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La Setmana

Franquícies d’alimentació fan canviar
el “model” del carrer del Mar
Comerç | Carles Carvajal

Una passejada tranquil·la i
atenta pel principal carrer
comercial de Badalona, el
carrer del Mar, mostra un
canvi de model, respecte
a només fa 1 any, sobre tot a partir de la cruïlla del
carrer Canonge Baranera
cap a la Rambla. L’obertura
de diverses franquícies
d’alimentació, de patates,
pizzes, empanades o sucs
ha fet canviar la dinàmica
c omerc ial d el c arrer més
emblemàtic de Badalona. És,
sens dubte, un moment de
transformacions que caldrà
analitzar si condueix cap a un
canvi de model o a una selecció i, posteriorment, reforçament dels establiments
que ja existeixen al carrer.
El president de BadaCentre,
Cinto Gubern, ha explicat
al TOT que realment s’està
produint aquest canvi.
Gubern considera que el fet
que s’hagin instal·lat diverses franquícies alimentaries
fa pensar que “és un carrer
on hi passa molta gent”. El
president dels comerciants
considera positiu que gairebé tots els locals del carrer
del Mar estiguin ocupats,
però considera que manca
un comerç de noves tecnologies per acabar de completar
l’oferta comercial del carrer
del Mar. El local de l’antic
Zara, segons Gubern, seria
ideal per aquest tipus de
negoci, però reconeix que
ar a p er ar a n o h i h a c a p
operador interessat.

Imatge del carrer del Mar, aquesta setmana

Noves franquícies que arriben
Lluny queda un carrer de Mar
amb “botigues de sempre”.
Aquesta presència de locals
“amb pedigrí” no és obstacle perquè el carrer continuï
renovant la seva oferta comercial. Fa només poc temps era
impensable que el carrer tingués
un establiment de matalassos o
bé un bon grapat de franquícies
d’alimentació. Gubern considera que el carrer ha canviat
la seva fisonomia nocturna.
Els locals d’alimentació han
fet animar les vendes a darrera hora de la tarda, i fins i tot,
segons Gubern, alguns locals
de moda o complements han
tancat a quarts de deu de la

nit, aquest estiu, perquè molts
clients entraven aquella hora.
El president dels comerciants
considera que això passarà a
l’estiu, però ho veu més difícil
durant l’hivern. Gubern també
explica que aquestes franquícies d’aliments també s’estan
instal·lant als carrers del voltant
del carrer del Mar, com el carrer
Pietat, Canonge o Platja amb
productes com les croquetes,
salsitxes o menjar per vegetarians. L’arribada d’aquest tipus
de comerços de restauració pot
fer de crida d’altres i convertir part del carrer de Mar en
un carrer “per fer un most” i
passejar.
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Els alumnes de l’institut La Riera no
començaran les classes fins dilluns 17
Joves de Badalona
pintaran un mural al
dipòsit d’aigües de Pomar

Imatge de l’esmorzar de “negre”, d’aquest dimecres
Educació | Carles Carvajal

Els alumnes de Badalona, uns
31.700, van començar aquest
dimecres les classes a les aules
de les escoles i instituts de la
ciutat. El curs va començar
amb tota normalitat, menys
pels alumnes del nou institut La Riera, situat a la Riera
Canyadó, davant l’escola Lola
Anglada. Les classes havien
de començar dimecres però les
obres i tasques d’instal·lació i
condicionament dels mòduls

prefabricats ha fet aplaçar l’inici
de curs fins aquest dilluns. El nou
institut acollirà 120 alumnes, una
línia que ja anava el curs passat
a l’escola Lola Anglada i nous
alumnes que cursaran estudis de
secundària. Des de l’Ampa han
mostrat el seu disgust per aquest
endarreriment. Per aquest motiu,
dimecres al matí van organitzar
un esmorzar de negre on van
participar els alumnes i pares
del nou centre. L’Ampa espera
que el nou curs pugui començar
el proper dilluns amb normalitat.

Ajuntament i Aigües de Barcelona han signat un conveni per a la
realització del projecte de participació ciutadana "WaterWall"
que consisteix, bàsicament,
en la realització d'una pintura
mural al Dipòsit Pomar, propietat d'Aigües de Barcelona, amb
la participació de col·lectius
de joves. L’objectiu es evitar el
vandalisme en aquest mur.

Guanyem denuncia
"repressió política" a les
entitats sobiranistes
Guanyem ha denunciat "repressió política" a les entitats sobiranistes en la campanya per la
Diada. El grup municipal ha
indicat que en diferents perfils
de xarxes socials es va denunciar que la Guàrdia Urbana
havia actuat contra parades
de l'ANC i Òmnium als carrers
obligant a retirar el material i
haver de desmuntar-la sencera.

Albiol comença la
precampanya de cara a les
municipals del 2019

Veïns de la plaça del Sol reclamen
la retirada de part dels contenidors
Un grup de veïns de la plaça del
Sol, a Casagemes, han engegat
una campanya per reclamar a
l’Ajuntament la retirada de part
dels contenidors de la plaça,

actualment una quinzena. Els
veïns han penjat pancartes, a les
seves façanes, perquè consideren que podrien repartir-se per
d’altres carrers del barri.

Falten 8 mesos per les eleccions
municipals i la precampanya,
coincidint amb l’inici del curs
polític, ja ha començat als
carrers de Badalona. El líder
del PP, Xavier Garcia Albiol ha
presentat la campanya “Albiol
alcalde de tots”, amb diversos
cartells penjats als carres de la
ciutat. La campanya no porta les
sigles del Partit Popular.
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Detinguts dos menors
per temptativa d'homicidi
Aquest diumenge arriba
la pedalada popular a
Montgat

Els fets van passar divendres passat a Can Ribó
Successos | Carles Carvajal

La Guàrdia Urbana va detenir, el
passat divendres a la matinada,
dos menors per ferir greument un
altre en el transcurs d'una baralla
a la zona d'oci de Can Ribó. Els
agents, que realitzaven servei
de reforç a la zona, van detenir
els dos menors de 15 i 16 anys
com a autors d'una temptativa
d'homicidi. Els detinguts van
causar lesions molts greus a
un altre menor, en el coll i en

un braç, utilitzant una ampolla
de vidre trencada. La baralla
es va generar a la cua d'accés
a una discoteca. Els autors van
fugir del lloc dels fets però van
ser localitzats minuts després,
amb la roba plena de sang, pels
agents que feien recerca. La
víctima, de 16 anys, va ser assistida per una ambulància del SEM
i traslladada urgentment a un
centre hospitalari on encara es
troba ingressada en el moment
de tancar aquesta edició.

En el marc de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura
2018, el diumenge 16 de setembre se celebrarà la tradicional
pedalada popular. La sortida
es farà a les 11 h al parc del
Tramvia i el recorregut arribarà
fins a les roques del davant del
turó de Montgat. D’altra banda,
des de les 11.30 h fins a les 13 h
es faran dos tallers relacionats
amb la mobilitat sostenible i
segura.

Arriba el Supersorteig
dels comerciants de
Montgat
Aquest divendres comença la
nova campanya de l’Associació
de Comerços i Ser veis de
Montgat, ‘El Supersorteig’.
Aquesta promoció comercial,
que durarà fins al 5 d’octubre,
sortejarà un val de compra de
1.000 euros i diversos premis
com àpats en restaurants o
productes comercials.

Tiana segueix liderant la
recollida selectiva

Veïns del Bosc d’en Vilaró denuncien
“botellons” enmig de la muntanya
Veïns del Bosc d’en Vilaró,
entre Badalona i Montcada, han
tornat a denunciar els problemes
que els comporten les nits de
"botellón", que han patit durant
aquest estiu. Brutícia, soroll i

fins i tot risc d'incendi, perquè
es tracta d'una àrea forestal.
L'Ajuntament de Badalona ja ha
anunciat algunes mesures, i diu
que assumirà la neteja de la zona
afectada.

Segons les dades de recollida selectiva de l’Agència de
Resi dus c orres p onents a
l’any 2017, Tiana encapçala la
llista de poblacions de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
amb un 79,66%. La segueixen
els municipis de Torrelles de
Llobregat, amb un 61,58%; i
Castellbisbal, amb un 60,95%.
Aquestes dades estan molt per
sobre de la mitjana catalana.
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Esports

La Penya viatja a Oviedo per jugar el tercer
torneig de pretemporada del Circuit Movistar
Bàsquet | Jordi Creixell

El Palacio de los Deportes
d'Oviedo serà l'escenari aquest
cap de setmana del tercer i
últim torneig del Circuit Movistar de pretemporada, amb
presència del Divina Joventut.
Aquest dissabte, a les 17h, la
Penya s'enfrontarà a l'UCAM
Múrcia, mentre que diumenge, a la mateixa hora (17h), ho
farà contra l'Obras Sanitarias
argentí. Dues proves més en
la preparació dels de Carles
Duran, que venen de caure en
les semifinals de la Lliga Catalana contra el Morabanc Andorra
per 83-75. Tot i les absències
en el joc interior, la Penya, amb
un gran Nogués (10 punts i 14
de valoració), va plantar cara al
que acabaria sent el campió. Els
andorrans van guanyar el Barça
en la final (76-94).
Junta d'accionistes
D'altra banda, la Penya viurà

Nogués va brillar en la Lliga Catalana. / Foto: D. Grau-CJB

López-Arostegui i Laprovittola, amb la selecció
Xabi López-Arostegui i Nico
Laprovittola estaran absents en
aquests pròxims compromisos
de preparació, ja que tots dos
han estat convocats amb les
seves seleccions per la finestra
FIBA d'aquest mes de setembre. López-Arostegui es troba
finalment avui a l'Olímpic (20h),
en segona convocatoria, la
Junta General d'accionistes
que ha de donar llum verda
a l'entrada d'Scranton Enter-

concentrat amb la selecció
espanyola, que ha de disputar
dos partits de classificació per
al Mundial 2019 contra Ucraïna
(dia 14) i Letònia (el 17). Laprovittola, pel seu cantó, és amb
l'Argentina, que ha de jugar
contra Mèxic i Puerto Rico.
prises, de la família Grifols,
com a nou màxim accionista.
L'operació donarà estabilitat
econòmica i permetrà liquidar
el deute no estructurat.

