Madrona, 66
931 405 754 
J.CAMPS S.L.
Sta. Madrona, 45
931 184 232 
MARGENAT
Santiago Rusinyol, 3
Martí Pujol, 131

  COLL I PUJOL   
EQUIP 3
Alcalde Xifré, 4 · 933 998 
058
EL ESCONDRIJO
Coll i Pujol, 26 · 933 871 083

  DALT LA VILA  
FINQUES BADALONA
Laietania, 17 - 21
933 840 000

PERRUQUER I ESTILISTA 
MIQUEL CARRERAS
Germà  Bernabé, 2
PASTISSERIA LA VILA

Distribuïdors oficials
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Marti Pujol, 192 ·
93 389 36 25
GLOBALCLIMA 
INSTAL·LACIONS S.L
Marti Pujol, 102
938 805 902
LOTERIA MANOLITO
President Companys, 20
933 890 518
ESTANC BENEYTO
President Companys, 57-61
933 845 554
CAFETERIA SANT JORDI
Via Augusta, 19-25
637 734 091
RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA BALLESOL
Av. Navarra, 2
934 641 372

  GORG  
BAR REST. SANTA RITA
Ponent, 134 
648 639 593
FARMÀCIA OLÍMPIC
Alfons XIII 127 
933 879 350
LOTERIA SORS
Joaquim Ruyra, 1 - 3
933 871 797 
REST. SHAN HAI CITY
Marqués Mont-Roig, 72-74
933 979 163 
PATCHWORK 
PUNTS I NINES
Joaquim Ruyra, 9-11 tda 2
619 837 714

  LA SALUT  
CLÍNICA DENTAL ROQUE
Antiga de València, 35
935 407 459
CARNISSERIA HERNANDO
Pau Piferrer, 15
933 990 901

  LLEFIÀ  
TOT POLLASTRE
Joan Valera, 18-22
Marquès Sant Mori, 116

KEBAB BOCATELI 
Bellavista, 44
93 250 51 91
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Circumval.lació, 22
93 399 80 98
BOCATELI 
BAR RESTAURANT
Pérez Galdós, 26
93 382 10 85
PASTELERIA  PASCUAL
Antiga de Valencia, 81
933 879 790
JOSE  TOMAS
Marquès de Sant  Mori, 112
933 877 977
QUEDA POLLO
Avda. St Salvador, 80-84
933 884 827
SAVIC PA
Rda. St Antoni de Llefia, 57
93 514 74 52

  LES GUIXERES  
RESTAURANT 
LES GUIXERES
Electrònica, 26 · 934 652 
816 (Pol. Les Guixeres)

  LLOREDA  
FORN DE PA CA LA FINA
Avda. Lloreda, 55 
93 603 06 15 
FORN  SWING
Catalunya, 39 · 934 606 670
DIETETICA SANDRA
Avda. Catalunya, 45-47 
93 387 28 24
CONGELATS ROSALIA
Avda. Catalunya, 77-79
651 11 86 10

  MANRESÀ  
RESTAURANT BUKKET
Ctra. de Mataró, 101
933 842 688

TALLERES MARISTANY
Ctra. de Mataró 
(Pol. Ribó -Nau 4)
934 640 769 

  MONTIGALÀ  
BAR CERVECERÍA 
PARADISE
Olof Palme, 22 local 
derecho 930 082 959
CHURRERIA ÁLVAREZ 
Parc de Montigalà
616 67 34 94

  MORERA  
FORN MIREIA
Morera, 92 · 934 655 536
BON AREA (MORERA)
Morera, 101 · 933 955 012

POMAR  
MERCAT POMAR
Avda. Primer de maig S/N

  PROGRÉS  
DON PELUT
Vaixell Ma. Assumpta, 8
935 144 185 
SOLO EMPANADAS
Pep Ventura, 15
93 193 56 10
LA BUHARDILLA 
CAFETERIA
Guifré, 220
93 601 82 82 
PASTISSERIA GUIFRÉ
Guifré, 259 · 93 387 5093 
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280 · 93 348 45 76
PIT I CUIXA
Güell I Ferrer, 33 
934 643 087    
PERRUQUERIA 
ALFONS VIÑAS
Guifré, 95 · 933 837 507
CONDIS 
Guifré, 100-108 
934 646 989

JOIERIA LA PLANA
Guifré, 82
933 977 156
MANDALA
Guifré, 217 · 931 649 913
ww.mandala-bdn.com
ALFA  BADALONA  
CENTRE – MAR 
Industria  143 – 149 local
93 397 59 65 
EL MICACO
Sagunt, 104
930 025 302
CONDIS 
Torner, 5-7
934 610 770
CAN MIXO
Roger de Flor, 82
933 887 457 
GRANJA
CAFETERÍA  ANDRES
Roger de Flor, 95
630 801 114
ULTRAMARINOS 
MARTINA
Progres, 93 
93 388 12 42
CAFETERÍA 
MEDITERRÁNEO
Providencia, 165 local
93 639 54 47

  RAVAL  
FORN MARENA
Baldomer Solà, 55
933 979 671
FONTISI PASTISSERIA
Miquel Servet, 202  
93 387 49 42

  SANT CRIST  
CAL DANTE, 
FRUITES I VERDURES
Coll i Pujol, 143
610 910 581

Demana el TOT 
al teu comerç 
de confiança

Troba el TOT cada setmana 
als nostres distribuïdors oficials
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Busca la botiga més propera a SAYEZ.COM o truca al 93 388 16 91
Estem a BADALONA - BARBERÀ DEL VALLÈS - SABADELL - SANTA COLOMA DE GRAMENET - TERRASSA - CERDANYOLA - MARTORELL

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

l’altell) amb taula de 130x80 i quatre cadires a joc. 

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€

CONJUNT

Moble TV +
Taula +

4 Cadires

Tots els mobles al millor preu

386€

Menjador estil nòrdic

Conjunt de moble de menjador de 180 cm (inclou 

l’altell) amb taula de 130x80 i quatre cadires a joc. 

TRANSPORT 
I MUNTATGE

INCLÒS EN
EL PREU!

L’aparador és opcional mesura 154 cm. 155€
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