La Copa Badalona femenina, per al Joventut

Triomf europeu del triatleta Jordi Garcia

La Penya va revalidar el títol en la Copa Badalona femenina. Les noies que dirigeix Toni Madrid
van imposar-se en la gran final a la Minguella
per 79-53. Aquest cap de setmana arriba el torn
del torneig masculí, que també tindrà com a
escenari els pavellons de la Plana i Casagemes.

El badaloní Jordi Garcia, entrenador i director
tècnic de la secció de Triatló del Club Natació,
va aconseguir la seva primera victòria internacional en imposar-se en la Copa d'Europa
de Triatló de València. Garcia va superar el
francés Nathan Guerbeur, segon classificat.
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La visita a Cornellà, nou
repte per estrenar-se a la lliga
El Seagull goleja
l'Europa (4-1)
en el debut

Futbol | Jordi Creixell.

El CF Badalona no va poder
tombar el Terol (0-0) a l'Estadi
i segueix sense aconseguir
l'anhelat primer triomf a la
lliga. Empat sense gols en un
matx on els de Calderé van
oferir bones sensacions però
on es va seguir notant la falta
de conjunció d'una plantilla
molt renovada. En el matx van
debutar alguns dels darrers
fitxatges, com Giva, Nana i
Natalio. Aquest diumenge, a
les vuit del vespre, els escapulats tindran una nova ocasió
d'estrenar-se en la visita al
camp del Cornellà, quart classificat amb 7 punts i que es

Debut perfecte del Seagull en
la lliga de la segona divisió
femenina. Les de Jordi Ferrón
no van fallar en l'estrena i van
golejar l'Europa per 4-1, amb
gols d'Irina (2), Carla i Pilar
Garrote.

Empat sense gols. / Foto: Eloy Molina

manté invicte. A l'hora de tancar
aquesta edició el Badalona
estava disputant el partit de
segona ronda de la Copa del
Rei al camp del Villanovense.

El nord-americà
Hunter Correll, primer
fitxatge dels Dracs
Els Dracs ja preparen el nou curs
i han fitxat el "quarterback" nordamericà Hunter Correll. El club,
a més, busca nous jugadors i
jugadores per als seus equips i
aquest dissabte fa una jornada
de portes obertes (17h).

El Sant Josep celebra el III Torneig Internacional Cadet
Bàsquet | J.C.

Festa grossa amb bàsquet
de primer nivell aquest cap
de setmana al pavelló del
"Sampep", amb la disputa de
la tercera edició del Torneig

Internacional Cadet. Una ocasió
immillorable per poder veure
en acció alguns dels millors
jugadors de la categoria, en
una competició que comptarà
amb un cartell de luxe, amb la
participació del Joventut, el FC

Barcelona, el Maccabi de Tel
Aviv, el Real Madrid, la selecció
nacional cadet de Finlàndia i
l'equip amfritrió, el Sant Josep.
Els partits arrenquen aquest
divendres al matí i la final tindrà
lloc diumenge a les 13h.

ACCESSORIS I RECANVIS PER MOTORISTA

PADDOCK-BDN

12

TALLER: Guixeres, 52 Badalona
BOTIGA: Baldomero Solà, 4 Badalona
Tel.93 399 26 92
info@paddockbdn.es
www.paddockbdn.es
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La imatge

La Plana concentra tots els actes
de la Diada Nacional de Catalunya
La plaça de la Plana de
Badalona va ser la protagonista de l’acte institucional de la
Diada Nacional de Catalunya
a Badalona. El govern local va
focalitzar tots els actes durant
el matí, amb les ofrenes, cant
de la Senyera i els castellers.
L’ac te va c o m pt ar a m b l a
participació d’un bon grapat
d’entitats socials, culturals i
polítiques de la ciutat, i va
desenvolupar-se amb total
normalitat. Un dels moments
més aplaudits, pel públic que
va concentrar-se a la Plana,
va ser la hissada de la senyera, per par t dels Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia

Urbana. La jornada, com és
habitual, va acabar amb la
tradicional jornada castellera,

#totbadalona a Instagram

amb els Castellers de Badalona, Sant Vicenç dels Horts i els
Minyons de Terrassa.

Ermita de Sant Onofre , triste
pero hasta aquí vienen a dejar
basura, que falta de valores
que falta de respeto
@Lolialonso

Un simple anàlisi en un M2 de
la Platja dels Pescadors per
veure la problemàtica amb els
#plastics macro i micro també
a #Badalona @joliverago

La qualitat de la platja de
#Badalona és realment
vergonyós. Ara ja sense la
pluja com excusa O causant,
les aigües residuals inunden la
platja a la mínima. S'està fent
alguna cosa per evitar-ho?
@GoonEthMeer

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

Un badaloní viatja per tot Europa
amb la seva bici
via Twitter @totbadalona

227 vots

Participaràs en algun dels
actes que s’han organitzat
per la Diada a #Badalona?
No, no hi participaré 68%
Sí, hi participaré 32%

Viatjar amb bici. Aquesta és la
passió d’un badaloní (Tobal y
su bici) i que explica a través
de les xarxes socials. Fa dos
anys va viatjar per tot l’Estat
i ara tot just ha tornat d’un
viatge per tot Europa, uns
2.0 0 0 quilometres en bici,
3.000 amb furgoneta i més de
300 quilometres en tren, que
l’han portat a recórrer el vell

continent. Amb totes aquestes
experiències, que també les
podem veure a través de les
seves xarxes socials, editarà
una sèrie de vídeos amb el seu
viatge. A més, aquest viatger
de Badalona t’assessora sobre
com planificar els teus viatges,
consells i recomanacions a
través del web:
www.tobalysubici.com

Ho hem vist al Facebook del TOT
Gemma Sala
Jo vaig néixer al carrer
del Temple i sempre em
van acompanyar en les
nits d’insomni o d’estudiar.
Per sentir-les les has
d’escoltar. No poden
molestar a ningú.
Marta Llorens
Tota la vida han sonat,
no entenc la queixa....
Als veïns ens dóna
tranquil·litat
Mercè Vidal
Si no t'agraden les campanes, no visquis sota un
campanar!!, perquè, de
fet el campanar, ja hi era,
no??

Pròxima pregunta:
Estàs d’acord en limitar el
nombre de terrasses de bars
en carrers on les voreres són
més estretes?
Sí, hi estic d’acord
No, no hi estic d’acord

Els nostres seguidors
han opinat!
Si vostè és pare, amb dignitat
no hauria de permetre q els
alumnes comencin els curs en
aquestes condicions
@sarasyous
Gracias a @Totbadalona
por el artículo que nos han
dedicado! ¡Con Magia hasta
el infinito y más allá!
@reinodejuguetes
Han de posar més cotxes de
policia patrullant pels barris.
Per veure un cotxe patrulla per
Llefià també has de tirar una
instància @jorge_OC
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On és?

Descobrim un racó quotidià de Badalona

Cada setmana, el TOT Badalona et proposa un petit joc. En
aquesta secció trobaràs una
imatge actual d’un racó quotidià de la ciutat, de qualsevol
barri. Cada setmana hauràs
de descobrir on és i durant el
següent número de la revista

trobaràs la resposta del racó
que us proposem i també una
imatge nova. Volem que descobreixis racons de Badalona que
potser mai has parat atenció.
Per això et proposem, on és?

Fet a Badalona

La Chufera, orxates

Setmana anterior: Torre Arnús

Entitats

Llar de persones sordes de Badalona
La Llar de Personis Sordes de
Badalona és una entitat sense
ànim de lucre de caràcter soci
cultural i esportiu. Fundada l'any 1974 per un grup de
persones sordes preocupades per les necessitats que
tenia el seu col·lectiu. Actualment té més de 110 socis.
[+] 93 383 12 29
llarsordbadalona.blogspot.com

Des de 1978 La Chufera elabora, des de Badalona, orxata de
xufla natural i, per fer-ho, conjuga
la més pura tradició artesana
de sempre amb els moderns
processos i controls sanitaris
indispensables en una empresa
alimentària actual.
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Badalona
Divendres 14

Montgat
Diumenge 16

Swing a la Rambla, a les 20h,
davant de Roca i Pi
Cicle tardes en viu, concert a
càrrec del grup musical Game of tones (Escola Musica
Moderna Badalona), a les
20:30h, a l’Orfeó
Concert amb Californicators,
tribut a Red Hot Chilipeppers,
a les 23:30h, al Sarau 08911

Dissabte 15
Festival Skate Love Barcelona 2018, durant tot el dia, a la
platja dels Pescadors
Concert tribut a Bruce, amb
Manel Fuentes, a les 24h, a
la Sala Sarau 08911

Diumenge 16
Visita guiada a la fàbrica de
l’Anís del Mono, més informació al Museu de Badalona
Acte Badalona Dona!, jornada
solidària, a partir de les 11h,
i durant tot el dia, al passeig
marítim
Festa del Sant Crist i de la
Verema 2018 a Canyet, a les
10 h, Repic de campanes,

a l e s 11h , c e l e b r a c i ó d e
l'Eucaristia, a les 12h, festa
de la verema, a les 14h, dinar
popular i a les 17:30h concert
amb l'actuació del Quartet
Spirala

Dilluns 17
Exposició Pompeu Fabra, el
científic de la llengua, a les
17h, a la Biblioteca de Can
Casacuberta

Dimarts 18
Espectacle teatral, mestre
Fabra, caçador de paraules,
a les 17:30h, a la Biblioteca
de Lloreda

Pedalada popular, inscripcions a les 10 h Sor tida a
les 11 h. Recorregut del parc
del Tramvia a la platja de les
Roques, Taller de bandes
reflectores per equipar la
bicicleta, d'11.30 a 13h Jugateca ambiental al parc del
Tramvia, Circuit de bicis per
a nens i nenes a la jugateca
ambiental d'11.30 a 13h a la
platja de Montgat

Tiana
Festa Major de Sant Cebrià

Dijous 20
Conferència: Pompeu Fabra
i el Tribunal de Responsabilitats Polítiques, a càrrec de
Joan Villarroya, catedràtic
d'història contemporània de
la Universitat de Barcelona,
a les 19h, al Museu
Guia d'audició d'una òpera,
sessió comentada a càrrec
d'en Ferran Compte, a les
19:30h, a l’Orfeó Badaloní,
espai Marina

Divendres 14
Pregó infantil de Festa Major,

16
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a les 17:30h, a la plaça de
la Vila

Jocs gegants de fusta, a les
17h, a Can Baratau

Concert amb Animal, a la 1h,
al Cami Dalt d’Alella

Tiana Market, de 18h a 24h,
al carrer Matas

Torneig de Canasta, a les 17h,
al Casal de Tiana

Diumenge 16

Festa Tiana i la Festa dels
Colors, a les 18:30h, a l’Antic
Camp de Futbol

Tiana Market, de 18h a 22h,
al carrer Matas

Pregó de Festa Major, a càrrec de l’Agrupament Escolta
i Guia Roger de Flor, a continuació Tapeo Sound System,
a la plaça de la Vila

Espectacle de Circ, a la plaça
Salvador Espriu

Correfoc, a les 22h, a la plaça
de la Vila
Música i dj’s, al Xiringuito del
Doctor Mascaró

Música i dj’s en directe, a
les 22h, al parc del Doctor
Mascaró

Matina, camina i esmorza, a
les 7:30h, a la Catequística
12 hores de puntes de coixí,
a la plaça de la Vila, al mati i
tarda al Casal
Acte dels 20 anys dels gegants de Tiana, Lu Nostru,
a partir de les 10:30h, a la
plaça de l’Església i plaça
de la Vila
Benedicció orgue i ofici
solemne, a l e s 11:3 0 h, a
l’església
Repic de campanes de Festa
Major, a les 12h, a l’església
Plena de Festa Major, a les
17:30h, a la Sala Albéniz

Dissabte 15
L’Enrucada, a les 8:30h, al
parc de l’Antic Camp de Futbol
Animació infantil amb Coloraines Band i festa de
l’escuma, a la plaça de la Vila
Fira de la Cervesa de Tiana,
a les 11h, a l’Antic Garden
Tiana

Ball de Festa Major amb la
Salseta del Poble Sec, al
parc de l’Antic Camp de Futbol

Castell de Focs, a les 21:30h,
al Camí Dalt d’Alella
Pícnic de final de festa, a les
21:30h, a la petanca

ESCOLA
C/. Fluvià, 37 - 08911 Badalona
BRESSOL Tel. 933 844 855
www.escolatabalet.cat - tabalet@escolatabalet.cat
17

022_tb023.indd 3

10/09/2018 12:55:45

Cultura

La platja dels Pescadors acull
l’Skate Love Barcelona
Festival | Redacció

Badalona acollirà, aquest dissabte 15 de setembre, el festival de música sobre patins de
rodes, l’Skate Love Barcelona.
El certamen arribarà a la seva
tercera edició, en una jornada
que s’allargarà durant tot el dia.
El tram del Passeig Marítim,
davant de la platja, serà destinat
al festival amb la participació
de diversos dj’s, que sobretot
faran un tribut a la música de
la dècada dels 80. A part de la
música, i de la visita a Badalona
de patinadors de nombrosos
països, l’Skate Love Barcelona
també tindrà espai per tallers
i activitats lúdiques. El festival
també tindrà un espai on els

El festival tindrà lloc, aquest dissabte, a la platja dels Pescadors

professionals podran donar a
conèixer la seva tasca i també,
en diverses franges horàries,
demostracions sobre rodes al
mateix passeig de Badalona.

La cita serà d’11h i s’allargarà
fins al vespre, on també hi haurà
espai per la gastronomia amb
caravanes mòbils.
[+] www.skatelove.barcelona

Aquest diumenge arriba l’acte solidari Badalona, Dona!
Solidaritat | Redacció

El Passeig Marítim, davant del
Pont del Petroli, serà la seu
aquest diumenge, durant tot el
dia, de l’acte solidari, Badalona,
Dona!. L’acte consisteix en donar
el teu cabell (mínim 30 cm els
adults i 20 cm els nens) per 5

euros. Un cop recollit tot el cabell,
que hauran tallat les perruqueres i perruquers col·laboradors,
s’envia a “Mechones Solidarios” i
ells confeccionen artesanalment
perruques amb cabell natural. El
repte és aconseguir el màxim de
cabell possible per poder apadrinar més d’una perruca i així

poder ajudar, majoritàriament a
nens però també a adults que
pateixen diferents malalties com
càncer, alopècia, etc. Diferents
comerciants de Badalona
col·laboraran amb l’acte. Durant
tot el dia hi haurà animació infantil, batucada, castellers, màgia,
zumba i concerts.

Carrer a carrer
País dels laietans. Els laietans foren un
poble
ibèric
(preromà) establert a les comarques costaneres del Baix
Llobregat, el Barcelonès, el
Maresme i el Vallès. Aquest
carrer es troba situat dins el
territori de l’antiga ciutat roDalt la Vila

Carrer
de Laietània

mana de Baetulo, on s’han
localitzat importants restes
arqueològiques.

Tots els carrers de Badalona. Museu
de Badalona, 2003. Margarida Abras,
Montserrat Carreras i M. Dolors Nieto
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Els gegants protagonistes de la Festa
Major de Sant Cebrià de Tiana
Torna Manel Fuentes
al Sarau 08911

Festa Major | Redacció

L’acte Lu Nostre, d’aquest
dissabte, servirà per celebrar
els 20 anys del gegants de
Tiana. Serà a partir de les
10:30h, a la plaça de l’església,
amb la plantada de gegants i
mitja hora més tard una cercavila que recorrerà el centre
de la vila amb una ballada de
sardanes inclosa. Aquest serà
un dels actes més destacats
de la Festa Major de Sant
Cebrià, que comença oficialment aquest divendres, a les
22h, amb el pregó a càrrec de
l’Agrupament Escolta i Guia
Roger de Flor. Destaquen

també l’Enrucada, dissabte al
matí, el Correfoc, dissabte a les
22h, el ball de Festa Major amb
la Salseta del Poble Sec, dissabte a les 23:30h, el concert
d’Animal, dissabte a la 1h i el
Castell de focs, diumenge a
les 21:30h, al Camí dalt d’Alella.
[+] www.tiana.cat

Comencen els actes del 150è
aniversari de Sant Josep

El carismàtic presentador
segueix de gira permanent
amb el seu homenatja a un
dels cantants de referència del
panorama internacional, Bruce
Springsteen. Fuentes torna,
aquest dissabte 15, al Sarau,
en acústic, amb el seu format
més íntim i proper, un recorregut
pels principals èxits del mític
cantant de New Jersey i els
temes indispensables per als
amants de Bruce.

El Museu de Badalona
arriba a la Xina
El periodista xinès Ziliang Zhan
va entrevistar Esther Gurri,
cocomissària de l’exposició
El sexe a l’època romana,
que actualment es pot veure
al Museu d’Arqueologia de
Catalunya. L’entrevista va ser
seguida en temps real per prop
de 2,5 milions de persones a la
Xina, tot un rècord d’audiència
per al patrimoni romà de Badalona i el coneixement del museu
de la ciutat.

Badalona Poètica
convoca el dotzè
concurs literari

Religió | Redacció

L’església de Sant Josep fa 150
anys i ho celebrarà durant els
pròxims mesos. Els actes han
començat aquest dijous, 13
de setembre, amb el pregó a

càrrec de l’historiador badaloní, Joan Rosàs. De fet, el 16
de setembre quedarà inaugurat l’aniversari amb una missa
que presidirà el Cardenal Lluís
Martínez Sistach a la mateixa
parròquia i una cercavila.

L’entitat Badalona Poètica ha
convocat el dotzè concurs literari
per a persones majors de 50
anys i el segon Premi Badiu de
les Lletres de poesia i narrativa
per a persones d’edats entre
els 18 als 49 anys. El tema és
lliure i les obres han de ser inèdites. Cada participant només
pot presentar un poema i una
narrativa, ja sigui en català o bé
en castellà.
19
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Parlem amb el cantant badaloní,
Martí Ruíz

Amb aquest disc puc dir
orgullós que ja fa deu
anys que em moc dins
del món de la música
20
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Música | Carles Carvajal

Com et va influir el teu
viatge a l'Índia en aquest
tercer treball?
En un principi el disc havia
de ser com qualsevol altre,
cançons d’oda a l’amor, cants
a la vida i a l’optimisme… Però
se’ns va plantar al davant una
oportunitat d’or, la de viatjar
durant un mes i mig entre
l’índia i el Nepal i aventurarnos en una societat completament diferent a la nostra.
Sí es cert que el meu pas per
l’índia va suposar un gran què
a la meva carrera musical,
però res comparat amb els
canvis que va acabar comportant a la meva vida personal.
Va ser aquí on vaig decidir
evolucionar cap a un format
de disc més literari. Tocava
parlar de mi.
Podríem dir que aquest
tercer disc demostra una
maduresa musical?
Completament, amb aquest
disc puc dir orgullós que ja
fa deu anys que em moc dins
del món de la música i no hi
ha res que em faci mes feliç
que les tantíssimes oportunitats i moments que em brinda.
Televisió, estudis de renom,
concerts a l’estranger, festivals
importants com ara Jardins de
Pedralbes… no te preu. Però
també és la maduresa vital la
que fa que amb aquest darrer
treball hagi pogut transmetre
quelcom tant personal. Et seré
franc, vaig marxar a l’Índia
Amb feina, parella i molts
plans de vida, i en tornar tot

allò s’havia esfumat. Però des
d’aquell moment les coses es
veuen diferents, les oportunitats no van defallir mai i tot
sembla anar-me millor que
no pas quan vaig marxar. Sóc
feliç!
El treball, a part del disc
físic, també va acompanyat
d'un llibre de contes. Com
va sorgir aquesta idea?
A l’Índia passes hores i hores
de pausa, esperant trens,
avions, descansant de les
marees de gent dins d’un oasis
en forma d’Starbucks… I en
aquests moments és quan
trobes a faltar el fet de compartir certes emocions. I aquí és
on hi entren en joc el paper i
boli i la guitarra.
Al tornar vaig veure’m immers
en un munt de notes i cançons
en forma de diari que semblava exigir esbombar-los. Era

jo mateix damunt del paper,
sense embuts i amb un
moment de canvi que en aquell
moment semblava dur-me qui
sap on.
Evi d entment t am bé hi ha
històries entranyables,
còmiques i d’aventura eh?
Recomanaries a tothom
viatjar a l'Índia?
Doncs no ho sé, suposo que
depèn del caràcter aventurer de cadascú. L’Índia és
un lloc molt especial, ple de
meravelles i amb probablement la gent més entranyable
que he conegut mai. Però no
ens enganyem, parlem d’un
país molt poc desenvolupat
i amb una societat molt poc
ambiciosa… Però, i parlo a títol
personal, és una experiència a
la que no renunciaria per res
del món.
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Novetats

Editorial

Estrenes de Cinema
Consulta
tota la
cartellera
dels Cinemes
Màgic Badalona:

La desaparición
de Stephanie
Mailer
Dicker, Joel

La monja

30 de juliol del 1994. Orphea,
una petita ciutat costanera dels
Hamptons, a l'estat de Nova
York, està molt trasbalsada per
un succés esgarrifós: l'alcalde
i tota la seva família han mort
assassinats a casa seva, juntament amb una noia que passava per allà fent jòguing i havia
sigut testimoni.

Direcció: Corin Hardy
Intèrprets: Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas
Bloquet, Charlotte Hope, Ingrid Bisu

Una jove monja de clausura d'una abadia de Romania es treu la vida. Per investigar els fets, el
Vaticà hi envia un sacerdot amb un passat tempestuós i una novícia a punt de prendre els vots.
Crítica: 		

Públic:

Un océano entre nosotros
Direcció: James Marsh
Intèrprets: Rachel Weisz, Colin Firth, David Thewlis,
Mark Gatiss, Anna Madeley

La primera
mano que
sostuvo la mía

El 1968, el navegant aficionat Donald Crowhurst
s'imposa un objectiu èpic: guanyar la Sunday Times Golden Globe Race fent la volta al món en el
seu veler, en solitari i sense escales.

O'farrell,
Maggie

Cansada de someterse a la
voluntad de sus padres, Lexie Sinclair decide abandonar
la casa familiar en el campo
e instalarse en Londres. Allí
conoce a Innes Kent, el editor de una revista de arte en
los ambientes bohemios.
Facilitat per Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
08911, Badalona
93.384.00.71
www.saltamarti.com

Dipòsit Legal:
B 11724-2015

Núm. 153

Crítica: 		

Públic:

I Love Dogs
Direcció: Ken Marino
Intèrprets: Eva Longoria, Vanessa Anne Hudgens,
Finn Wolfhard, Nina Dobrev, Adam Pally

Diferents amos de gossos es creuen a la ciutat de
Los Angeles i es produeixen canvis en les seves
vides que mai no s'haurien imaginat.

Crítica: 		

Públic:

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.

Posa't en contacte amb nosaltres: 651 976 517 comercial@totbadalona.com
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La tranquil·litat d’una trucada.
Des de qualsevol lloc en qualsevol moment.

Atenció 24h.

93 497 0 497

www.pfb-serveisfuneraris.com

SERVEIS
FUNERARIS

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat
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La cursa més gran
del món torna a Badalona
Badalona acollirà el proper
23 de setembre una cursa
molt especial que cada any
suma més països participants. Es tracta de la Global
Energy Race, un esdeveniments esportiu organitzat
per Bimbo que es desenvolupa de forma simultània a
23 països del món.
Aquest any, a Badalona s’hi
ha incorporat la carrera de 5
km, per tal que pugui haver
u n a a l ter n at i va p e r tot s
aquells que es sentin més
còmodes amb una distància més curta a la de 10k
però que alhora sigui més

BIMBO RACE.indd 2

competitiva que la 3k que és
de caire més familiar.
Es tracte de la 3a edició
d’aquesta experiència que
va obtenir bons resultats
l’any passat. L’objectiu és
compartir aquest dia amb
més de 110.000 persones
arreu del món. Per formarhi part, et pots inscriure a:
www.globalenergyrace.com

Premi:
inscripció per a Mèxic
Aquesta edició, com a
gran novetat, al finalitzar la
Cursa, entre tots els partic i pant s in s c r it s, e s far à

un sorteig per disputar la
Global Energy Race a Mèxic
am b totes les d es p eses
incloses per al guanyador
i un acompanyant.

37 ciutats; 23 països

A més de Madrid i Badalona, la 3a Cursa Global
Energy Race es disputarà
a Shetfield (Regne Unit);
Pe q uín ( X i n a); B r a s i l i a ,
Sao Paulo, Belo Horizonte
y F l o r i a n o p o l i s (B r a s i l);
Buenos Aires (Argentina);
Guatemala (Guatemala);
Asun c i ó n (Par ag u ay);
Sant iag o (Chile); Car t agena, Cali i Pereira

10/09/2018 12:39:54

(Colombia); Caracas
(Veneçuela); Montevideo
(U r u g u ay); S a n S a l va d o r (El S a l va d o r); L i m a
(Perú); Managua (Nicara-

g u a ); S a n J o s e (C o s t a
Rica); Panamà (Panamà);
Tegucigalpa (Hondures);
Guayaquil (Equador); Long
Beach, Filadelfia, Orlando

i Phoenix (USA); Calgary
y H a m i l t o n (C a n a d à); i
M ex i c D F, G u a d a l a j a r a ,
Merida, Monterrey, Puebla
i Veracruz (Mèxic).

Recorreguts
de 3, 5 i 10 quilòmetres
La base de la cursa serà al
Passeig Marítim de Badalona,
escenari del qual partiran els
3 recorreguts que ofereix la
Global Energy Race: un de
3km, més assequible per a
famílies i amb una sandwitx
party posterior per a tothom
dins un ambient molt festiu
amb activitats infantils i música
en directe, i dos altres més
complerts de 5 i 10km, que
recorren part de la ciutat i
pràcticament tota la línia de
mar. La major peculiaritat de la
cursa és batre un nou record
mundial de nombre de ciutats
a les que s’està desenvolupant
una cursa al mateix temps:
aquest any, un total de 37.

BIMBO RACE.indd 3
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Lectors

Envia les teves cartes i fotos denúncia a: badalona@totbadalona.com

Un nou pipican a Dalt la Vila
Sofia Escalda

La nova plaça de la Ciutat
Romana, oberta fa pocs mesos,
ja s’ha convertit en el nou pipican
de Badalona. Els propietaris
de gossos s’han apropiat ja
d’aquest nou espai verd. Els
veïns reclamen a l’Ajuntament
que prohibeixi l’entrada dels
gossos en aquest espai per
evitar la seva ràpida degradació.

Las miradas de los perros
Jose Andreu

Estimados lectores del TOT:
somos unos vecinos de la calle
Guifré del barrio del Gorg, nos
indigna que por una vecina
de nuestra calle recoja firmas

para sacar de la calle todos los
maceteros de árboles que en
ellos están plantados árboles,
porque le molesta las olores de
los perros huelen mal, pero no
os lo perdáis ella tiene un perro,
ya que antiguamente en está

HEM OBERT UNA NOVA BOTIGA AL COSTAT DE L’ ESTACIÓ

GRAN VARIETAT DE PERNILS I FORMATGES, AIXÍ COM CARNS DE PROXIMITAT
AMB GARANTIA DE QUALITAT. LA NOSTRA QUALITAT ÉS ALTA, PERÒ ELS
PREUS NO. LA COMBINACIÓ PERFECTE. PASSEU I COMPROVEU!

AMB AQUEST ANUNCI, PER QUALSEVOL COMPRA, TINDRÀS UN OBSEQUI

AVDA. MARTÍ PUJOL, 3 08911 BADALONA
931 393 305 | xarcuteriaforcas@outlook.es

calle habían árboles plantados
en el mismo suelo ,desde que
hicieron de hicieron obras ya
no se pudieron plantar porque
debajo hay tubos de alcantarillas, o cables con lo cual pusieron maceteros grandes donde
están plantados esos árboles,
estos árboles a parte que den
vida a la calle nos dan oxígeno
y la mayoría de vecinos queremos estos árboles..... El perro
en sí no tiene culpa ninguna,es
la persona que no sabe guiar a
su perro, con lo cual los dueños
se tienen que concienciarse
que tienen un perro y lo tienen
que vigilar y educar para que
no se meen ni en árboles ni
fachadas donde ellos quieran
aprovechando este escrito
también tamos sumamente
indignados ya que hemos visto
que las personas humanas
efectúan sus necesidades en
las tachadas, portales y en los
contenedores de las basuras
calle guifre esquina Cervantes ... muchísimas gracias por
vuestra atención ... y¡ Vivan los
árboles!
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Tinguem la festa en pau
Jordi Lleal

En els temps que corren,
amb partits com C’s i PP a la
brega, cada dia més agressiva
i altres fent-se l’orni com qui
no s’assabenta del moviment
post falangista que s’està
creant als nostres carrers,
ens hem de preparar per a la
commemoració de l’onze de
setembre, des de la Diagonal
de Barcelona fins a tots els
racons de Catalunya.
Anem-hi disposats a intervenir
en una festa, a no respondre a les provocacions que
hi haurà. Samarretes, llaços,
c àntic s, representac ions,

marxes de torxes, ofrena de
flors als monuments, senyeres,
estelades i llaços a façanes i
balcons, això és la revolució
dels somriures. I ho farem tot
“ocupant” l’espai públic, és
allà on també la ciutadania pot
expressar els seus sentiments,
a favor o en contra d’uns fets
o d’una ideologia, però mai
impedint la llibertat d’expressió
dels que no pensen com nosaltres. Algú digué: La nostra
por és el seu poder, deixem
de tenir por i ells perdran el
seu poder. Anem triant en els
dilemes que se’ns van presentant dia a dia: Democràcia o
unitat d’Espanya; veritat de la

realitat catalana o mentida del
relat dels mitjans d’informació
unionistes; república o monarquia; pau o violència; llibertat
o sotmetiment. Això només
és l’aperitiu que ens vindrà
a sobre en un futur pròxim.
La sentència, que serà injusta, dels tribunals espanyols
respecte als presos i exiliats
polítics innocents, l’aplicació
de l’article 155, amb què Pedro
Sánchez ens amenaça, seran
el detonant amb què s’iniciarà
la rebel·lió, aturada general
de Catalunya que produirà la
d’Espanya, no hi ha remei.
Catalunya serà unilateralment
independent o no serà.

Apropem
BDN
Som la televisió i la ràdio
BDN Televisió de Badalona
que et parlen del que passa BDN Ràdio Ciutat de Badalona
a la nostra ciutat.
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Salut

Consells per al mal d’esquena
Algunes persones acostumen
a patir mal d’esquena, problemes cer vicals que afecten
l’esquena i que els impedeixen
fer una vida normal. Ara bé,
existeixen alguns consells que
poden ajudar a patir menys
dolors.
• Realitzeu exercicis
d’estiraments de l’esquena.
Encara que podeu dir que us
farà més mal, en realitat això
succeirà els primers dies però,
al cap d’un temps, el dolor
remet i us dóna major flexibilitat en l’esquena.
• Apliqueu calor a l’esquena,
tant si teniu dolor com si no.
Si teniu dolor us alleugerirà i si
no en teniu, us anirà bé.
• Procureu no agafar fred a
l’esquena perquè no us faci
massa mal.

• Feu que la vostra parella us
faci un massatge o acudiu a
un fisioterapeuta per rebre
massatges de tant en tant
evitant que es creïn tensions
a l’esquena.
• No agafeu pes i, si no teniu
més remei, repartiu el pes
entre les dues mans. Per
ajupir-vos, procureu fer-ho
flexionant els genolls, no
doblegant només l’esquena.
• Les bosses de mà no és
bo que les porteu a l’espatlla
perquè tendiu a inclinar-vos i
a la llarga us pot fer més mal
l’esquena.
• Procureu seure rectes i
mantenir una bona postura asseguts i dempeus per
evitar que patiu estrebades a
l’esquena.

Farmàcies
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
Av. President Companys, 57 local
08911 Badalona
Tel. 93 464 21 34
info@boramarserveis.com

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

Persones que cuiden de persones
Els serveis domèstics i d’assistència domiciliària de la teva zona
Empresa Registrada amb el núm. S03775 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

28

34_pag.31_SALUT.indd 2

12/09/2018 11:59:49

Superaliments per al cervell
cervell depèn d’un subministrament constant de nutrients
essencials de la nostra dieta,
sucre a la sang i oxigen per
funcionar
adequadament.
Menjar una dieta ben equilibrada abundant en aquests
elements ajuda a millorar la
memòria i augmentar el poder
del cervell, però també pot
reduir el risc de malalties relacionades amb l’edat, com la
demència i l’Alzheimer. El cervell està compost de greixos
al voltant d’un 70% i requereix
àcids grassos essencials com
l’Omega-3, que es troba en el
peixos grassos (salmó, truita
i verat), oli de llinassa, nous i

llavors. També necessita proteïnes de bona qualitat, baixes
en greix, per proveir-se dels
aminoàcids essencials que
necessiten els neurotransmissors com l’acetilcolina (per a
la bona memòria) i serotonina
(implicat en l’estat d’ànim).
Aliments com els ous, les
llegums, el tofu, el pollastre
orgànic i la carn magra són
bones opcions.
Els antioxidants, que inclouen
les vitamines C, A i betacarotè, també són importants. Les
fruites i verdures, especialment les varietats vermelles
i de color ataronjat, n’estan
plenes.

Els carbohidrats complexos
que es troben en cereals integrals i pans integrals (civada,
sègol, arròs integral, quinoa)
proporcionen al cervell un
subministrament lent i constant d’energia.
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Baixar de pes després dels 50
Després dels 50 anys es fa
molt difícil la pèrdua de pes,
sobretot si les persones mai
han realitzat exercici amb
freqüència, han estat fumadores o es van alimentar molt
m al am e nt d ur ant m o l t d e
temps.
Mai és tard per menjar millor,
per deixar de fumar o per
començar a fer exercici. Però
també és cert que no existeixen els miracles i que haureu
de tenir paciència si voleu
veure els resultats.
És necessari que comenceu
millorant la vostra salut si
teniu com a objectiu baixar
de pes. En primer lloc,
deveu reconèixer quins són
els vostres errors i aquelles
actituds que perjudiquen el
vostre benestar, i després,
canviar-les.
• Pas 1: Realitzeu 30 minuts
d’activitat física diària. Si mai
heu fet exercici, comenceu a
poc a poc i consulteu amb el

vostre metge. No us excediu
pensant que si feu més els
resultats es veuran ràpidament, perquè només creareu
un nou problema per a la
vostra salut.

diverses vegades al dia. És
el que recomanen molts nutricionistes a les persones que
comencen una dieta o com
una ajuda per mantenir-se
en forma i no menjar de més.

• Pas 2: Consumiu més
fruites i verdures.

• Pas 4: Entreneu amb pes.
Mantenir els vostres músculs
for ts és la millor forma de
tenir un pes equilibrat.

• Pas 3: Feu petits àpats

SI TIENES PROBLEMAS DE COLUMNA:
• lumbalgia crónica
• hernia discal
• latigazo cervical
• se duermen tus manos
ACUDE A LA CLINICA SAGRADA FAMILIA
PARA VISITARTE CON EL DR.KIRCHNER Y EQUIPO.
• técnicas minimamente invasivas
• procedimiento ambulatorio
• aplicación de factores de crecimiento(PRGF)
• colágeno
• tratamiento ambulatorio de hernia discal lumbar y cervical

93 790 63 47 · C/ TORRAS I PUJALT, 1 BARCELONA
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Tendències

Pedicura: un moment relaxant

bellezaactiva.com
El s p e u s t r e b a l l e n m o l t i
reben poca atenció. Quan
n ’a b u s e m d e s e n v o l u p e n
parts aspres. Una pedicura
és la solució. Aquestes són
les passes bàsiques:
Si teniu esmalt, removeu-lo.
Poseu crema suavitzant en
un recipient amb aigua i
submergiu els peus de 10 a
15 minuts. Eixugueu-vos els
peus i poseu-vos el líquid
s u av i t z a d o r d e c u t í c u l a .
Empenyeu la cutícula amb

cura fent servir el palet de
taronger.
A pliqueu -vos un ex foliant
marí (barregeu 4 cullerades
d’oli, 3 cullerades de sorra
i 4 gotes d’oli essencial de
romaní ). Això remourà les
cèl·lules mortes i les aspreses.
Netegeu-vos els peus amb
aigua tèbia.
Talleu les ungles si és necessari i poliu-les.
Per a l m a s s atg e u t i l i t ze u
l’oli que preferiu (oli per a
massatge, crema corporal o

oli suavitzador elaborat amb 1
cullerada d’oli per al cos i una
cullerada d’oli essencial de
clau). Aquesta és la part més
important per als peus perquè
augmenta la circulació.
Netegeu les ungles amb
a i g u a . Ei x u g u e u - l e s b é i
assegureu-vos que no tenen
partícules greixoses.
Apliqueu-vos l’esmalt. Una
capa de base, dues capes
d’esmalt, una capa protectora. Deixeu passar uns minuts
entre capa i capa per a millors
resultats.

31

TENDENCIES.indd 1

12/09/2018 11:58:57

Gastronomia

Llavors per incorporar a la teva dieta
Redacció / ACPG

Aquests ingredients han arribat a convertir-se en un element indispensable en alguns
plats i restaurants. Però hi ha
molts altres tipus de llavors
a part de les conegudes pipes de gira-sol, i cadascuna
d’aquestes aporta uns valors
nutritius diferents:
Les pipes de carbassa ajuden a contrarestar els nivells
baixos d’estrògens, per la
qual cosa poden ajudar a les
dones en l’etapa de la menopausa, controlant els fogots,
millorant l’estat d’ànim i atenuant les migranyes. També
són beneficioses pel sistema
cardiovascular, equilibrant els
nivells de colesterol; i preve-

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

nen dels problemes de pròstata.
La quinoa és una llavor amb

Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa · Menú diari
Obert de dilluns a
divendres de 8 a 19h.
i divendres i dissabtes nit
Carrer de la Mercè, 13 · 08911 Badalona
689 594 455

alts continguts nutritius: té
molta proteïna, és rica en calci, magnesi i manganès, i és
una bona font de vitamina B i
E i fibra. Les llavors de cànem
són riques en proteïna, àcids
grassos i vitamina E. El seu
alt nivell de fibra i, la varietat
d’amonoàcids essencials i fitosterols que conté fan que
sigui considerada un súper
aliment. Altament energètiques i riques en omega 3 i antioxidants, les llavors de chia
són recomanades per millorar

Cuina Catalana
i de Mercat
Carns a la brasa
Salons per reunions
i celebracions

Jordi i Xesca
Sagunt, 112 - Badalona
93 383 65 56 - 93 387 33 24
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el rendiment esportiu i una
opció per disminuir la ingesta
de sucre. A més, la seva versatilitat fa que es puguin incorporar a molts plats: des de
batuts fins a hamburgueses.
Amb importants component
nutricionals com el caci, el

magnesi, el zinc, la fibra, el
ferro, la vitamina B1 i el fòsfor,
les llavors de sèsam poden
combatre el colesterol dolent.
En general poden ajudar a
prevenir molts problemes de
salut, influint els símptomes
premenstruals.Les llavors de

lli ajuden a controlar la hipertensió i el colesterol i redueixen el risc de patir malalties
hepàtiques. A part, l’oli de lli
fermentat s’ha provat eficaç
en el tractament de la dermatitis atòpica quan s’aplica
sobre la pell.

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
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Horòscops
Facilitat Imma del Destí AMIC

ÀRIES
(20/3 al 18/4)
En aquests dies els
as sum ptes lab orals
prenen
de
nou
protagonisme. Tot i la
mandra que et pot fer,
sembla que et toca moure
fitxa per poder accedir als
teus objectius.

CRANC
(21/6 al 21/7)
Els teus pensaments es
fan més terrenals i poses
energia en l'obtenció
de recursos i en la
resolució de problemes
antics que arrossegues.
Desenvolupes més
paciència.

TAURE
(19/4 al 19/5)

BALANÇA
(22/9 al 22/10)
Compte amb les
discussions familiars, evita
temes compromesos.
D'un granet de sorra, en
pots fer una muntanya i
acabar espatllant el que
ha costat temps construir.

LLEÓ
(22/7 al 21/8)

Alguna cosa es mou
en l'àrea sentimental,
després d'un possible
temps de sequera, i
això et sorprèn. Pots
redescobrir una persona
del teu passat i mirar-la
amb altres ulls.

Et preocupa la qüestió
econòmica. No deixis
que els problemes
d'aquest sector t'arruïnin
l'alegria vital. Usa la teva
gran autoconfiança per
sortir-te'n de tot plegat.

BESSONS
(20/5 al 20/6)

VERGE
(22/8 al 21/9)

Posar la casa al dia o
fins i tot traslladar-te,
pot ser gairebé una
obligació. Un familiar,
probablement del sexe
femení, reclama la teva
ate n c i ó d e m a n er a
especial.

Felicitats als nadius del
signe. Aquest és el teu
període de renovació
anual. Mires les coses
amb uns altres ulls i
estructures alguns canvis
importants a la teva vida.

CAPRICORN
(21/12 al 19/1)
Vols deixar enrere un
tema familiar que sembla
que t'afecta o que sents
que arrossegues i frena
la teva prosperitat. Es
donen els ingredients
perquè comencis a ferho.

ESCORPÍ
(23/10 al 22/11)
Estàs molt receptiu i
ràpid. Tot plegat pot fer
que reaccionis de manera
i n a d e q u a d a d ava n t
d'alguna provocació.
Fes un exercici d'empatia
per comprendre altres
realitats.

AQUARI
(20/1 al 18/2)
Possiblement has de fer
un pacte amb tu mateix
per fer front a una nova
etapa de la teva vida en
la qual hauràs de ser més
adaptable a l'entorn.
Guardes alguns secrets.

SAGITARI
(23/11 al 20/12)
Les despeses venen
ara donades pel sector
domèstic. Viatges
i desplaçaments per
poder seguir el teu camí.
Mires el futur amb la
mentalitat d'un nen,
oberta i optimista.

PEIXOS
(19/2 al 19/3)
Te n s a l g u n a aj u d a
especial, probablement
de la parella, per poder
tirar endavant un projecte
personal. Saps que estàs
en el camí correcte
perquè confies en tu
mateix.

Frases cèlebres

«

A l'home se'l pot destruïr
però no derrotar

»

Ernst Hemingway

«

La vida és el que ens passa
mentre fem plans pel futur

»

John Lennon
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Méteo

La méteo
de la setmana del
3 al 9 de setembre
Envia’ns les teves fotografies
a totmeteo@gmail.com
les hi esperem!

Aquesta potent nuvolada va
ser la responsable dels aiguats
que divendres de la setmana
passada a la tarda van caure a
Granollers, Mataró i altres poblacions del voltant. Amb el pas de
les hores, les tempestes es van
anar acostant cap a Badalona,
fins que van deixar un fort xàfec
acompanyat de llamps i trons.
Fotografia de Marta Ballester
des del barri de les Guixeres.

Meteorologia | Oriol Rodríguez

La setmana passada va estar
marcada pels aiguats. Si sumem
les hores que va ploure, veurem
que en van ser molt poques,
però es va acumular molta aigua.
En total, al centre de la ciutat
es van recollir 111,2 mm repartits en dues tempestes. Dijous
de matinada un fort xàfec va
deixar 42,1 mm en poca estona.
A banda dels llamps que van
caure, també es va observar
calamarsa o pedra petita en
alguns barris. Això sí, a Canyet
i a la Conreria va ploure poc,
al voltant de 10 mm tan sols.
Divendres a la nit, un altre aiguat
va afectar la ciutat. Aquest va ser
més intens i abundant, però molt
més localitzat. Es van recollir
69,1 mm al centre de Badalona,
essent el registre més important en 24 hores del que portem
d’any. La intensitat de la preci-

pitació va ser torrencial: 21 mm
van caure en 10 minuts i 46,8
mm, en mitja hora. Com que a
la zona alta de Badalona no va
arribar a ploure, la rierada va
ser moderada i no hi va haver
grans afectacions. Per tant, vam
tenir dos dies consecutius amb
precipitacions de més de 40 mm.
Aquest fet és molt poc habitual,
a casa nostra.
Temp màx

26,9 °C el dia 4

Temp mín
Hr màx

19,9 °C el dia 7
91% els dies 6 i 7

Hr mín

62% el dia 5

Press atm màx 1021,1 hPa dia 9
Press atm mín 1010,7 hPa dia 3
Vent màx

37,0 km/h (sud)
el dia 7

Precipmàx 24h 69,1 l/m2 dia 7
Precip anual
551,6 l/m2
*Dades de l’estació meteorològica
Badalona - Centre

Sudokus
Nivell fàcil

Nivell difícil
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Llar

Tancament de vidre al balcó

`

`

api.cat

El vidre permet integrar els
espais de l’habitatge i facilitar
l’entrada de llum.
A més, protegeix de les inclemències del temps, de la pols i
de la pol·lució.
Per això és un material molt
preuat en balcons i terrasses.
Existeixen diferents tipus de
tancaments: fixos i mòbils.
Els mòbils estan reservats per
a balcons amples i altres espais
com patis i galeries.
Es col·loquen als sostres, amb
perfils sobre els quals es recolzen les plaques de vidre.
També es pot optar per altres
materials més lleugers com
el policarbonat i el metacrilat.
Els sostres mòbils es caracteritzen per la facilitat en el
muntatge, però és important
36
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assegurar l’ajustament de totes
les peces per aconseguir un
bon aïllament tèrmic i acústic.
La mobilitat de les plaques
permet que la coberta s’obri
o es tanqui segons les necessitats. En general, les condi-

cions de l’exterior en determinen l’ús. Amb els sostres
mòbils es regula l’entrada
d’aire i dels raigs del sol, a la
vegada que s’aïlla la casa de
la pluja i del vent. L’obertura
de les plaques es fa de forma

manual o automàtica. Pel que
fa a l’estructura, convé greixarla almenys una vegada a l’any,
mai no s’ha de manipular el
motor que desplaça el sostre
i tampoc no s’ha de pujar a la
coberta per netejar-la.
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PROPER SUPLEMENT
POSA'T EN FORMA
NO T'HO PERDIS!
PROMOCIONA ELS TEUS SERVEIS:
COMERCIAL@TOTBADALONA.COM
651 97 65 17
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¿Sabes cuánto
¿Sabes
cuánto
vale tu piso
?
vale
tu
piso
?
Vende tu piso

¿Cansadowww.finquesgaldos.com
de Alquilar?

en tiempo récord
Vende tu piso
en
tiempo récord
COMPRAMOS

AL CONTADO
COMPRAMOS
(valoración profesional gratuita)
AL
CONTADO
RICARD STRAUSS, LA SALUT-BADALONA

(valoración profesional gratuita)

RE

S

V
ER

TRAMITAMOS
¿Cansado
de Alquilar?
HIPOTECAS
TRAMITAMOS
SIN AVAL
HIPOTECAS

NI ENTRADA + GASTOS INCLUIDOS
SIN AVAL
+ GASTOS INCLUIDOS
NI– SANT
ENTRADA
C/ CORDOVA
ROQUE, BADALONA
C/ PARETS DEL VALLES, POMAR
FINCA CON ASCENSOR

O
AD

A
Badalona C/ SEVILLA
RV
PLANTA BAJA
S EDE 50m²

www.finquesgaldos.com

RE
DO

RE

Badalona C/ CIRCUNVALACIÓN
PLANTA BAJA DE 55m²

S

V
ER

AD

O

DO

A
Santa Coloma de Gramenet
RV
CALLE DES
LAE
CIUTADELLA
RE
PISO
DE 55m²

Badalona C/ CALDERÓN DE LA BARCA
PISO DE 75m²

2 habitaciones, salón-comedor y cocina en un mismo
3 habitaciones, salon-comedor, cocina y baño.
3 Habitaciones, salon, cocina y baño. Ideal
ambiente y baño. Cuenta con un patio de 8m2 y un ambiente
3 habitaciones, salón-comedor, cocina y baño. Exterior
Piso 70m2 de 2 habitaciones
(antes
3),
condobles
balcón. Muy
bien conservado
para entrar a vivir.
para pareja o de inversion con terraza en la
para hacer un pequeño despacho. Todo reformado para
Piso 65m2 de 3 habitaciones,
salón-comedor,
cocina
con balcón a la calle.
Muy bien conservado
para entrar a
Piso
de
65
m2
cuenta
con
3
habitaciones
(Dos
salón-comedor
cocina
y
baño.
Todo
exterior
Junto
al metro
L10 y L1con
Y PARADA DE AUTOBUSES.
entrar a vivir. Carpintería de aluminio. Exterior con mucha
parte
de arriba.
Con muchas posibilidades.
vivir.muy
Cuentaluminoso.
con aire frio y caliente.
Zona muy
y baño. Todo exterior
Carpintería
detranquila.
Dobles),
salón-comedor,
cocina y baño. Junto al

C/
CALDERÓN
DE más
LA BARCA
amplio
balcón
a la
calle.
AireBadalona
acondicionado
Badalona C/ SEVILLA
Badalona
C/ CIRCUNVALACIÓN
claridad (sol). Ideal
como primera
vivienda,
pareja
o
Coloma
de(iglesia
Gramenet
Financiamos
el 100%
decon
la hipoteca
gastos.en todo elSanta
Apiso.
pasos del
metrobien
línea 9conservado
mayor) ypara
autobuses.
aluminio
Muy
metro línea 10 y autobuses. Estado Conservado
inversión. Junto al metro
linea 10 (Llefia)
y autobuses.
bomba
de calor.Finca
con ascensor.
Todo
reformaCALLE
DE LA CIUTADELLA
PISO DE
75m²
PLANTA
BAJA DE
50m²Además cuenta con PLANTA
DE 55m²
para entrar
a vivir.
pequeñoBAJAdo
entrar a vivir. Cuenta
con calefacción
y aire acondiciopara
entrar
a
vivir.
Junto
al
metro
L2,
autobupatio interior.
cuota 410 salon-comedor,
€
cuota
€
cuota
230 €salon, cocina y baño. Ideal
cuota 350
€ses, comercio,
2 habitaciones,
salón-comedor
y cocina en un mismo
3 habitaciones,
cocina
PISO
DE440
55m²
nado yenbaño.
todo el piso.
Semi-amueblado.
3 Habitaciones,
y colegios.

59.000 €

para pareja o de inversion con terraza en la
parte decuota:
arriba. Con
muchas
378
€ posibilidades.

Ascensor

89.000 €

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.

98.000 €

59.000 €

cuota: 415 €

89.000 €

106.000 €

con116.000
balcón. Muy bien
€ conservado para entrar a vivir.
Junto al metro L10 y L1 Y PARADA DE AUTOBUSES.
cuota:
Financiamos el 100% de la hipoteca más gastos.

109.000
Ascensor €

115.000 €

116.000 €

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.

109.000 €
Ascensor

415 €

JUNTO
CTRAcuota
ANTIGA
440 DE
€ VALENCIA
106.000
€ AARTIGAS
115.000
€
- BADALONA

cuota
410 €
cuota
230 € – ARTIGAS – BADALONA cuota 350 €C/ SANT BERTOMEU LLEFIÁ,
C/ ARIBAU
BADALONA
CON ASCENSOR Y PARKING

Ascensor
Santa Coloma de Gramenet
AVENIDA SANATORI
PISO DE 65m²

Badalona PLAZA DE LES CANÀRIES
BUFALÀ
PISO DE 75m²

2 habitaciones (antes 3), salón-comedor amplio, cocina y
4 habitaciones, salón-comedor, cocina y
baño. Muy bien conservado para entrar a vivir, calefacción
baño. Todo exterior, muy bien conservado
en todo el piso. Exterior a la calle, finca con ascensor. Junto
para entrar PLAZA
a vivir. DE
Zona
tranquila,
Santa
Coloma
de
Gramenet
Badalona
LESmuy
CANÀRIES
al metro
2, autobuses
espíritu santo. (2 dobles), salónPisolinea
60m2
de y3hospital
habitaciones

Ascensor

Ascensor

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

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

Con BALCÓN de 3 habitaciones, salóncomedor, cocina y baño. Para entrar a vivir.
FINCA CON ASCENSOR! Junto al metro y
Badalona
autobuses.AV. MARQUÉS DE ST. MORI

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

Badalona AV. MARQUÉS DE ST. MORI
2).DE
Reformado
junto autobuses.Piso 70 mts2 de 3 hab. (actualmente
AVENIDA
SANATORI
BUFALÀ
Estupendo piso de 3PISO
habitaciones
y 68
mts cuadrados.
PISO
65m² y lisDE 90m²
construidos
comedor,
cocina y baño. Exterior a la calle,
pocas
to para entrar a vivir. Muy luminoso y con vistas despeFinca con
ascensor.3Elhabitaciones,
piso se540
encuentra
situado junto
cuota
€
cuota
€jadas, balcón integrado en el comedor.
cuota
€ plaza
cuota
€baño. Segunda
PISO
DE440
65m²
DE440
75m²
escaleras.
Conservado
para entrar a vivir.PISO
Cuenta
Con
BALCÓN
de
3 habitaciones,
salónmano.
Se500
incluye

115.000 €

115.000 €

129.000 €

139.000 €

al metro y esta muy bien situado, cerca de colegios,
2 habitaciones
(antes 3), salón-comedor
amplio,
cocinabien
y
4 habitaciones, de
salón-comedor,
cocina yplanta. Finca
con un pequeño
patio. Zona
muy
comunicada,
comedor,
cocina y baño.
a vivir.
En buen estado. Exterior con balcón
parking en la primera
con ascensor
muy Para entrar
médicos
y todo tipo
de servicios. Dispone de aire
baño.
Muy bien conservado
para entrar
a vivir,
calefacción
baño. Todo exterior,
muyZona
bien muy
conservado
comercio
y colegios.
Piso
Amueblado.
amplio.
bien comunicada
colegios, Juntoacondicionado
FINCAcerca
CON de
ASCENSOR!
al metro y y calefacción.
FINCA CON ASCENSOR !
en todo el piso. Exterior a la calle, finca con ascensor. Junto
para entrar a vivir.
Zona ymuy
tranquila,
mercados
c. médicos.
autobuses.
al metro linea 2, autobuses y hospital espíritu santo.
junto autobuses.

€
115.000123.000
€

cuota:
cuota 500 € €
€ 139.000
€ €
Tel.€ 93.460.91.39
134.000
115.000
129.000
€ 545 €cuota 540144.000

cuota:
Av.
Marqués
77cuota
440
€ 465 € de Sant Mori nº
cuota
44083
€ cuota: 529 €

LOCAL - 1 (BADALONA)

fincas-galdos@hotmail.com

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

fincas-galdos@hotmail.com
PEREZ GALDOS-2.indd 1

Mòbil. 657.789.862

COL·LEGIAT Nº A11001/BCN

Tel. 93.460.91.39

Mòbil. 657.789.862

COL·LEGIAT Nº A11001/BCN
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Immobiliària

El preu de l'habitatge puja sis dècimes
fins al 6,8% en el segon trimestre, segons l'INE
idealista.com

Cèdula 100€
Cert. Energètic 100€
Pack cèdula + Certificat: 160€

Tel. 696 687 826

L'índex de preus d'habitatge
(IPV) publicat per l'INE va
augmentar sis dècimes fins
situar-se al 6,8% anual en el
segon trimestre de l'any. El preu
de l'obra nova va pujar un 5,7%,
mentre que la segona mà va
augmentar set dècimes, fins
al 7%. Pel que fa a l'evolució
trimestral, l'habitatge va pujar

un 2,6%, tant la usada com la
nova. Per CA, totes les regions
van augmentar la seva taxa
anual en el segon trimestre de
l'any. Els majors increments es
van registrar a Madrid (un 10%),
Catalunya (9,3%) ia Ceuta (un
8,6%). Per la seva banda, les
CCAA on l'habitatge va pujar
menys són Castella-la Manxa
(un 1,5%), Extremadura, amb
un 2,2%, i Múrcia, amb un 2,6%.
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AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA COL.LEGIAT NÚMERO 1851
ADMINISTRADOR DE FINQUES COL.LEGIAT NÚMERO 3534

93 384 00 00
C/. Laietania, 17 - 21 Badalona

VENDA
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 €

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

CASA DE LLOGUER C.GUIXERES
sala menjador gran, habitacio gran
i lavabo, cuina i pati a la planta
baixa. A dalt tres habitacions grans
i bany complert i terrassa.

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

LOCAL CARRER PERE III (Zona
La Morera) 90 mts2, 2 portes al
carrer. 700 €/mes

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, salamenjador amb balcó, molt exterior,
en perfecte estat. Boma de calor i
fred. 190.000 €

CARRER GIRONA (Bufalà)
Planta baixa, 3 hab., bany, menjador, 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 €

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

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

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€

LOCAL MOLT COMERCIAL
(Zona Centre)
C/Francesc Macià amb plaça
Pompeu Fabra 100mts2 planta
baixa i 100mts2 soterrani.
305.000 €
SOLAR EDIFICABLE
M. PUJOL - MONTIGALÀ
Es pot edificar una casa
unifamiliar de planta baixa
més dos plantes o 3 vivendes.
265.000 €

A5_BADALONA FINQUES.indd 1

LLOGUER

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

1.200€/mes

PIS DE LLOGUER AVDA.PRESIDENT
COMPANYS (CENTRE) Una habitació matrimoni, menjador amb cuina
incorporada i balcó, desde el balcó
es baixa a una terrassa de 40 mts2,
aire fred/calent, perfecte estat 775 €
LOCAL DE LLOGUER C.ALFONS XII
CANTONADA Mª CRISTINA
85 mts.2.molt comercial, cuatre
portes al carrer, qualsevol negoci o activitat
750 €/mes
LOCAL EN VENDA C. INDEPENDENCIA (Molt comercial) 90 mts2
Venda: 120.000€
PIS EN VENDA (VIA AUGUSTA)
(Zona Centre)
100mts2 4 Habitacions (una es
suite amb bany) gran menjador,
cuina,tot exterior
375.000 €
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 €
PIS EN VENDA C/LAIETANIA
(Zona Centre)
110 mts2, 4 habitacions, 2 banys,
menjador gran, balcó, cuina gran,
galeria, amb plaça parquing mateixa finca, s'ha de reformar
240.000 €
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Anuncis per paraules

IMMOBILIARIS
ES LLOGA habitació gran a
Tiana, casa. 678 345 835
TREBALL
SE BUSCA DEPENDIENTA
con experiencia en el sector
carnico dejar CV en Calle Lleó,
61
SE OFRECE SEÑORA para
cuidar personas mayores. 686
089 972
C H I CA S E O F R E C E para
cuidado de personas mayores

y niños, limpieza por horas.
637 189 533
C H I CA S E O FR E C E para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza por horas. 698
324 992
S E O F R E C E C H I CA para
cuidado de personas mayores
y limpieza. Interna o por horas.
600 233 728
C H I C O S E O FR E C E para
cuidado de personas mayores
y labores del hogar. Interno
y/o externo.
674 495 141
C H I CA S E O F R E C E para

cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 666 682 548
C H I CA S E O F R E C E para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 603 444 244
C H I CA S E O F R E C E para
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 667 375 448
SEÑORA JOVEN BUSCA
trabajo de limpieza, canguro,
por horas o media jornada, con
experiencia y referencias. 617
118 703. 698 328 304
C H I CA S E O F R E C E para
cuidar personas mayores,
niños, interna. 603 804 939

Horari Misses
Església/Comunitat/Lloc de Culte
Sant Josep
Santa Maria
San Francesc d'Assís
Salesians
Sant Crist de Canyet
Santa Clara
Sant Sebastià
M. De Déu de Lourdes
M. De Déu de Montserrat
Sant Joan Baptista De Montgat
Pares Claretians
Sant Cebrià de Tiana
Providència
P. Carmelites Descalços
Carmelites de Tiana
Cartoixa de Tiana
Club Sant Jordi de Montgat
Roca i Pi
Can Banús
Sant Jeroni
Hospital Can Ruti
Franciscanes de Tiana
Hospital de Badalona
Centre Socio-Sanitari El Carme

Feiners
Dissabtes
Diumenges i festius
11/20
11/20
9/11/12:30/20
estiu 8:30/20 hiv. 8:30/19 estiu8:30/20 hiv. 8:30/19 est. 9/11:30/20 h.9/11:30/19
19
19
12
7:10
i vigílies 20
9/12
11
dimarts i dijous 19
19
11
19
19
11 (Mas Ram)/12 (Pomar)
19:30
19:30
11 Castellà/12:30 Català
19:30
19:30
diumenges 9/12 festius 19:30
divendres 19:30
19:30
12
7:30
19
11:30
20
20
12
7:30
7:30
10
8/9/19:30
9/19/20:30
11:30/12:30/19
8:30
8:30
10
10:30
9:15/dijous 10
10
10
10
dijous 19:30
13:15
10
11
8
8
8
17
quinzenal a les 12

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT A LA SALUT:
Cartuchos
y Tóner
para todas
las impresoras

Preu: 0,35€/paraula

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
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CHICA BUSCA trabajo para
cuidado personas mayores. 631
772 063
CHICA BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, mañanas. 698
733 527
CHICA SE OFRECE para cuidado de niños, personas mayores
y limpieza, con referencias. 697
838 174
SE OFRECE CHICA para cuidado de niños, personas mayores
y limpieza, con referencias. 617
938 042
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo cuidando personas mayores. Tiempo completa o
media jornada. 625 785 968
CHICA CON MUCHA
EXPERIENCIA, busca trabajo para cuidado de personas
mayores o limpieza, por horas.
657 109 558
CABALLERO SE OFRECE
para cuidado de personas mayores
y labores del hogar. 698 736 222
CHICO CON EXPERIEN CIA y buenas referencias, busca
trabajo para cuidado de personas
mayores, con estudios de Auxiliar
de Geriatría. 688 441 301
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores, niños y
limpieza. 698 632 725
CHICA JOVEN se ofrece para
cuidado de niños y limpieza, con
referencias. 631 555 537
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,

niños y limpieza, fija o por horas.
602 859 345
CHICA BUSCA trabajo para
limpieza, fines de semana, con
referencias. 605 416 945
SE PRECISA ASESORES
COMERCIALES Para sucursal
Badalona. Interesantes condiciones económicas .Imprescindible
graduado escolar. Llamar para
entrevistas 691 993 747 Preguntar
por Francisco
BUSCO EMPLEO de Interna,
lunes a viernes, para cuidar personas mayores y limpieza. 698 225
604
CHICA BUSCA trabajo para
cuidado personas mayores, niños
y limpieza, fija o por horas. 602
851 030
CHICA SE OFRECE para cuidado de personas mayores, niños y
limpieza, interna o por horas".
631625996
VARIS
COMPRO COMICS, álbumes
de fútbol, Playmobil, Scalextric, Geyperman, Madelman,
muñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades en general. 679
736 491
COMPRAMOS libros, juguetes, comics, cromos, antigüedades, plumas, puros, objetos
religiosos, restos pisos y casas.
Pago al momento. José Miguel.
679 736 491

INSERTA EL TEU CLASSIFICAT AL CENTRE:

Necrològiques
11 de setembre
• Rosa Cortés Giménez
• Jordi Ventura Balasch
10 de setembre
• Joan Vivet Lluis
• José Luis Tirados Fernández
• Mercè Argelich Llobera
• María López Fernández
9 de setembre
• Rosa Pont Maset
• José María Fernández Moreno
• Rafaela Heras Maté
• Vicente Bernabeu Tomás
• Dolors Cruz Lluch
• Gabino Prieto Vidueira
• Jordi Bel Caralt
8 de setembre
• José Luis López Valencia
• Maria Navarro García
• Miguel Sánchez Cortés
• Encarnación Gallego Segura
• Alberto García Garrido
• Antonio Guillén Navarro
• Concepción Bustos Castillo
COMUNICA'T AMB EL WHATSAPP
DEL TOT 651 976 517 DES DEL
TOT US CONVIDEM A ENVIAR-NOS
EL QUE CREIEU QUE POT SER
NOTÍCIA A BADALONA.

651 976 517
Preu: 0,35€/paraula

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

LLAMINADURES, REGALS I MOLT MÉS...

SANT JOAQUIM, 44 BADALONA TEL. 627 16 97 47
43
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Badalona Recuerdos
Anys 60, plaça de la Constitució i carrer de la Plaça
Foto antiga: Pere Font i Cussó, colecc. Jordi Font
Foto actual: Facu Martínez

/BadalonaRecuerdos

@BdnRecuerdos

Si voleu enviar imatges antigues
pots enviar-nos un correu a:
recuerdosbdn@gmail.com
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Distribuïdors oficials del TOT

Renovació distribuïdors
Canonge Baranera, 121
93 464 19 76

Horari: Obert tots els dies de 10h a 15.30h.
Menjars per emportar.
Especialitat en pollastres a l'ast,
braves i croquetes.
Menú diari: Primer, segon, aigua i postre 6,90€
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Volem tenir un detall amb els nostres clients.

Cadis, 45
934 64 26 77

Dilluns de 17 a 20h. Dimarts a divendres de 10.30
a 13h. i de 17 a 20h. Dissabte de 10.30 a 13h.
Tot el que necessitis pel ball i la dansa.
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és la revista més coneguda per la gent
de Badalona i ens agrada molt la informació que
dóna de la ciutat.

Av. d'Alfons XIII, 127
933 87 93 50

Horari de 9 a 21 h OBERT 365 Dies
Per què continues de distribuïdor del TOT?
Perquè és una revista molt solicitada per la gent de
Badalona i agrada molt per la informació que dóna
de la ciutat.
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Distribuïdors oficials

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
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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 -1922Canonge Baranera, 46
933 840 352
ELS DIARIS
Canonge Baranera, 98
933 895 647
PASTISSERIA FERRER
Canonge Baranera, 101
933 842 718
CA L´ALBERT
Canonge Baranera, 106108
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
PURA VIDA
QUIROPRACTICA
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 L´AVELINO
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

04/09/2018 15:50:58

Troba el TOT cada setmana
als nostres distribuïdors oficials
PERRUQUER I ESTILISTA
MIQUEL CARRERAS
Germà Bernabé, 2
PASTISSERIA LA VILA
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
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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
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h

LOS DÍAS PORCELANOSA
DEL 14 AL 29 DE SEPTIEMBRE
GRANDES DESCUENTOS PROMOCIONALES

CONSULTE CONDICIONES PROMOCIONALES EN NUESTRAS TIENDAS
CAMPAÑA LIMITADA A DISPONIBILIDAD DE ARTÍCULOS (CONSULTE LAS
CONDICIONES PARTICULARES). NO APLICABLES A OTRAS OFERTAS
Y PROMOCIONES EN VIGOR. VÁLIDO DEL 14 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
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